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Kehitämme pedagogisten kokeilujen avulla monipuolista 
tarjontaamme, jotta se vastaa entistä paremmin monimuotoisten 
oppijoiden, perheiden, yritysten ja yhteiskunnan tarpeisiin.

Me rakennamme 
uuden suomalaisuuden identiteettiä 
kasvattamalla globaaleja kansalaisia.

Vaikutamme siihen, että Helsinki on kansainvälisesti tunnettu 
edelläkävijäkaupunki, jossa ihmiset oppivat oppimaan ja 
työskentelemään yhdessä. Helsinkiläiset tuntevat osallisuutta 
innostavaan oppimisympäristöömme. 



13 000

Toimiala numeroina

ammattilaista

700
osoitteessa

Palvelua yli

Oppiva helsinkiläinen

perusopetus

ruotsinkieliset  
palvelut

lukio- ja ammatillinen  
koulutus ja vapaa sivistystyö

hallinto- ja tukipalvelut

varhaiskasvatus  
ja esiopetus

69

Kaupungin kasvatusta ja koulutusta 
täydentävät lukuisat yksityiset toimijat.

leikkipuistoa, 
joista 4 perhetaloja

339 päiväkotia, 
joista 53 ruotsinkielisiä

65 ryhmäperhepäiväkotia, 
joista 8 ruotsinkielisiä

107 perusopetuksen koulua, 
joista 16 ruotsinkielistä 

15 lukiota, 
joista 3 ruotsinkielistä 

17 ammattiopiston 
toimipaikkaa

13 työväenopiston 
toimipaikkaa, joista 
2 ruotsinkielistä



25 000 lasta

ammatillisessa koulutuksessa  
ja lukiossa

perusopetuksessa

koululaisten iltapäivätoiminnassa
ja leikkipuistotoiminnassa

9 000 lasta

Palvelemme helsinkiläisiä oppijoita

90 000
kaupunkilaista

varhaiskasvatuksessa
ja esiopetuksessa

40 000 oppilasta

26 000 opiskelijaa

vapaan sivistystyön kursseilla
(Helsingin työväenopisto ja Arbis)





Osallisuus ja palvelukulttuuri.
Oppiminen ei ole sidottu 

aikaan tai paikkaan.

Oppiminen on aktiivista, 
tavoitteellista ja 

itseohjautuvaa toimintaa. 
Roolimme on tukea 

oppimaan oppimista.

Digitaalisuus ja ilmiöpohjainen 
työskentely hälventävät 

oppiainerajoja.

Ilmiöt ovat monimutkaisia. 
Parhaaseen lopputulokseen 

päästään yhdistämällä oppijoiden
erilaiset tiedot ja taidot.

Oppimateriaaleja 
on verkossa 

kaikkien saatavilla.

Oppijoiden lähtötasoissa 
on suuria eroja.

Kasvu, kaupungistuminen 
ja globalisaatio.

Toimialaamme vaikuttavia muutosvoimia
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mistä haluamme 
olla tunnettuja?

– 2 –



Helsinki, maailman vaikuttavin paikka oppia

1.
Pedagogisesti  
monimuotoiset  

oppimis-
mahdollisuudet

3.
Hyvinvoiva ja  
motivoitunut  

oppimisyhteisö

4.
Maine

arvostettuna 
ja inhimillisenä  
asiantuntijana

Luottamukseen  
perustuva johtamismalli

Korkeatasoinen kasvatus-
ja koulutusmuotojen  

palveluverkko

Terveelliset ja turvalliset  
oppimisympäristöt

Kannustava ja itseään  
kehittävä henkilökunta

2.
Avoin ja  

asiakaslähtöinen  
palvelukulttuuri



1.Pedagogisesti 
monimuotoiset
oppimismahdollisuudet
Helsingissä on edistyksellinen, pedagogisesti 
monipuolinen ja digitaalisia työvälineitä 
hyödyntävä kasvatus ja koulutus. Tuemme 
yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista, joka 
perustuu jokaisen oppijan vahvuuksien 
löytämiseen. Kehitämme jatkuvasti 
pedagogiikkaa, oppimisympäristöjä, 
oppimisprosesseja ja osaamistamme. 



2.Avoin ja 
asiakaslähtöinen 
palvelukulttuuri
Kasvatuksen ja ja koulutuksen toimiala toimii 
esimerkkinä uuden ajan julkisesta palvelusta. 
Toimimme sähköisesti, läpinäkyvästi ja 
asiakaslähtöisesti. Kanssamme on helppo 
asioida. Jaamme avoimesti tietoa ja 
oppimisen tuloksia. Rakennamme 
yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa 
kansainvälistä, avointa ja monimuotoista 
helsinkiläisyyttä. 



3.Hyvinvoiva 
ja motivoitunut 
oppimisyhteisö
Olemme oppiva organisaatio. Kehitämme 
toimintaamme kokeiluilla, jotka palvelevat 
oppijoiden, työelämän ja yhteiskunnan 
tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. 
Tavoitteemme on, että helsinkiläiset 
oppijat voivat hyvin, oppiminen motivoi 
ja kaikkien osaamista arvostetaan. Siksi 
meille on tärkeää, että henkilöstömme on 
motivoitunutta ja johtaminen osallistavaa. 



4.Maine arvostettuna 
ja inhimillisenä 
asiantuntijana
Me kaskolaiset olemme pedagogiikan 
huippuosaajia ja uuden oppimisen 
asiantuntijoita. Siksi mielipidettämme 
kysytään ja arvostetaan. Puhumme 
oppimisesta innostuneesti, kannustavasti 
ja ymmärrettävästi. Rakennamme 
Helsingistä kansainvälisesti tunnettua 
oppimisympäristöä.
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miten toimimme?
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Kaskolaisten ajatuksia

”
Rakennamme yhdessä 
tulevaisuuden 
Helsinkiä.” 

Vahvuutemme on valtava 
määrä osaavaa henkilöstöä. 
Sen kanavoiminen on 
tärkeää.”

Toiminnassamme ovat mukana 
kaikki helsinkiläiset: perheet, 
lapset, nuoret ja aikuiset. 
Oppiminen kestää ihmiselämän.”

Johdon tehtävä on 
luoda väylät, joiden 
kautta saadaan koko 
jengi mukaan.””

””



YHDESSÄ TEKEVÄ
Etsin mahdollisuuksia tehdä 

yhteistyötä, osallistan ja kuuntelen 
muita tarkasti. Jaan osaamistani ja 

työni  tuloksia, jotta myös muut  
oppivat oppimastani.

IHMISLÄHEINEN
Arvostan ja kunnioitan toisia sekä 
kannustan heitä parhaaseen

suoritukseensa. Minulle tärkeitä 
asioita ovat luottamus, empatia ja 

moninaisuuden arvostaminen.

OPPIVA JA  
RATKAISUKESKEINEN

Luon uutta osaamista  uudistajana 
ja positiivisena tulevaisuuden 
rakentajana. Käytän aikaani 

uuden suunnitteluun.

LUOVA JA KOKEILEVA
Innostun uudesta ja olen  

kiinnostunut muiden ideoista. 
Toimin kokeillen: uskallan myös olla 

epävarma ja tehdä virheitä.

Minä, kaskolainen



Toimintatapamme

OppienKokeilevasti

Yhdessä

Stadissa 
oppii



Kokeilevasti
Osallistamme 
ja osallistumme.

Opimme kokeilemalla itse.

Olemme avoimia.

Luomme yhdessä
helsinkiläisille  uudenlaisia 

oppimisen tapoja ja  
oppimisympäristöjä.

Olemme kannustavasti
kriittisiä.

Oppien

Käytämme koko kaupunkia  
oppimisympäristönä.

Otamme teknologiasta
kaiken hyödyn irti.

Tuemme yksilöllistä, omiin  
vahvuuksiin perustuvaa oppimista.

Arvostamme erilaisuutta.

Jaamme osaamista
toisillemme uusissa kanavissa 
ja uusilla välineillä.

Yhdessä
Yhtenäistämme toimialan

käytäntöjä kuten vuosikelloja,  
viestintää ja sähköisiä palveluja.

Arvostamme kaikkien 
kollegojen osaamista.

Vahvistamme kaikki 
mukaan -asennetta.

Teemme aktiivista yhteistyötä yli 
asukkaiden, yritysten,yhteisöjen ja 
ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Rakennamme
luottamukseen  
perustuvaa johtamista.


