
 
 

Pedagogisen johtajan toimenkuva 
 
 
Koulun opetuksesta vastaaminen yhdessä koulun johtajan ja opettajien kanssa: toiminta- ja 
opetussuunnitelmien toteutumisen seuraaminen: 
 
 

- Luokkajako yhdessä opettajien ja koulun johtajan kanssa  
- Mahdolliset neuvottelut vanhempien kanssa - tarvittaessa yhteistyössä opettajan ja/tai 

koulun johtajan kanssa   
- Uusien oppilaiden luokkiin sijoittaminen yhdessä koulun johtajan ja opettajien kanssa 
- Opetusmenetelmät, didaktiikka 
- Mahdollisen opettajien työnohjauksen järjestäminen ja siihen osallistuminen 
- Jatkavien opettajien varmistaminen uudelle lukuvuodelle, luokista sopiminen 
- Lopettavista opettajista ilmoitus koulun johtajalle 
- Uusien opettajien tarpeesta ilmoittaminen koulun johtajalle  
- Uuden opettajan etsinnät yhdessä koulun johtajan kanssa 
- Tapahtumakalenterin laatiminen yhdessä johtokunnan kanssa 

 
Koulun työrauhasta vastaaminen yhdessä koulun johtajan ja opettajien kanssa perustuen 
koulun järjestyssääntöjen noudattamiseen  
 
Tehtävät uuden opettajan aloittaessa koulussa 

- Opettajan oppaan päivittäminen tarvittaessa (Suomi-koulun opettajan ABC) ja siihen 
liittyvä uuden opettajan informointi  

- Opettajan perehdyttäminen tehtäväänsä  
- Sveitsin Suomi-koulujen opetussuunnitelmasta informointi 
- Uuden opettajan HSK- opastus (HSK- Rahmlehplan, haastattelu, kielikoe, pakolliset 

kurssit) 
- Oppilaiden arvostelun kriteerit, arvosana-asteikko 

 
 Opettajan lopettaessa työnsä Suomi-koulussa 

- Työtodistuksen valmisteleminen yhdessä koulun johtajan kanssa 
- Mahdollisen avaimen ja koulun materiaalin palauttamisen varmistaminen  
 

Oppilaan lopettaessa Suomi-koulussa 
- Suomi-koulutodistuksen kirjoittamisesta vastaaminen, luokanopettaja kirjoittaa todistuksen 

lukuvuoden ajalta, koulun johtaja päästötodistuksen 
- koulun johtajan, projektijohtajan, opettajien, rahastonhoitajan sekä sihteerin informointi, 

jos lapsi lopettaa Suomi-koulun kesken lukuvuoden 
 
Vuosittain toistuvat muut tehtävät 

- Johtokunnan kanssa budjetin laatiminen sekä budjetin toteutumisen seuraaminen 
opetuksen osalta, esim. palkka-, työnohjaus-, oppimateriaalikulut 

- Kutsut kevätjuhlaan 
- Kevät- ja joulujuhlan ohjelmien ja lavasteiden suunnittelu, toteutus, ”konkreettiset 

loppuselvittelyt” ja arviointi yhdessä opettajien kanssa 
- Arvosana- ja läsnäololistoista, samoin kuin opetussuunnitelmista ja toimintakertomuksista 

”muistuttaminen” ja niiden välittäminen ”tarvittaessa” koulun johtajalle 
- Hymypoika/hymytyttö todistuksien + muistamisien koordinointi 



Kokouksiin osallistuminen  
 

- Johtokunnan kokoukset n. 4/lukuvuosi  
- Opepalaverit tarvittaessa joka koulukerran jälkeen: niiden valmisteleminen, asialistan 

lähettäminen opeille ja opepalaverien johtaminen 
- Mahdollisen opettajien työnohjauksen järjestäminen ja siihen osallistuminen  
- Mahdollisen vanhempainillan suunnittelu, toteutus ja arviointi yhdessä koulun johtajan 

kanssa  
- Osallistuminen tarvittaessa Waidhalden koulun opettajien kokouksiin  
- Sveitsin Suomi-koulujen koulutuspäivät 1-2 päivää/lukuvuosi (tammikuu tai marraskuu) 
- Muut koulutuspäivät (Opetushallituksen (elokuu), Saksan sk- opettajien (helmikuu), 

verkkokurssit, HSK- kurssit/tilaisuudet yms. Informointi, osallistuminen, tiedon jakaminen. 
- Sveitsin Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivien järjestäminen kerran 10 vuodessa 

yhdessä koulun johtajan ja johtokunnan kanssa 
- Osallistuu koulun erikoistapahtumien (juhlat, vierailijat) järjestelyihin 
 
 

Avoimet päivät koululla 
 

- Opettajien muistuttaminen siitä, että luokkien ovissa opettajien ja oppilaiden nimet, 
kohdeluokka sekä opetussuunnitelma 

- Ohjeet opettajille avoimien ovien päivän opetuksesta 
- Vieraiden informointi luokkatasoista, opetuksen sisällöstä sekä muista heitä kiinnostavista 

asioista 
  

Oppimateriaalit ja muu omaisuus: 
- Inventaarion pitäminen yhteistyössä opettajien kanssa, lainauslistat 
- Oppimateriaalin ym. materiaalin hankinta yhdessä muiden opettajien kanssa. 
- Koulun tietokoneesta huolehtiminen (säilytys, ohjelmien päivitys, virusohjelman hankinta),   
            - voisiko tämä olla sihteerin tehtävä  
 

Informaation kulku 
- Tiedon vastaanotto, välitys ja hankinta (puhelut, meilit, kirjeet, tekstiviestit): 

vanhemmat - opettaja, opettaja - koulunjohtaja, opettajisto yms. ja päinvastoin 
- Opettajien informointi „uutuuksista“ oppimateriaaleissa, oppikirjoissa, koulutuksista, 

erilaisista projekteista ja niiden mahdollisesta toteuttamisesta koulussamme (esim. 
sadutus, lukukilpailu, kirjoituskilpailu, piirustuksia/tarinoita lehteen...), uusista www-
osoitteista, verkkokoulutuksesta, nettisivuista yms. 

- Yhteys talonmieheen: tarvittava välineistö luokissa, luokkien tilapäisjärjestelyt jne. 
- Yhteys rahastonhoitajaan: tilitilanne, opettajien palkanmaksu, laskutus jne. 
- SVFF:n nettisivujen päivitys yhdessä sihteerin kanssa 
- Oppikirjatilaukset keväällä/kesällä tai vastuuhenkilön nimeäminen 
- Perheiden informointi Kotiperuskoulun ja Kesälukioseuran kesäleirien osalta yhdessä 

koulun johtajan kanssa 
- Äidinkielenopettajaliitton yhdyshenkilönä toimiminen tai sen nimeäminen 
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