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Kehittämiskouluverkoston toimintasuunnitelma 

 

Suomeen perustetaan Opetushallituksen koordinoimana kehittämiskouluverkosto, jonka tarkoituksena 

on jatkaa opetuksen ja koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelmamallin (KuntaKesu) jalkauttamista 

koulujen tasolle. Kehittämiskouluverkosto koostuu peruskouluista joilla on tahto toimia edelläkävijöinä 

suomalaisen koulutuksen kehittämisessä. Tämä tapahtuu innovatiivisen ja ennakkoluulottoman kokeilu- 

ja kehittämistoiminnan avulla, johon koko koulun henkilöstö - johto mukaan lukien - sitoutuu. 

 

Kehittämiskouluverkoston ensimmäisessä vaiheessa mukaan kutsutaan suomenkielisiä kouluja 

Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Kauniaisista, Hämeenlinnasta, Tampereelta, Turusta, Oulusta, 

Jyväskylästä, Rovaniemeltä, Kuopiosta ja Lappeenrannasta sekä ruotsinkielisiä kouluja Raseborgista, 

Pedersörestä ja Porvoosta.  

 

 

1. Kehitettävät teemat 

 

Keskeiset teemat, joihin kehittämiskouluverkoston avulla etsitään uusia käytännössä mallinnettuja 

innovaatioita, ovat: 

 

Oppilaan oppiminen 

 osaamisen, taitojen ja oppimistulosten parantaminen 

 21. vuosituhannen laaja-alaisten taitojen kehittyminen 

 teknologiaoppimisen lisääminen 

 elinikäisen oppimisen tukeminen 

 oppimisen omistajuuden ja vastuullisuuden lisääminen 

 oppimisen henkilökohtaistaminen 

 sitoutumisen ja motivaation lisääminen 

 työelämään ja yhteiskunnan jäsenyyteen kasvaminen 
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Henkilöstön osaaminen 

 uuden pedagogiikan kehittäminen ja käyttö 

 opetusmenetelmien ja –järjestelyjen kehittäminen ja käyttö 

 teknologiataitojen käyttö pedagogiikassa 

 yhteisopettajuus 

 

Oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointi  

 osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen 

 koulumotivaation ja kouluviihtyvyyden lisääminen 

 oppimisympäristöjen uudistaminen 

 työrauhan edistäminen 

 luovuuteen innostaminen 

 jaksamisen tukeminen 

 oppilaiden kasvun ja kehityksen tukeminen 

 

Johtaminen 

 osallistavan ja jaetun johtajuuden toteuttaminen 

 johtajuuden tukeminen 

 johtajuuden rakenteiden kuvaaminen ja arvioiminen 

 pedagogisen johtamisen vahvistaminen ja konkretisointi 

 johtamistaitojen kehittyminen 

 

 

2. Rakenne ja organisointi 

 

Kansalliseen kehittämisverkostoon kuuluu 50 – 100 koulua. Mukaan halutaan vuosiluokkien 1-6 

kouluja, vuosiluokkien 7-9 kouluja sekä yhtenäiskouluja.  Koulut valitaan kuntien sivistysjohtajien 

kautta. Kaikkien kehittämisverkostokoulujen kanssa laaditaan kirjallinen suunnitelma, jossa määritellään 

verkostokoulun tehtävät, tavoitteet ja toiminnan organisointi. Kukin verkostokoulu nimeää toiminnalle 

koordinaattorin. Koordinaattorina toimii kunkin koulun rehtori tai apulaisrehtori. Koordinaattori 
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kokoaa koulustaan työryhmän tuekseen. Opetushallitus ohjaa kehittämisverkostokoulujen työtä 

nimeämällä toiminnasta vastaavan yhteyshenkilön sekä asettamalla valtakunnallisen ohjausryhmän.  

 

Kukin kehittämisverkostokoulu valitsee 1-3 teemaa, joita lähtee kehittämään. Kehittämisverkosto-

kouluista kootaan alueellisia tai teemakohtaisia ryhmiä, jotka työskentelevät tiiviissä yhteistyössä 

keskenään.  

 

 Muodostuu yksi suuri kansallinen verkosto 

johon kuuluvat kaikki kehittämisverkostokoulut 

(KVK) 

 

 Muodostuu pienempiä maan sisäisiä verkostoja  

(5-10kpl) joko alueellisesti tai teemoittain 

 
 
 
 

 

3. Aikataulu 

 

Kehittämiskouluverkoston alustava aikataulu: 

 Kevät 2014 verkostokoulujen valinta  

 Syksy 2014 koulujen kehittämistoiminta alkaa 

 Kevät 2015 rakenteen ja toiminnan arviointi 

 Syksy 2015 mahdollisten uusien verkostojen luominen 

 Kevät 2016 valtakunnallinen kehittämisseminaari 

 

4. Rahoitus 

 

Toiminnalle etsitään yhteistyössä erilaisia rahoituslähteitä. Kehittämisverkostokouluilla on toiminnassa 

myös omarahoitusosuus, joka määritellään myöhemmin.  
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