
Naantalissa on löydetty ratkaisuja digitaalisen osaamisen edistämiseen pohtimalla etenkin koulujen 
työyhteisöjen osaamista sekä toimintakulttuuria. Tähän on ollut jo aiemmin erilaisia toimintatapoja, sillä 
digitaalista osaamista on edistetty Naantalissa esimerkiksi digitutortoiminnalla. Luokanopettaja Tuomas 
Alangon mukaan Naantalissa ilmapiiri on koulutusmyönteinen, vaikka korona-aikana koulutustarjonta 
onkin ollut webinaaripainotteista. Korona-ajan ulkopuolella Turun TOP-keskus on toiminut tärkeänä 
kumppanina TVT-aiheisten koulutusten tuottamisessa. Myös johtava rehtori välittää opettajille tietoa 
tarjolla olevista koulutuksista. Jatkossa kaupungissa on tarkoituksena tehdä kyselyitä, joiden pohjalta 
voidaan tarjota opettajille tukea tutoroinnin ja koulutusten avulla. 

Alanko kertoo, että kaupungissa ollaan kirjoittamassa oppilaiden digiosaamisen polkua sekä sille seu-
rantajärjestelmää mittariksi. Tähän liittyen on tehty osaamisen kuvauksiin perustuvat minimitavoitteet 
luokille 1–9 sekä tavoitteisiin pohjautuvia tehtäviä 
yläkoulua varten. 

Näitä uudet lukutaidot -tehtäviä istutetaan Naantalissa 
eri oppiaineisiin. Tulevat digitaaliset vihkoset sisältävät 
erilaisia aineistoja oppilaille.

− On tarkoitus, että saamme luotua Naantaliin raken-
teen, jossa tarkastelemme vuosittain tehtäviä ja varmis-
tamme esimerkiksi linkkien toimivuuden, vararehtori 
Katja Ceesay Suopellon koulusta kertoo.

Seuraavana askeleena kaupungissa on oppilaiden 
osaamisen kehittymisen seuranta. Lisäksi tehdään 
tukimateriaalia tukemaan opettajien työtä.

− Lähitulevaisuuden suunnitelmissa on tehostaa itse 
luodun opetusmateriaalin jakamiskulttuuria kaupungis-
samme sähköisen materiaalipankin avulla, Alanko ker-
too. Lisäksi tiedettä, teknologiaa, insinööritieteitä, tai-
detta ja matematiikkaa painottavan STEAM-opetuksen 

”Johdon tulee  
olla tilanteen 
tasalla”
Naantalissa ajatellaan, että työyhteisön 
johtamiseen ja toimiviin rakenteisiin kannattaa 
kiinnittää huomiota. 

TYÖYHTEISÖPOLKUJA UUSIIN LUKUTAITOIHIN

Johtaminen ja verkostoituminen perusopetuksessa 

CASE

Artikkelisarjan asiantuntijanäkökulmat 
ja ammattilaisten esiin nostamat 
hyvät käytänteet tarjoavat ratkaisuja 
medialukutaidon, ohjelmointiosaamisen ja 
tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen 
edistämiseen työyhteisölähtöisesti 
varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

TYÖYHTEISÖPOLKUJA  
UUSIIN LUKUTAITOIHIN
Kuinka osaamisen kuvaukset tukevat 
työyhteisölähtöistä kasvatuksen ja 
opetuksen kehittämistä?

1



tueksi on kaupunkiin perustettu teknologialainaamo, 
jonka kautta välitetään opetusvälineistöä ja osaamista 
kouluihin.

Ceesay pohtii, että Naantalissa voitaisiin ottaa vielä 
rohkeammin oppia muista kunnista. Tällöin kaikkea ei 
tarvitse keksiä itse. Hankkeissa mukana olevien luomat 
kontaktit ovat olleet tärkeitä kaupungille. Hänen mieles-
tään onkin olennaista löytää yhteistyökumppanit, joiden 
kanssa vuorovaikutus on sujuvaa. Samalla tulee tietää, 
mitä kunnassa tarvitaan. Yhteistyötä on tehty myös 
esimerkiksi Ruskon kunnan kanssa, vaikkei varsinaisia 
yhteisiä hankkeita olekaan.

Alanko korostaa johtajien sitoutumisen, esimerkin, kan-
nustuksen ja koulutusmyönteisyyden merkitystä. Vastuun 
jakaminen digiosaajille on tärkeää toimintakulttuurin ke-
hittämisessä. Myös selkeä strategia ja toimintaa ohjaavat 
tavoitteet auttavat.

− Kunnan ja koulun johdon tulee olla tilanteen tasalla digitalisoitumisessa, Ceesay sanoo.

Toimintakulttuurin uudistamiseen on eri keinoja, kuten perinteisten opettajankokousten uudistaminen. 
Kouluissa on monia korvattavia erityistehtäviä, jotka liittyvät tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen. 
Joskus näiden määrää on ihmetelty, mutta Ceesayn mukaan opettajille tulee olla saatavilla tukea ja 
TVT-tukihenkilöille täytyy tulla korvausta työstä. Kunnissa ei voida ajatella, että etäkoulun seurauksena 
kaikki opettajat ovat täysin oppineita.

Koska opettajan työ on jo nyt pirstaleista, Ceesayn mielestä opettajan ei kannata tehdä isoja hankkeita 
oman työn ohella. Hankkeiden organisointi onkin tärkeä kysymys. 

Naantalissa on tavoitteena, että hankerahoituksen jälkeen voitaisiin saada pysyvämmin päivittäisestä 
opetustyöstä vapautettu pedagoginen asiantuntija kaupunkiin. Hänen tehtäviinsä kuuluisi alan kehityk-
sen seuraaminen, kehitystyön koordinoiminen ja yleisestikin koulujen digiarjesta huolehtiminen.

Saara Paatero

Toimintakulttuurin 
uudistamiseen on eri 
keinoja, kuten perinteisten 
opettajankokousten 
uudistaminen.

”

Tuomas Alanko ja Katja Ceesay
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