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Kirjoittaessani Wilma-viestiä oppilaan koulun-

käynnistä, pyrin siihen, että viestini on tarpeek-

si ytimekäs ja informoiva. Sanat on asetettava 

tarkkaan, jotta viesti tulkittaisiin kotona niin 

kuin on itse asian ajatellut. Joskus kiireessä on 

pakko kirjoittaa vain lyhyesti, jolloin seuraukse-

na voi olla pitkäkin viestittely huoltajien kans-

sa jossa tarkennetaan viestin sisältöä. Kolmen 

tunnin YT-aika voi tuntua vähäiseltä joissakin 

tapauksissa. 

Luen myös toisen koulun Wilma-viestejä päi-

vittäin omien lasteni osalta. Äitinä olen varsin 

tyytyväinen, että käytössämme on tällainen 

järjestelmä, joka helpottaa kodin ja koulun vä-

listä viestintää. Aina ei tarvitse soittaa, kopioi-

da tai lukea nippuja papereita, jotka saattavat 

jäädä lapsen repun pohjalle tai kadota laskujen 

sekaan. Viesti kulkee ja tulee perille ajoissa ja 

siihen on helppo palata. Ei tarvitse kuin avata 

tietokone ja muistaa salasana. Joskus voi kyllä 

olla niin, että konetta ei olisi kannattanutkaan 

avata. Eräs kokenut rehtori on muistuttanut 

alaisiaan, ettei klo 20 jälkeen pitäisi mennä lu-

kemaan Wilma-viestejä, koska sieltä saattaa 

joutua lukemaan jotain sellaista, minkä takia 

menettää yöunensa. Opettajan pitäisi osata 

vetää raja vapaa- ja työaikaansa, se on oman 

hyvinvoinnin huomioimista!

Koulumatka kuuluu oppilaan koulupäivään, 

mutta matkalla sattuneet tapaukset eivät kuu-

lu opettajan selvitettäviksi. Taisipa joku rehtori 

saada nuhteita puuttuessaan oppilaan tekemi-

siin koulumatkan aikana. Mitä huoltaja tekee, 

kun hänen pitää alkaa selvittää oman lapsensa 

koulumatkalla tapahtuneita asioita? Kyllähän 

hän ilmeisimmin ottaa yhteyttä kouluun. Jos 

koulu ei ehdi tai pysty auttamaan, poliisi työllis-

tyy. Poliisi todennäköisesti pyytää koululta sel-

vitysapua. Kuka siis työllistyy tai kenelle vastuu 

kuuluu, ja kuka siitä saa korvauksen? Toivotta-

vasti oppilaan etu nousee ensimmäiseksi.

Onneksi kouluilla on käytössään monen-

laisia keinoja tehdä hedelmällistä yhteistyötä 

huoltajien kanssa. Ei ole kovinkaan pitkä aika, 

kun opettajan eteen myös huoltajat menivät 

lakki kourassa. Ajat ovat muuttuneet. Lukekaa 

Eevu Kivimäki-Sandgrenin kirjoittama juttu ko-

din ja koulun yhteistyön historiasta s.18 ja pei-

latkaa sitä tämän päivän todellisuuteen. Tämän 

syksyn Rihvelin punainen lanka on siis kodin ja 

koulun yhteistyö. 

Jooseppia mukaellen 

”Kun saapuu syys ja lehdet..” 

toivotan teille värikästä syksyä!

Päivi Lyhykäinen
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Edustan OAJ Pääkaupunkiseutua (ja samalla toki 

omaa yhdistystämme) OAJ:n hallituksessa nyt 

toista kautta. Minut nimettiin hallitukselle asioi-

ta valmistelevan järjestötoimikunnan puheen-

johtajaksi täksi hallituskaudeksi. Meillä kaikilla 

on omat intohimomme, minulle yksi niistä on 

oajläisen järjestötoiminnan kehittäminen. Alka-

neen kaksivuotiskauden aikana keskeisiä kehit-

tämiskohteita ovat mm. seuraavat asiat:

järjestö- ja yhdistysrakenteen sekä 

yhdistysten toiminnan kehittäminen

Järjestäytyminen OAJ:ssä tapahtuu pääsään-

töisesti työnantajan/paikkakunnan mukaiseen 

yhdistykseen. Meillä Helsingissä yleissivistävät 

opettajat kuuluvat HOAY:een, joka puolestaan 

kuuluu OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyk-

seen. Eri opettajaryhmät (esim. ammatilliset 

opettajat ja lastentarhanopettajat) järjestäy-

tyvät kukin omin eri tarvoin järjestöömme. 

Mahdollisia ”jäsenyyspolkuja” on tällä hetkellä 

turhankin paljon erilaisia. Pyrkimyksenä olisi 

virtaviivaistaa ja yksinkertaistaa yhdistysraken-

netta, joka on tällä hetkellä varsin monimut-

kainen ”laatikkoleikki”. Näitä ”laatikoita” ei ole 

kuitenkaan niin helppo uudelleen organisoida 

kuin voisi kuvitella, sillä jäsenryhmät tuntevat 

suurta lukkarinrakkautta omaa järjestäytymis-

tapaansa kohtaan. 

Syksyisen 
kuulas 
tervehdys! 

OAJ:n ja HOAY:n keskeisin tehtävä 

on jäsenistön edunvalvonta. 

Onnistuakseen tehokas ja 

vaikuttava edunvalvonta vaatii 

tarkoituksenmukaisen ja toimivan 

koneiston – tässä tapauksessa 

järjestön ja jäsenyhdistykset. 

Keskityn kirjoituksessani tällä kertaa 

valottamaan lukijoille muutamin 

esimerkein oman järjestömme 

ajankohtaista ja tulevaa toimintaa 

nimenomaisesti järjestöasioiden 

kautta. 



4

Lisäksi tulee pohtia, miten järjestö voi keskus-

tasolta tukea paikallisen tason toimijoita, jotta 

pienissäkin yhdistyksissä voitaisiin toimia jä-

senistön etua parhaalla mahdollisella tavalla 

tukien. Meillä HOAY:ssä on suuren jäsenmää-

rän mukanaan tuomaa ajallista ja taloudellista 

resurssia aivan eri tavalla kuin monessa muus-

sa yhdistyksessä. Voimme olla iloisia siitä, että 

meillä on mahdollisuuksia tarjota omille jäse-

nillemme paljon sekä koulutusta että vapaa-

ajan toimintaa! Silti myös pienistä yhdistyksistä 

tulee pitää huolta. 

alueellinen edunvalvonta

Painopiste mm. opetuksen resurssien tur-

vaamisessa ja kohdentamisessa siirtyy yhä 

enemmän alueille, lisäksi paikallisen sopimi-

sen määrä lisääntyy. On erittäin tärkeää, että 

alueellinen edunvalvonta on hyvissä kantimis-

sa ja tehokasta. Alueyhdistykset on nyt käy-

tännössä perustettu jokaiseen maakuntaan. 

Satakunnassa toimintaa vasta käynnistellään, 

meidän alueellammekin toiminta on melko 

alkumetreillään, mutta esim. Keski-Suomessa 

on jo pitkät perinteet alueyhdistystoiminnas-

ta. Nyt kootaankin eri alueiden kokemuksia ja 

kartoitetaan hyviä toimintamalleja. Tarkoitus 

on kehittää alueiden toimintaa entistäkin ta-

voitteellisemmaksi ja vaikuttavammaksi. 

Yhteen muottiin alueita ei voida puser-

taa, sillä alueiden erot sekä jäsenmäärällisesti 

(meillä n. 16 000, pienimmissä alueyhdistyksis-

sä muutamia tuhansia jäseniä, eli vähemmän 

kuin HOAY:ssä) että maantieteelliseltä kooltaan 

(meidän pieni PKS-alueemme versus Lapin val-

tava lääni) ovat valtavat. Jotain yhteismitallista 

alueiden toiminnassa ja resursseissa kuitenkin 

on oltava. 

Valtuuston toiminnan kehittäminen

OAJ:n valtuusto käyttää järjestössämme ylintä 

päätösvaltaa. HOAY:llä on kahdeksan valtuutet-

tua ja OAJ Pääkaupunkiseudulla on valtuutettuja 

yhteensä peräti 22. Voitte olla toiveidenne ja ide-

oidenne kanssa valtuutettuihin yhteydessä suo-

raan tai vaikkapa HOAY:n hallituksen välityksellä. 

Valtuustotyön tulee olla sekä houkuttelevaa että 

vaikuttavaa. Syysvaltuustossa marraskuussa hy-

väksytään mm. OAJ:n toimintasuunnitelma vuo-

sille 2013–2014. Kyseinen asiakirja velvoittaa jär-

jestön eri tasojen toimijat toimimaan valtuuston 

edellyttämien suuntaviivojen mukaisesti. Ei siis 

ole lainkaan sama, mitä toimintasuunnitelmaan 

kirjataan. Lisäksi valtuusto osallistuu OAJ:n aloit-

tamaan tulevaisuustyöhön.

tulevaisuustyö

OAJ esitti jo Koulutuksen ja tutkimuksen kehit-

tämissuunnitelma, KESU -lausunnossaan, että 

”Valtioneuvoston tulisi asettaa varhaiskasva-

tuksen ja koulutuksen sidosryhmien edusta-

jista, asiantuntijoista, poliittisista päättäjistä ja 

tutkijoista laaja-alainen työryhmä (komitea), 

jonka tehtävänä on linjata varhaiskasvatuksen 

ja koulutuksen ja tutkimuksen visio, pitkän ai-

kavälin kehittämistarpeet ja –tavoitteet vuo-

teen 2025 sekä laatia näiden toteuttamista 

koskeva toimenpideohjelma.” Tämä tavoite ei 

valitettavasti toteutunut.

palkkakurssit, YOp-kOulutus, eläkeinfO, rehtOrikOulutus, OVtes-kurssi
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Siksi OAJ käynnisti oman tulevaisuustyönsä, 

joka tähtää vuoteen 2030 asti. On tärkeää, että 

koulutusta kehitetään pidemmällä aikajänteel-

lä kuin vaikkapa yksi vaalikausi eduskunnassa. 

Kehittämistyö ei saa olla poukkoilevaa ja sen 

varassa, mikä puolue kulloinkin sattuu saa-

maan opetusministerin salkun. OAJ:n aloitta-

maan tulevaisuustyöhön sitoutetaan kaikki jär-

jestön toimijat ja lisäksi kuullaan monialaisesti 

ulkopuolisia asiantuntijoita. OAJ on the road 

-iltatilaisuuksissa sivuttiin aihetta tulevaisuu-

dentutkija Ilkka Halavan ja puheenjohtajamme 

Olli Luukkaisen vuoropuheluna.

Koulutuksen kokonaisuus

OAJ ja sen jäsenyhdistykset järjestävät erittäin 

paljon erilaista koulutusta. Suuri osa koulu-

tuksesta on edunvalvontaan, virkaehtosopi-

muksiin ja palkkaukseen liittyvää koulutusta. 

Tällä hetkellä pohditaan, millaista koulutusta 

jäsenistölle on viisainta järjestää. Millaista osaa-

mista yhdistyksissä tarvitaan? Mistä jäsenistö 

kiinnostuu?

HOAY haluaa osaltaan kehittää omaa kou-

lutustarjontaansa. Järjestämme jo nyt varsin 

monipuolista koulutusta (mm. palkkakurs-

sit, YOP-koulutus, eläkeinfo, rehtorikoulutus, 

OVTES-kurssi jne.). Vaan aina on mahdollisuus 

entisestään parantaa. Millaista koulutusta sinä 

kaipaisit? Minkälaisista asioista haluaisit tietää 

lisää? Mikä on paras aika järjestää koulutusta 

(arki-illat/viikonloppu/työpäivän aikana)? Mil-

laiset puitteet ovat toimivat? Kenen luennon 

haluaisit kuulla? Toivon, että laitat viestiä, jos 

sinulla herää ajatuksia tai ideoita!

Syksy on ollut vähintäänkin mielenkiintoinen 

ja vilkas. Tätä lukiessasi tiedetään jo, ketkä 

luotsaavat kaupunkiamme seuraavat neljä 

vuotta ja keiden käsissä on opetuksen resur-

sointi ja poliittinen päätöksenteko koulutuk-

sen järjestämistä koskien. Toivottavasti moni 

valittu liputtaa laadukkaan kasvatuksen, ope-

tuksen ja koulutuksen puolesta, niin että se 

näkyy ja kuuluu.

Syysloma häämöttää vasta edessä päin tätä 

kirjoittaessani, mutta sinun näitä rivejä luki-

essasi on se jo taakse jäänyttä. Toivottavasti 

lomasi oli virkistävä ja sait ladata akkuja. Pime-

nevään syksyyn on syytä varustautua leväten 

ja omasta jaksamisesta huolehtien. Autetaan 

myös kollegaa!

Energiaa, valoa ja iloa syksyyn!

Laura Nurminen
laura.nurminen@edu.hel.fi

palkkakurssit, YOp-kOulutus, eläkeinfO, rehtOrikOulutus, OVtes-kurssi
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Terveisiä 
edunvalvonnasta! 

Viime keväänä, kun kirjoitin 

ensimmäistä artikkeliani Rihveliin 

edunvalvontavaliokunnan 

puheenjohtajana, vertasin 

edunvalvontatyö tä lumenluontiin. 

Hiki tulee, ja usein työn 

aikaansaannokset voivat olla 

valitettavan lyhytkestoisia. 

Viimeinen puolivuotinen on ollut 

poikkeuksellinen helsinkiläisten 

opettajien edunvalvonnan 

kannalta. Hiki on ehtinyt tulla 

moneenkin kertaan, mutta 

kiistatta on saatu aikaan melkoisia 

tuloksiakin. 

Kun tarkastelen tämän vuoden kokoustemme 

pöytäkirjoja, voin sanoa, että valiokunnassam-

me on käsitelty opettajien työtä todella monis-

ta näkökulmista. Tällä kertaa joudun kuitenkin 

rajaamaan käsittelyni pääasiassa vain yhteen 

aiheeseen – rahaan.

Hyvin keskeistä edunvalvontatyötä on vai-

kuttaminen työnantajiin sekä ennen kaikkea 

poliittisiin päättäjiin. Keväällä yhteysopettajam-

mekin pääsivät osallistumaan tähän vaikutta-

mistyöhön yhteysopettajaristeilyllämme, jossa 

kaikki valtuustopuolueet olivat edustettuina. 

Näin jälkikäteen voimme tosin todeta, että vai-

kuttamisristeilymme ajankohta oli sikäli liian 

aikainen, ettemme tuolloin olleet vielä kuulleet 

opetustoimen tulevista madonluvuista, jotka 

saimme eteemme vasta loppukeväästä.

Keväällä laadittu budjettiesitys ylitti ope-

tustoimen osalta uutiskynnyksen lähinnä sen 

johdosta, että opetustoimen budjettia oltiin 

kasvattamassa kahdella miljoonalla eurolla. 

Pian kuitenkin kävi ilmi, että ehdotettu budjet-

ti ei tulisi kattamaan jatkuvasti kasvavia ope-

tustoimen kuluja, mikä synnyttäisi vähintään 

10 miljoonan euron säästötarpeen. HOAY:lla 

olikin merkittävä rooli asian tuomisessa laa-

jaan julkiseen tietoisuuteen ja keskusteluun.

Syntyneen tiukan budjettitilanteen pohjalta 

Opetusvirasto valmisteli tarvittavat säästötoi-

menpiteet. Mittakaavan antamiseksi voidaan 

todeta, että suunnitellut säästötoimet olivat 

laajimmat sitten 1990-luvun alun lamavuosien. 

Merkittäviä leikkauksia oli tulossa opetus-

tuntien määrään, koulunkäynnin avustukseen, 

integraatiotukeen ja positiivisen diskriminaati-

on tukeen. Eniten tunteja olisi leikattu lukios-
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ta ja ammatillisesta opetuksesta. Kaikki ope-

tusalalla työskentelevät ymmärtävät, kuinka 

kohtalokkaat pitkäkestoiset vaikutukset näillä 

säästöillä olisi ollut, erityisesti heikoimmassa 

asemassa olevien oppilaiden ja opiskelijoiden 

kannalta.

Yksittäisistä säästötoimista suurimman 

huomion sai päätös määräaikaisten opettajien 

palkkaamisesta vain koulukuukausien ajaksi, 

ilman kesäloman palkkaa. Koska työtehtävät 

kyseisillä opettajilla olisivat pysyneet täysin 

samoina, voidaan toimenpidettä pitää palkan 

alennuksena. Päätös olisi vaikuttanut eriarvois-

tavasti opettajiin ja olisi muutenkin romahdut-

tanut kuvan Helsingistä houkuttelevana työn-

antajana uusille opettajille. 

Sekä yhdistyksemme että jäsentemme tekemä 

vaikutustyö sai nopeasti vastakaikua päättäji-

en taholta ja päätös peruttiin. Opetustoimen 

kokonaisuuden kannalta vielä merkittävämpi 

päätös tehtiin syksyllä, kun opetuslautakunnan 

esityksestä Opetusvirastolle myönnettiin suun-

niteltujen säästöjen suuruinen lisärahoitus ensi 

vuoden budjettiin. 

Vaikka tällä kertaa opetustoimen uudet sääs-

töt peruttiin, olisi yltiöoptimistista väittää, että 

koulutuksen resurssit näyttävät valoisilta tule-

vaisuudessa. Suurena uhkakuvana Helsingissä 

on jatkuvasti nousevat kiinteistökulut. Koulu-

jen sisäilmaongelmat tulevat vaatimaan mitta-

via investointeja korjausrakentamiseen. Tehdyt 

korjaukset taas vaikuttavat suoraan korottavas-

ti koulujen sisäisiin vuokriin. Mitä suuremman 

osan kiinteistökulut vievät, sitä vähemmän jää 

varoja käytettäväksi itse opetukseen. 

Yksi OAJ:n keskeinen iskulause syksyn kun-

nallisvaaleihin oli: ”Investointi koulutukseen on 

investointi tulevaisuuteen”. Jokainen koulutuk-

seen käytetty veroeuro maksaa itsensä tule-

vaisuudessa takaisin. Tätä viestiä meidän pitää 

tulevaisuudessakin pitää esillä Helsingissäkin. 

HOAY:n edunvalvonnan keskeinen tehtävä on 

työskennellä opetuksen riittävien resurssien 

puolesta.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia yhdistyksemme 

jäseniä, aktiiveja ja vastuunkantajia, yhteistyö-

kumppaneitamme sekä vastuuntuntoisia hel-

sinkiläisiä päättäjiä arvokkaasta työstä, jota on 

tehty helsinkiläisten koulujen, oppilaitosten, 

opettajien, oppilaiden, opiskelijoiden etujen 

turvaamiseksi. Tätä tarmoa tullaan jatkossakin 

tarvitsemaan!

 HOAY valvoo maailman parhaiden 

 opettajien etuja - Sinun etujasi!

 Lämpöä syksyyn!

 Jaakko Salo
 Edunvalvontavaliokunnan 

 puheenjohtaja

Investointi 
koulutukseen on 
investointi 

tulevaisuuteen.
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Järjestökuulumisia! 

Alkanut syksy on täynnä uusia asioita ja haas-

teita, kuten syksyyn kuuluukin. Kunnallisvaalit 

ovat tuoneet myös haasteensa vaikuttamiselle. 

HOAY on kantanut kortensa kekoon omien kun-

tavaalikonekysymysten ja kuntavaalikannan-

oton muodoissa. Lehden ilmestyessä syksyn 

kunnallisvaalit ovat jo takana ja uudet päättäjät 

valitut. Heidän toimikautensa alkaa ensivuoden 

puolella. Ensi kevään yhteysopettajaristeilyllä 

tapaamme toivottavasti muutamia heistä.

HOAY:n syyskausi alkoi uusien yhteisopet-

tajien koulutuksella. Oli taas kerran ilo havaita, 

että joukkoomme on tullut uusia innokkaita 

yhteysopettajia. Yhteisopettajat ovat tärkeä tie-

donkulun kanava jäsenten ja hallituksen välillä. 

Lokakuun lopussa järjestettävän yhteisopetta-

japäivien teemana on ”Arjessa selviytyminen”. 

Luennoitsijoina ovat mm. psykologi Pirkko 

Lahti ”Vihapuhe” ja sosiaalipsykologi, kirjailija 

Janne Viljamaa ”Käytä kiukkuasi - aggressio ja 

opettaja”. 

HOAY:n syyskokous pidetään marraskuun 

28. päivä. Tervetuloa jäsenet, odotamme run-

sasta osanottoa! 

HOAY

Tätä juttua kirjoittaessani on syyskuu juuri 

vaihtunut lokakuuksi. Syksyn merkit ovat vahvasti 

ilmassa, vaahterat ja pihlajat parhaassa syksyn 

väriloistossa, ulkona sataa ja on pimeää. Kesän 

ja syksyn marja- ja sienisato on korjattu talteen 

talvea varten ja kesästä on jäljellä vain muisto…
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Tammikuussa jäsenille on taas tarjolla OAJ:n 

järjestämät Educa-messut ja -risteily erilaisine 

pedagogisine luentoineen, tapahtumineen ja 

tapaamisineen.

Jäsenten henkisestä ja fyysisestä hyvinvoin-

nista huolehtivat Tyhjien Tuolien toimikunta ja 

liikuntatoimikunta, jotka yhdistivät ”voiman-

sa” elokuunalussa. Syyskaudella on jäsenille 

suunnattua toimintaa entistä enemmän ja 

monipuolisemmin, palkkakursseja, teatteria, 

oopperaa, jalkapalloa, elokuvaesityksiä, äänen-

huoltoa, unohtamatta perinteisiä ilotulitus- ja 

pikkujouluristeilyä sekä syyslomamatkaa. Osal-

listujia tilaisuuksiin on ollut paljon. 

Toiminta OAJ PKS:n kanssa on jatkunut tii-

viinä jaosto- ja hallitustyöskentelyn muodossa. 

Kokouksissa on suunniteltu ja keskusteltu yhtei-

sistä edunvalvonnallisista suuntaviivoista sekä 

muista mahdollisista yhteistyökuvioista. Yksi 

hyvä esimerkki yhteistyöstä on OAJ PKS järjes-

tämät opebileet  Helsinki Clubilla perjantaina 

12.10., jossa on mahdollisuus tavata kunnallis-

vaaliehdokkaita ja nauttia hyvästä opebändien 

esittämästä musiikista. Myös yhteistyö Uuden-

p i k k u j o u l u r i s t e i l y

jalkapalloa

ehuotoa

s y y s l oma

ä  ä  n  e  n  h  u  o  l  t  o

maan alueyhdistyksen kanssa jatkuu.

Jäsenille suunnatusta mukavista tapah-

tumista pääsee nauttimaan, kun aktiivisesti 

seuraa tarjontaa. Voisikin todeta, että ”nopeat 

syövät hitaat”. Toivomme tapaavamme teidät 

runsaslukuisina erilaisissa tapahtumissa ja kou-

lutuksissa. Olkaa aloitteellisia ja ottakaa yhteyt-

tä! Olemme teitä varten ja teidän valitsemina 

tähän luottamustehtävään. 

Jäsenten hyvinvointi ja jaksaminen on meille 

kaikille yhteinen asia. Järjestövaliokunta pitää 

erityisen tärkeänä tehtäväänsä tarjota laadullis-

ta ja hyvää koulutusta sekä mielenvirkistystä ja 

iloa elämään.

 Siksi haluamme hallituksena palvella 

 kaikkia jäseniämme toimia 

 teidän eduksenne.

Syksyn ruskaloistosta nauttien 

Maritta Virtanen
Järjestövaliokunnan pj
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Luottamus on 
hyvinvoinnin avaintekijä

Luottamusta työpaikoilla on käsitelty työelämän 

kehittämisen erikoislehti Telman numerossa 

2/2012. Lehteä julkaisevat Työturvallisuuskes-

kus ja Työsuojelurahasto. Aihe oli esillä myös 

Lappeenrannan kunta-alan seminaarissa viime 

elokuussa.

Päätoimittaja Jorma Löhman toteaa, että 

meillä on kaikki tarvittava tieto, jotta Suomen 

työelämä voisi olla Euroopan paras vuoteen 

2020 mennessä, vain teot puuttuvat. Kysymys 

on pienten asioiden kuntoon laittamisesta, yh-

teistyöstä ja keskinäisestä luottamuksesta. 

näkyykö koulun johtamistapa oppilaiden 

pinnaamisessa ja muussa oireilussa?

Oppilaiden poissaolot saattavat lisääntyä hei-

kon johtamisen seurauksena. Tämä tuntuu itses-

täänselvyydeltä, mutta asiaa on tutkittu vasta 

hiljattain. Vuonna 2009 julkaistun tutkimuksen 

mukaan koulun johtamisen ja oppilaiden pinnaa-

misen välillä on tilastollisesti merkitsevä yhteys. 

Tutkimuksessa yhdistettiin kouluterveyskyselystä 

noin 25 000 oppilaan ja ns. 10-kuntien työhyvin-

Luottamus on vaikea rakentaa ja 

helppo menettää. Se on kuitenkin 

koulun tuloksellisen toiminnan 

avaintekijä. Luottamuksella 

rakennetaan sekä oppilaiden että 

henkilökunnan hyvinvointia sekä 

toimivaa kodin ja koulun välistä 

yhteistyötä. 

C

@ @
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vointikyselystä noin 2000 työntekijän tiedot.

Koulun henkilöstöä pyydettiin arvioimaan 

neliportaisella asteikolla kokemaansa luotta-

musta ja osallistumismahdollisuuksia työpai-

kallaan. Tuloksissa näkyi erittäin selvästi oppi-

laiden pinnaamisen lisääntyminen ja jossain 

määrin myös oppilaiden masentuneisuuden 

sekä psyykkisen ja fyysisen oireilun lisäänty-

minen henkilöstön kokeman luottamuksen ja 

osallistumismahdollisuuksien heikentyessä.

luottamus näkyy sairastuvuudessa ja 

jopa kuolleisuudessa

Työolosuhteet vaikuttavat sairastavuuteen. 

Telma lehteä lainaten: ”Tuoreen tutkimuksen 

mukaan psykososiaalista kuormitusta aiheut-

tavista seikoista omien työtehtävien itsenäinen 

hallinta on avainasemassa: sydänsairauksien 

riski kasvaa, jos itse ei pysty vaikuttamaan työ-

menetelmiin ja töiden järjestykseen.” 

Osoittaa suurta epäluottamusta, jos työnteki-

jän osaamiseen ei luoteta niin, että hän voisi vai-

kuttaa omaan työhönsä. On huolestuttavaa, että 

(Lähde: http://eurpub.oxfordjournals.org/content/19/5/554.

full?sid=5ab7dd39-57c3-4abb-bb6c-ea2b71d7f76c)

TTL:ssä toimivan apulaisylilääkäri 

Tuula Oksasen Lappeenranta-

seminaarissa esittelemä 

tulos koulun henkilöstön 

kokeman luottamuksen ja 

osallistumismahdollisuuksien 

sekä oppilaiden pinnaamisen 

välisestä yhteydestä. Pystyakseli 

ei kuvaa suoraan poissaolojen 

määrää vaan tilastollista käsitettä 

vetosuhde (vedonlyöntisuhde, 

ristitulosuhde, odds ratio). 

opettajilta ja rehtoreilta tulee palautetta, joka 

kertoo heidän kokemastaan epäluottamuksesta. 

Epäluottamus vaikuttaa moneen: mm. työn 

laatuun ja kehittämiseen, innovatiivisuuteen, 

sitoutumiseen ja yhteistyöhalukkuuteen, työ-

paikan ilmapiiriin ja työn tuloksellisuuteen. 

Kasvatus- ja opetustyössä ei ole varaa epäluot-

tamukseen.

luottamuksen rakentaminen on pitkä, 

mutta palkitseva tie  

Luottamus syntyy yksinkertaisista asioista. Kes-

keisimpiä ovat työyhteisön avoimuus ja toimiva 

vuorovaikutus. Näiden kahden tekijän luomi-

sessa johto on avainasemassa, koska ihmiset 

arvioivat tarkasti johdon ja esimiesten tapaa 

kommunikoida ja kohdella alaisiaan. 

Kaikista asioista ja päätöksistä tulisi keskus-

tella kunnioittavasti ja asiallisesti, totuuden-

mukaisesti, huolellisesti perustellen sekä toista 

kuunnellen. Opettajilta ja rehtoreilta tulevan 

palautteen perusteella nämä eivät aina toteu-

du. Kuitenkin minkä tahansa osion puuttumi-
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nen kommunikaatiosta synnyttää kokemuksen 

epäoikeudenmukaisuudesta ja nakertaa siten 

luottamusta.

Yhteisöllisyys ei synny ilman luottamusta

Yhteisöllisyys pohjautuu positiiviselle vuoro-

vaikutukselle. Kaikilla on oikeus tulla kuulluksi, 

vasta sen jälkeen voidaan kehittää yhteisölli-

syyttä, toteaa pitkän linjan työyhteisön kehit-

täjä ja esimies Jussi Mankki Telma-lehdessä. 

Hänen mielestään esimiehen tärkein tehtävä 

on olla tappamatta innostusta ja keskittyä eli-

minoimaan innostusta tukahduttavat tekijät, 

kuten epäoikeudenmukaisuus, yhteenkuulu-

mattomuus ja epävarmuus.

Koska yhteisöllisyys on tämän päivän hypeä, 

ja toki ihmisenä olemisen keskeisintä sisältöä, 

sitä tavoitellaan kouluissakin tarmokkaasti. 

Aina koulussa ei kuitenkaan ole käsitystä yh-

teisöllisyyden edellytyksistä. Hektiseen helsin-

kiläiseen koulunpitoon ei kuitenkaan uskalla 

toivoa lisää koulutusta, vaikka se on yksi tapa 

löytää yhteisöllisyyden rakennuspalikoita.

mistä tukea esimiehille?

Telma-lehdessä viisi asiantuntijaa arvioi väitet-

tä: ”Nykyisen työelämän kiireissä ja paineissa 

väsyneimpiä ja stressaantuneimpia ovat esi-

miehet.” Kaikki viisi olivat sitä mieltä, että väite 

pitää paikkansa. Yksi asiantuntija toivoi esimie-

hille tukea alaisilta ja johdolta, jotta esimiehet 

selviäisivät hyvin paineisessa tehtävässään. 

Tämä on selkeästi havaittavissa myös helsin-

kiläisiltä rehtoreilta tulleessa palautteessa. Yh-

distys, työsuojeluvaltuutetut ja pääluottamus-

miehet ovat vieneet tätä palautetta eteenpäin 

työnantajalle ja myös OAJ:n suuntaan.

entä sitten, mitä on tehtävissä?

Päätoimittaja Löhmanin sanoin: meillä on 

kaikki tarvittava tieto, vain teot puuttuvat. 

Kysymys on pienten asioiden kuntoon laitta-

misesta, yhteistyöstä ja keskinäisestä luotta-

muksesta. Tämä koskee meitä kaikkia työyh-

teisöjen jäseniä. 

Yksi hyvä toimintamalli on kaupungin 

yhteistoimintamenettelyn hyödyntäminen 

jo kai  sella työpaikalla. Se on rakennettu yh-

teistyössä lainsäädännön pohjalta meidän 

kaupunkimme tarpeisiin. Sen aktiivinen hyö-

dyntäminen palvelee niin esimiehen kuin 

työntekijänkin tuloksellista toimintaa, kun 

tavoitteena on työn tuottama laadukas ja vai-

kuttava palvelu kuntalaisille.

Jukka Talvitie

Aineenopetuksen 

ja työväenopistojen 

opetuksen 

pääluottamusmies
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miika paajanen

Päivän kuva
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Vanhempainliitto 
– opettajien tuki ja turva vai riesa?

Tarvitsemme kasvatuskumppanuutta. Opet-

tajan työn kannalta on ratkaisevaa, kuinka 

hyvin vanhemmat tukevat lasten oppimista ja 

kasvua. Vanhempien kannalta on tärkeää, mil-

laisen vuorovaikutuksen koulu pystyy rakenta-

maan kotien suuntaan ja edistämään vanhem-

pien keskinäistä verkostoitumista esimerkiksi 

vanhempaintoiminnan kautta.

Suomessa olemme tien alussa. Vaikka pe-

ruskoulu on 40-vuotias ja yleinen oppivelvolli-

suus on ollut maassamme jo yli 90 vuotta, työ 

on kesken. Tämä on ymmärrettävää. Koulu on 

aina yhteiskunnan peili – hyvässä ja pahassa. 

Toisaalta jokaisella ikäluokalla ja sukupolvella 

on omat erityiset piirteensä. Tämä tuo muka-

naan alati liikkeessä olevan muutoksen kas-

vatukseen. Oppiminen ja kasvu eivät tapahdu 

tyhjiöissä.

Ajassamme on paljon myönteistä. Arvois-

sa ja asenteissa perhe on nousussa. Kun vielä 

1980-luvulla suomalainen mies halusi käyttää 

enemmän vapaa-aikaansa kalastukseen, met-

sästykseen ja remontointiin, ovat nämä kohteet 

muuttuneet 2000-luvulla perheeseen, puo-

lisoon ja lapsiin. Lapsi on tärkeämpi kuin kos-

kaan ennen.

Parhaimmillaan tämä muutos luo myön-

teisen lähtökohdan kodin ja koulun yhteiselle 

työlle. Koulun tulisi kuitenkin päivittää omia 

toimintatapojaan ottamaan huomioon van-

hempien halun todelliseen vuorovaikutukseen. 

Esimerkiksi vanhempainillat ovat usein jotain 

muuta.  Niissä opettaja pysyy perinteisessä roo-

lissaan, toiminnallisuus on vähäistä, vanhem-

mat eivät tutustu toisiinsa ja asioista ei puhuta 

riittävän ymmärrettävästi.=

Koti, koulu ja kaverit. Näiden 

varassa on lapsen myönteinen 

kehitys. Oleellista on nähdä, 

miten nämä suojatekijät 

toimivat yhdessä.
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Tällöin vanhemmissa oleva voimavara ei 

lähde liikkeelle. Voi jopa käydä päinvastoin. 

Huomio keskittyy vain omaan lapsen. Parasta 

minun lapselleni. Silloin ei nähdä lasta osana 

ryhmää. 

Jotta voimavara toteutuisi, vanhemmat on 

otettava mukaan luomaan koulun toiminta-

kulttuuria. Etenkin koulun aloitusvaiheessa 

herkkyys tähän on suurinta. Mutta liian har-

voin osaamme mahdollisuuden hyödyntää. 

Vanhemmat on otettava mukaan pohtimaan, 

kirjaamaan, miettimään ja tätä kautta sitoutu-

maan tehtäväänsä koululaisen vanhempana. 

Järjestyssäännöt? Kasvatussopimukset? Aivan 

liian vähällä käytöllä.

Tämän päivän vanhemmat ovat rohkeita. 

Opettajan auktoriteettia ei pelätä. Lapsen etu 

on suurempi liikevoima. Jos vanhemmilla on 

huolta lapsen kouluarjesta, yhteyttä varmasti 

otetaan. Hyvä niin. Toivottavasti ei oteta yh-

teen. Tässäkin auttaa, mikäli kouluarki on van-

hemmille tuttua, luottamus koulun opetustyö-

hön vahvaa ja vanhemmat tuntevat toisiaan. 

Vertaisryhmässä asioiden jakaminen tapahtuu 

luontevasti, eikä opettajakaan ole aina ensisijai-

nen kuormituksen lähde.

Vanhemmuus on voimavara ja mahdolli-

suus tämän päivän ylikiireiselle koululle. Siksi 

Vanhempainliitto on opettajan tuki. Ja kou-

lulakkoonkin olemme valmiita, jos lasten ja 

opettajien etu niin vaativat. 

Tuomas Kurttila

Kirjoittaja on Suomen 

Vanhempainliiton toiminnanjohtaja. 

Vanhempainliitto on perustettu 

105 vuotta sitten tukemaan 

vanhemmuutta sekä kodin ja koulun 

yhteistyötä. Vanhempainliittoon 

kuuluu jo lähes 1400 rekisteröityä 

vanhempainyhdistystä ympäri 

Suomen. 

www.vanhempainliitto.fi

=



16

Lain henki on hyvä ja välttämätön, toteutus 

kangertelee. Tänä syksynä jokaisesta koulusta 

ainakin kaksi opettajaa on saanut koulutusta 

siitä, miten erilaisia pedagogisia asiakirjoja tu-

lee täyttää. Kouluttajat ovat tehneet parhaan-

sa. Silti koulutuksen tarve hämmästyttää. Eikö 

asiakirjojen tulisi olla sellaisia, jotka yliopisto-

koulutuksen saaneet osaisivat tehdä ne ilman 

massiivista koulutustakin? Jos ja kun koulutus 

on välttämätöntä, niin ainakin sen tulee johtaa 

siihen, että oppilailla on tasavertaiset mahdolli-

suudet tukitoimiin. 

Pedagogisen selvityksen perusteella voi-

daan myöntää erityisen tuen päätös ja siksi 

niiden tuleekin olla samankaltaiset ja riittävät 

päätöksen tekemiseen. Tässä uskossa opetta-

jat ovat toimineet. Minulle tulleiden viestien 

perusteella asiakirjoja palautetaan uudelleen 

valmisteltavaksi usein, niissä kysytään samoja 

asioita moneen kertaan ja niitä käsitellään mo-

niammatillisesti. Niitä säilytetään kassakaapeis-

sa ja ne tulostuvatkin omituisesti. Huoltajat ja 

oppilas ovat työssä mukana ja huoltaja yhtyy 

ammattilaisten näkemykseen allekirjoituksel-

Kodin ja koulun yhteistyö 
vaatii yhä enemmän aikaa

Perusopetuslain muutoksen tavoitteet  oppilaan tuen saamiseksi olivat mm:

• vahvistaa oppilaan varhaisen ja suunnitelmallisen tuen saantia oppimiseen ja kasvuun

• taata kaikille tasavertaiset mahdollisuudet tukitoimiin

• lisätä huoltajien tietoa mahdollisuuksista

• vahvistaa lähikouluperiaatetta

• tehostaa tietojen siirtymistä eri ammattiryhmien välillä

laan, joka pitäisi saada päivityksenkin yhtey-

dessä kasvokkaisissa tapaamisissa. Näin opet-

tajat tekevät valtavan määrän paperityötä, 

istuvat palavereissa, tapaavat huoltajia moneen 

kertaan ja toivovat ehdotettujen tukimuotojen 

totetutuvan.

Huoltajat tuntevat huolestuttavan vähän 

niitä oikeuksia, joita hänen lapsellaan on oppi-

misen tueksi. Siksi niitä ei osata vaatiakaan. 

Huoltajat ovat avainasemassa valvomassa lap-

sensa etua. Heidän tulee edellyttää tukimuoto-

jen saamista, jos näin on yhdessä sovittu. 

Jos kirjattuja tukimuotoja ei syystä tai toises-

ta voida antaa, niin opettajien turhautuminen 

on varmaa. Näitä viestejä olen saanut tänä syk-

synä runsaasti. 

Tietojen siirto eri ammattiryhmien välillä tak-

kuaa; aina ei terveys- ja sosiaalipuolella tunneta 

lakia. Eikä tunneta myöskään sitä, että opettajan 

lausunto oppilaasta on kaikkein tärkein.

Alueyhdistyksen järjestämässä erityisope-

tusfoorumissa kuultiin samankaltaisesta työs-

tä varhaiskasvatuksen osalta. Siellä tehdään 

KAIKILLE lapsille oppimissuunnitelma ja tukea 
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tarvitseville pedagoginen selvitys ennen esi-

koulua ja tuen tarvitsijoille uudelleen koulua 

varten. Useimmissa tapauksissa tukitarpeet 

ovat jo tiedossa kouluun tullessa. Neuvoloissa 

tehdään massiiviset 4-vuotistarkastukset kai-

kille ja sieltä tuleva tieto on myös saatettava 

kouluun. Näitä ennen kouluun tuloa tehtäviä 

arvioita, tutkimuksia, selvityksiä täytyy voida 

hyödyntää paremmin koulujen asiakirjoissa. 

Kun oppilas siirtyy toiselle asteelle, opettajat 

ahertavat jälleen asiakirjojen parissa.

 On selvää, että kaikki tämä työ uuvuttaa ja 

on pois opetukseen käytettävästä energiasta.

Opetushallitus voisi tehdä yksinkertaiset, 

sel keät, koko valtakuntaan sopivat kaavakkeet 

täyttämisohjeineen. Vasta tämä takaisi oppi-

laan tasavertaiset mahdollisuudet tuen saan-

tiin. Se vähentäisi ja helpottaisi myös opettajien 

työtä ja antaisi tilaa todellisiin keskusteluihin 

huoltajien kanssa oppilaan oppimisen ja kas-

vun tukemisesta koulun ja kodin keinoin.

Jaana Alaja, 
pääluottamusmies
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Kotikäyntejä ja kuuntelupäiviä 
– kodin ja koulun yhteistyön historiaa

Luokan yhteistä ”huviohjelmaa” suunniteltiin Puotilan ala-

asteen 1B-luokalla syksyllä 1988. Ote luokanopettajan käsin 

kirjoittamasta kirjeestä vanhemmille.

9`-=30
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Oppituntien päätyttyä diginatiiviopettaja kirjau-

tuu Wilmaan iPhonellaan. Puhelin kilahtaa iloi-

sesti, kun opettaja näppäilee oppilaille ja huolta-

jille tiedoksi palautetta päivän kulusta: keltaista 

merkkiä onnistumisista, poissaolijoille punaista, 

yhdelle huomautus puutteellisista työskentely-

välineistä. Lopuksi vielä läksyt tuntipäiväkirjaan 

ja yhdelle ryhmälle viesti tulevasta opintoretkes-

tä, ja diginatiivi opettaja sulkee Wilman toiveik-

kaana siitä, että sekä oppilaat että vanhemmat 

ovat nyt hyvin informoituja päivän kulusta ja 

yhteinen kasvatustyö sujuu ainakin tiedottami-

sen osalta mallikkaasti. Mutta mitä meillä tehtiin 

ennen Wilmaa? Millä tavalla ennen vanhaan koti 

ja koulu yhdessä kasvattivat lasta?

Kansakouluntarkastaja, filosofian tohtori 

Aarne Huuskosen vuonna 1953 ilmestyneestä 

ponnekkaasta teoksesta Kodin  ja koulun yh-

teistyö (WSOY) selviää, että lähes koko koulu-

laitoksemme historian ajan kodin ja koulun yh-

teistyötä on arvostettu ja pyritty kehittämään. 

Samaan aikaan, kun koulunkäynti 1800-luvun 

puolivälissä yleistyi, alkoi myös viritä huoli siitä, 

että kodit sysäävät ”kasvatuspuolen” hoitami-

sen pelkästään koulujen vastuulle, jos koti ja 

koulu toimivat kovin irrallaan toisistaan. Niin-

pä 1872 perustettiin ”kouluneuvostot”, joiden 

tehtävänä oli hoitaa koulun yhteyksiä koteihin, 

tarkastajiin ja kouluhallitukseen.

Vaikka diginatiiviopettaja pitääkin tarmok-

kaalla klikkailullaan luokkansa Wilma-näkymän 

monenkirjavana, hän silti arvostaa henkilökoh-

taista kohtaamista niin oppilaidensa kuin näi-

den vanhempienkin kanssa. Vanhempainvartit, 

vanhempainillat, valinnaisaine- ja ylioppilaskir-

joitusinfot täyttävät opettajan kalenterin usein 

myöhään iltaan asti. Näiden järjestelyissä riit-

tää tietysti työtä, mutta silti nuorta opettajaa 

hieman huvittaa lukea, että kun vuonna 1908 

Helsingin kansakoulukokous ehdotti koulu-

hallitukselle, että se kehottaisi kiertokirjeellä 

kouluja järjestämään ”vanhempainkokouksia”, 

niiden ”käytännön toimeenpanoon” suhtaudu-

tiin niin epäilevästi, että lopulta päädyttiin vain 

suosittamaan tällaisten iltojen järjestämistä.

Vanhempainkokousten järjestämiseen vel-

voitettiinkin vasta vuoden 1921 kiertokirjees-

sä, jossa kokousten ohjelmaksi ehdotettiin 

esimerkiksi ”helppotajuista esitelmää, laulua, 

keskustelua ja seurustelua”. Opettajaa kehotet-

tiin vaikuttamaan persoonallaan ”kohottavasti, 

sovittavasti ja rakentavasti”, jotta vanhempain-

kokous ei muodostuisi riitaisaksi. Kiertokirjeen 

ohjeet vanhempainkokousten sisällöksi pai-

nottavat kotien valistamista esimerkiksi kodin 

kunnossapidosta, mutta jo viime vuosisadan 

alkuvuosikymmeninä nähtiin hyväksi järjestää 

yhteisöllistävää ”huviohjelmaa” luokan oppi-

laiden ja vanhempien kesken, eivätkä tällaiset 

yhteiset illanvietot nykykoulustakaan liene täy-

sin kadonneet. Diginatiiviopettajakin muistaa 

omilta kouluajoiltaan 1980-luvun loppupuo-

lelta ainakin luokan yhteiset pikkujoulut, joihin 

äiti aina leipoi ”taivaallisen ihanaa” suklaakak-

kuaan ja joita varten askarreltiin käpytonttuja 

niin koulussa kuin kotonakin.

Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä van-

hempien osallistuminen koulun toimintaan 

on nähty tärkeänä. Vanhempia on kutsuttu 

vieraiksi koulun juhliin, ja erityisesti äitejä on 

kunnioitettu äitienpäiväjuhlallisuuksilla. Juh-

lien lisäksi vanhempien on toivottu näkevän 
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myös koulun arkea. Diginatiivinkin opettajan 

koulu järjestää vuosittain avoimien ovien päi-

vän, jolloin vanhemmat pääsevät istumaan 

pulpettiin ja seuraamaan oppituntien etene-

mistä. Tällaista ”kuuntelupäivää” kansakoulun-

tarkasta Huuskonen 1950-luvulla ehdottikin 

pysyväksi käytännöksi!

Diginatiivin opettajan silmin moni asia ko-

din ja koulun yhteistyön historiassa vaikuttaa 

kovin tutulta. Yhdessä kohtaa tämän päivän 

nuori opettaja kuitenkin jättää askeleen otta-

Keväällä 1998 Herttoniemen yhteiskoululaisten vanhemmat pääsivät 

tapaamaan opettajia henkilökohtaisesti sekä kuulemaan tutkimusprofessori 

Matti Rimpeläistä. Lisäksi järjestettiin erikseen valinnaisaineita ja jatko-

opintomahdollisuuksia koskevat illat.

matta; hän ei nimittäin ole käynyt yhdenkään 

oppilaansa kotona kotikäynnillä. Tällaisia koti-

käyntejä pidettiin erittäin hyvänä kodin ja kou-

lun välisen yhteistyön menetelmänä ainakin 

kouluhallituksen kiertokirjeiden perusteella 

koko 1900-luvun alkupuolen, ja vielä 1950-lu-

vullakin kansakouluntarkastaja Huuskonen nii-

tä suosittelee. 2010-luvulla kaikkialle ulottuva 

tekniikka mahdollistaa kuitenkin sen, että opet-

tajan sijasta kotona vierailee sähköinen tiedote 

ja tarvittaessa tavataan kasvokkain koululla.

Eevu Kivimäki
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Kodin ja koulun yhteistyö auttaa 

osapuolia ymmärtämään toisiaan. 

Pääosin se varmasti sujuu hyvin. 

Itselläni on siitä paljon myönteisiä 

kokemuksia, jos kyllä vaikeuksiakin 

on ollut. Usein opettajalta ja koululta 

halutaan jotain sellaista, mihin 

mahdollisuudet tai toimivalta ei yllä. 

Työsuojeluvaltuutettuna minulle on 

valitettavasti tullut tutuksi yhteistyön 

sujumattomuus, sen nurja puoli.

Rouva A kävi koululla. Halusi heti nähdä opet-

tajan, rehtorin, ruokalan emännän ja Palmian 

aluevastaavan.  Koulu ei noudattanut tasapuo-

lisuutta hänen lapsensa suhteen. Pikku Maija 

oli tottunut juomaan maitojuomaa kotona, jota 

koulu ei kuitenkaan tarjonnut aterialla. Maija 

ei mitenkään voinut juoda rasvatonta tai kulu-

tusmaitoa, piimää tai vettä ja rouva A kertoikin 

ottavansa yhteyttä opetusvirastoon, lääninhal-

litukseen, opetusministeriöön, eduskuntaan 

ja iltalehdistöön asiaintilan vuoksi.  Palmialta, 

koululta tai opetusvirastolta ei ollut tullut kun-

nollista (lue mieluisaa vastausta) tähän poltta-

vaan epäkohtaan. Ruokalan emäntää itketti.  

Asia retkesi, kun pikku Maija yllättäen ilmoitti, 

että ei tykkääkään enää maitojuomasta. Lapsi 

kyllästyi riitaisaan tilanteeseen?

Herrasväki B:n lapsukainen oli jungilaisittain 

Työsuojelua ja kodin ja 
koulun yhteistyötä

introvertti, pysytteli sivussa eikä ollut kovin-

kaan sosiaalinen, eikä siis ollut saanut kutsua 

oppilas P:n syntymäpäiville, joissa monet luo-

kan oppilaista olivat olleet.  Moisesta syrjin-

nästä suivaantuneina 5 -luokkalaisen pojan 

vanhemmat saapuivat yhdessä kouluun vaa-

timuksenaan, että opettaja tekee heti selkoa 

miksi heidän lastaan syrjitään koulussa. Syksyn 

mittaan toimet kovenivat ja tammikuussa opet-

taja sai Lakiasiaintoimisto X:n viestin, missä ker-

rottiin asiakkaan, herrasväki B:n yhteyden otos-

ta lapsen oikeuksia koskevassa asiassa. Koululta 

edellytettiin toimia asiassa tai asiasta ryhdytään 

oikeudellisiin toimiin. Asiasta pyydettiin selon-

tekoa opetusvirastolta. Lopulta rehtorin esi-

mies ja ryhmä muita tapasi vanhemmat. Tilan-

ne rauhoittui. Lopulta oppilas P siirtyi toiseen 

kouluun koska Herrasväki B uhkaili edelleen P:n 

perhettä asianajajalla. Uhkailulla ei sinänsä ol-

lut reaalista pohjaa, eikä Opetusviraston juristin 

mukaan opettajalla ollut pelättävää.

Opettaja oli ajattelemattomuuttaan mennyt 

ottamaan pikku Niclakselta pois noin metrin 

mittaisen kettingin, jota tämä pyöritti koulun 

pihalla ja ajoi takaa muita lapsia. Pojan moot-

toripyöräilevä isäpuoli oli varmuuden vuoksi 

varustanut pikku Niclaksen kettingillä, jotta jät-

kät pysyvät kurissa.  Asian johdosta isukki saa-

pui kouluun ja nautti silminnähden tilanteesta, 

jossa 24 –vuotias,  160 senttinen naisopettaja 

näytti pelkäävän 180 settistä, 100 kiloista huo-

nosti käyttäytyvää miestä. Poliisinkin kanssa 

asiasta keskusteltiin mutta todettiin, että lähes-

tymiskieltoon ei näyttäisi olevan edellytyksiä, 

koska isä ei varsinaisesti esittänyt uhkauksia 

mutta käyttäytyi epämiellyttävästi koulunjoh-
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maan, jolloin lopuksi todetaan, että olemme 

pattitilanteessa ja isä voi tietenkin käyttää 

kaikki valitus- ja kantelutiet, mihin isä kertoikin 

ryhtyvänsä.  Kaikki mahdolliset kantelutiet isä 

käyttääkin. Rehtorin järkähtämätön tuki auttoi 

opettajaa jaksamaan. 

Ja lopuksi.  Kolmannen luokan alussa poiki-

en keskuudessa on riitoja, nimittelyä, tappelui-

takin. Asiaa käsitellään vanhempainillassa. Van-

hemmat ehdottavat syksyn aluksi paria pientä 

retkeä, jonne toivovat opettajaakin mukaan.  

Ensimmäinen, korkeasaaren kissojen yön retki 

olisi opettajalle mahdollisuus tulla yksityishen-

kilönä mukaan.  Melkein joka perheestä on joku 

vanhempi mukana.  Kolmen ”pukarin” vanhem-

mat lapsineen pitävät mehukekkerit toistensa 

kodeissa.  Tilanne rauhoittuu varsin pian. Opet-

tajan työ neljän alakoulun vuoden aikana koti-

en kanssa sujuu mukavissa merkeissä. Yhdessä 

tehdään retkiä ja ollaan leirikoulussa. Opettaja 

muistelee vielä kymmenen vuoden jälkeenkin 

kodin ja koulun yhteistyötä.

Hyvän syksyn toivotuksin

TSV Kaarlo Kontro

taja-opettaja kohtaan.  Työsuojeluvaltuutettu 

teki jotain, mitä laki ei edellytä: aloitti kahden 

viikon ajan työpäivänsä tästä pienestä koulusta 

ja väsytti isän, joka lakkasi tulemasta koululle 

moottoripyörällään aamuisin. 

Yläasteikäisen tytön kaveruussuhteet eivät 

olleet isän mielestä ihan kohdallaan, mikä oli 

etupäässä koulun vika. Rehtorin, luokanvalvo-

jan, kuraattorin ja terveydenhoitajan mielestä 

koulun arjessa ei näkynyt, että oppilasta olisi 

kiusattu. Tosin vanhempien eron jälkeen lap-

si oli ollut hiljainen ja eristäytynyt. Tiedettiin 

myös, että M:n entinen ala-asteystävä B oli 

löytänyt seiskalla uusia ystäviä. Neuvottelu-

tilanteessa isä tivasi, mitä koulu aikoo tehdä, 

jotta hänen lastaan ei kiusata koulussa. Rehtori, 

opettaja, isä, kuraattori, opetuspäällikkö ja työ-

suojeluvaltuutettu kokoontuivat.  Isän väitteet 

dementoitiin. Vaikka isä oli kivenkova, kiristeli 

hampaitaan ja oli erittäin tyytymätön, siihen, 

että oppilas B:tä ei luvattu rangaista, hän lopetti 

alituiset yhteyden otot opettajaan.

Herra H halusi, että hänen poikansa pääsee 

välittömästi opiskelemaan kolmasluokkalaisten 

pariin, koska on koulun kyvyttömyyden vuoksi 

jätetty luokalleen. Opettajan ja erityisopettajan 

mukaan lapsella on äidinkielen oppimisen vai-

keuksia lukemisen ja kirjoittamisen alueella. Isä 

on puheidensa mukaan jo opettanut lapselle 

puolet kolmannen luokan ruotsin kielen asi-

oista ja matikastakin lapsi osaa kolmannen luo-

kan kurssista aimo palan.  Työyhteisökonsultti, 

työsuojeluvaltuutettu, vanhemmat rehtori ja 

opettaja tapaavat. Tapaamisessa itse aikoinaan 

luokalle jäänyt mutta akateemisen tutkinnon 

suorittanut isä puhkeaa pari kertaa kiroile-
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Toimiva kodin ja koulun 
yhteistyö näkyy rakenteina

Opettajaystäväni kertoo vitsinä 

juttua entisestä koulustaan, jonka 

toimintasuunnitelmaan oli kodin ja 

koulun yhteistyöstä kirjattu vain yksi 

lause: ”Tarvittaessa koulu ottaa 

yhteyttä kotiin”. 

Onneksi yhteistyö on nykyisin paljon muutakin. 

Vaikka yhteistoimintaa olisi runsaastikin, vali-

tettavan monen koulun toimintasuunnitelmas-

sa lukee edelleen yhteistyöstä vain vanhem-

paintoimikunnan jäsenten nimet. Toivottavasti 

asiaan saadaan muutos, ja toimintasuunnitel-

masta tulee myös kodin ja koulun  yhteistyön 

kehittämisen väline.

laatua yhteistyöhön: neljä tasoa

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön -aineisto 

(OPH 2007) on kodin ja koulun yhteistyön ke-

hittämisen apuväline. Siinä jaetaan kodin ja 

koulun yhteistyö neljään tasoon: kunnan, kou-

lun, luokan ja oppilaan tasoon. Aineiston lop-

puun on koottu ehdotuksia siitä, mitä laadukas 

kodin ja koulun yhteistyö voisi olla eri tasoilla. 

Käsittelen tässä jutussa vain muutamia kohtia 

koulun, luokan ja oppilaan tasolta. Laatuaineis-

toa käytettiin myös Perusopetuksen laatukritee-

rien (2010) kodin ja koulun yhteistyön ns. laatu-

kortin laatimisessa. 

Koulun tasolla laatua on kodin ja 

koulun yhteistyön suunnitelma

Laatuaineiston mukaan koulun tasolla laa-

dukasta kodin ja koulun yhteistyötä on mm. 

se, että ”kouluun on laadittu kodin ja koulun 

yhteis työsuunnitelma, jota täsmennetään vuo-

sit tain” ja että ”yhteistyötä suunnitellaan, arvi-

oidaan ja kehitetään yhdessä vanhempien 

kanssa”. Näin vanhemmilla ja koulun henkilös-

töllä on ”yhteinen käsitys yhteistyön tarkoituk-

sesta ja toimintatavoista”.  

Yhteistyösuunnitelma on helppo sisällyttää 

koulun toimintasuunnitelmaan, jota käsitel-

lään niin opettajainkokouksissa kuin johto-

kunnassakin. Vanhempainyhdistys ja oppilas-

kunta kannattaa ehdottomasti ottaa mukaan 

suunnitelman laatimiseen, arvioimiseen ja 

kehittämiseen.

Koulun tasolla rehtori vaikuttaa merkittä-

västi siihen, millaista yhteistyö on. Useimmissa 

kouluissa on varmasti vakaa tahto tehdä yh-

teistyötä. Miten siis yhteistyösuunnitelma teh-

dään? Miten saada yhteistyö toimivaksi? Mistä 

aloitamme?

Sumeaa vai määriteltyä kodin 

ja koulun yhteistyötä?

Ensimmäiseksi tulee selvittää, mitä yhteistyö 

juuri meidän koulussamme tarkoittaa. Kodin 

ja koulun yhteistyö -ilmaus voi merkitä koulun 

toimijoille ja vanhemmille hyvin monenlaisia 

asioita: tiedotusta, todistuksia, oppilashuol-

totyöryhmää, opettajan yhteydenottoja tai 

joulujuhlia!
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Kuten tiedämme, koulun ja kotiväen toiveet 

eivät yhteistyössä aina kohtaa. Jos yhteistyö-

tä ei ole kirjallisesti määritelty kodin ja koulun 

yhteistyön suunnitelmaan, mielikuvat, tunteet 

ja turhat odotukset ohjaavat toimintaa – niin 

opettajilla kuin vanhemmilla.  

Helpointa onkin lähteä liikkeelle juuri Laa-

tuaineiston tasoista: mitä laadukas kodin ja 

koulun yhteistyö on oppilaan tasolla, mitä luo-

kan ja mitä koko koulun tasolla meidän kou-

lussamme? 

luokan tasolla vanhempien 

yhteistoimintaa

Luokan tasolla laadukasta kodin ja koulun 

yhteistyötä voi Laatuaineiston mukaan olla 

esimerkiksi se, että vanhempien kanssa on 

”puhuttu kodin ja koulun yhteistyöhön liitty-

vistä odotuksista” ja ”sovittu pelisäännöistä 

ja toimintatavoista”. Yhteistyösuunnitelmaan 

tämän voisi silloin kirjata kaikkien luokkien 

ensimmäisen vanhempainillan pitäjien tehtä-

väksi. Tämä kovin yksinkertaiselta kuulostava 

toimi ei kuulemieni viestien mukaan ole itses-

täänselvyys kaikissa kouluissa. Siksi kirjaami-

nen kannattaa.

Laatua  voi myös olla se, että ”opettaja ja 

koulun henkilöstö tukevat sekä vanhempien 

että oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta”. 

Yhteistyösuunnitelmassa ensimmäisen luokan 

opettajien tehtäväksi voisi merkitä siten luok-

katoimikuntien syntymisen edistämisen (ja mil-

lä tavalla). Luokan vanhempien yhteistoiminta 

luo paljon hyvää, ja koulun tasolla on määritel-

tävä, mikä on opettajan rooli tässä: esimerkiksi 

aloitteentekijä mutta vapaaehtoinen osallistu-

ja. Tämähän on puolestaan monille vanhem-

mille epäselvää. 

oppilas vs. opettaja vs. huoltaja

Perinteisesti kodin ja koulun yhteistyö on ken-

ties helpointa käsittää oppilaan tasolla, koska 

silloin puhutaan ”minun lapsestani” tai ”minus-

ta tämän oppilaan opettajana”. Laatuaineiston 

mukaan vanhempien tulisi mm. saada tietää 

oppilaan koulunkäynnistä ja oppimisen vaike-

uksiin pitää puuttua varhain. Lisäksi oppilaan 

tulee saada tulla kuulluksi häntä koskevissa 

asioissa.

Toisaalta juuri tässä yhteistyössä on eniten 

kupruja! Oppilaan tasolle voisikin pelisääntöi-

hin kirjata selvästi, miten toimia, kun tulee on-

gelmia. Vanhemmat eivät tiedä kaikkea eivätkä 

osaa koulun kieltä! Tunnekuohun vallassa oleva 

huoltajan on kenties silloin helpompi ymmär-

tää opettaja-virkamiestä, joka palauttaa kes-

kustelun järkähtämättömästi lakeihin, Hojksiin, 

opetussuunnitelmiin tai koulun sääntöihin.

Koulu tarvitse myös epävirallisia 

yhteistyön rakenteita

Myös epäviralliset yhteistyömuodot on syytä 

kirjata yhteistyösuunnitelmaan. Onko koululla 

vanhempainyhdistyksen järjestämiä säännölli-

siä tapahtumia, joissa vanhemmat ja opettajat 

voivat kohdata? Järjestääkö rehtori aamukah-

veja? Jos tällaisia kohtaamishetkiä ei ole, kan-

nattaa pohtia, millainen säännöllinen tapah-

tuma eli millainen ”yhteistyön rakenne” voisi 

abcdefg
hijklmn
opqrstu
vwxyzäö
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sopia juuri meidän kouluumme, meidän alueel-

lemme. Onko alueella jo kaupunginosapäivät, 

joiden yhteyteen voisi rakentaa kodin ja koulun 

yhteistyöpäivän, myyjäiset tms.? 

HELVARYn vuoden 2010 kilpailun (”Laadu-

kasta kodin ja koulun yhteistyötä”) yhteydessä 

kävikin selväksi, että erityisen hyvin yhteistyö 

toimii sellaisissa kouluissa, joissa myös epäviral-

lisella toiminnalla on selkeät rakenteet ja joissa 

vanhemmilla on tarpeellinen rooli. 

Rooli voi olla esim. luokkatoimikunnan val-

miiksi annettu jäsenyys vuorovuosin, kuten 

SYKissä. Toinen tapa on tapahtumat, joissa van-

hemmat ovat välttämättömiä, kuten esimerkik-

si Käpylän peruskoulun ns. Kirmyjäisissä, jossa 

vanhempia tarvitaan järjestämään alaluokkien 

myyjäispöytiä lauantaikoulupäivän aikana.

Vain kirjattua voi arvioida ja kehittää

Kaikkea, mikä on kirjattu suunnitelmiin, voi-

daan siis arvioida ja kehittää. Ja toisaalta: se, 

mitä ei kirjata, sitä ei näy, se ei kehity ja vaan 

pysyy alati epämääräisenä! Siksi myös opetta-

jan työn rajat on syytä kirjata yhteistyösuunni-

telmaan. 

Koulun toimintasuunnitelman toteutumis-

ta arvioidaan aina keväisin, ja luontevaa olisi 

arvioida myös kodin ja koulun yhteistyösuunni-

telmaa silloin. Kehittäminen vaatii aina selkeän 

palautejärjestelmän, ja onkin ratkaistava, miten 

opettajien ja johtokunnan lisäksi myös van-

hempainyhdistys ja oppilaskunta voivat antaa 

palautetta ja kehittämisehdotuksia.

ammattimaista kodin ja 

koulun yhteistyötä

Kodin ja koulun yhteistyö näyttää usein he-

rättävän paljon tunteita niin opettajissa kuin 

vanhemmissa – varsinkin julkisuudessa. Olen 

usein ihmetellyt, miksi niin harvoissa kouluissa 

käytetään opettajien asiantuntemusta ja peda-

gogista osaamista vanhempainiltojen suunnit-

teluun. Nehän pitäisi suunnitella yhtä huolella 

kuin harjoittelukoulun oppitunnit: koukuttava 

alku, monipuoliset ryhmäyttävät työskentely-

menetelmät ja tunnin selkeä tavoite kirkkaana 

mielessä! Johtuuko tämä siitä, että koulussa ei 

ole yhteistä tavoitetta määritelty kirjallisesti?

On ensiarvoisen tärkeää, että yhteistyö 

jär  jestetään ja että sitä kehitetään yhtä am-

mattitaitoisesti kuin muitakin koulun toimia, 

ja laatuaineisto on yksi apuneuvo siihen. Toi-

mintasuunnitelmaan liitetty kodin ja koulun 

yhteistyösuunnitelma mahdollistaa yhteistyön 

ammattimaisen kehittämisen. 

 Tuija Tikkanen

 HELVARYn eli 

 Helsingin vanhempainyhdistysten 

 alueyhdistyksen pj.

 Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

abcdefgh i jklmnop
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”Riippuu äidin äänensävystä, millainen viesti 

opelta on tullut.”

”Tuntuu hyvältä, kun on saanut hyvä-merkinnän, 

ilta kotona sujuu paremmin.”

”Pelottaa, kun tietää, että Wilmassa on huono 

viesti.”

”En halua merkintää Wilmaan, jos se on huono.”

”No, ainahan opet merkkaavat mulle, että hyvin 

on mennyt.”

”Joudunko laittamaan Wilmaan viestin huonosta 

käyttäytymisestäsi?” ”Juu ei ei ei, sori..”

”Asiat voisi selvittää face to face eikä laittaa 

Wilmaan, ellei käytös ole jatkuvaa.”

”Opet laittavat liian vähän hyviä merkintöjä. 

Vanhemmat kiinnittävät enemmän huomiota 

hyviin asioihin.”

”Olen saanut kaikista aineista merkintöjä, 

enimmäkseen hyviä. Olen tyytyväinen siihen, ja 

vanhempani huomioivat kyllä merkinnät.”

”Olen saanut merkintöjä hiusten suoristamisesta, 

kynsien lakkaamisesta ja nauramisesta tunnilla. 

Tällaiset merkinnät ovat mielestäni ihan 

turhia. Opettajat voisivat miettiä, mikä meidän 

vanhempia oikeasti kiinnostaa.”

Tässä joitakin tuntoja, joita merkinnät herättävät.

Wilma-merkintä huonosta käyttäytymisestä on 

yksi osa rangaistusjärjestelmää, yksi opettajan 

keino ”hallita” oppilaiden käyttäytymistä, aina-

kin niiden oppilaiden kohdalla, joiden koulun-

käynnistä kotona välitetään. Kaikki oppilaat 

kuitenkin, pienestä pitäen, ymmärtävät, että 

merkinnöillä on vaikutus heidän elämäänsä 

sekä koulussa että kotona. Isommat oppilaat 

tietävät, että Wilma-merkintöjä tutkitaan tark-

kaan, kun arvioidaan käytöstä ja annetaan 

arvosanoja. Oppilaat ns. jäävät kiinni tekemät-

tömistä läksyistä eivätkä huoltajat jää ilman 

tietoa koulumenestyksestä.  Myös positiivinen 

palaute välittyy tunneilta koteihin. Viesti siis 

kulkee nopeammin kuin joskus aikaisemmin. 

Merkitsemisjärjestelmä toimii hyvin Wilman 

väli tyksellä kaikkia hyödyntäen.

Ongelmanahan ovat kuitenkin suurimmaksi 

osaksi ne huoltajat, jotka eivät ole ”oppineet” 

(lue halunneet) käyttämään järjestelmää.

Wilma-merkintöihin voidaan aina palata, 

koska ne jäävät tietojärjestelmään. Se on myös 

opettajan oikeusturvan kannalta hyvä, jos ja 

kun sinne kirjoitetaan virkamiestekstiä, oppi-

laatkin tietävät tämän. 

Teksti: 

Päivi Lyhykäinen ja 
Eevu Kivimäki-Sandgren

WilmaTunnelmia Wilma-viesteistä
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Jooseppi lauleskelee

heijaa ruusut tulipunaiset, sua varten vain 

on kasvaneet, on melko neutraali flirttiyritys, 

mistä on vielä nuoren miehen helppo pe-

rääntyä kunniakkaasti, mikäli vastapuoli ei ole 

kiinnostunut..tule kanssani kylpyyn, tule sa-

maan ammeeseen on jo hiukan uskalletumpi 

flirtti ja voi olla, että varsinkin suhteen alussa 

johtaa rukkasiin. Varsinkin, kun laulun jatko, 

kun vaahto välillämme yhtyy, on melko 

kömpelö kielikuva. Parempi aloittaa varovai-

semmin ja ehdottaa vaikka: mulle suukko 

sulle ruusut tulipunaiset varsinkin jos tietää, 

tytön puutarhaihmiseksi. 

hän ei oo oikea cowboy, jos naista ei voi 

saada mielestään kertoo tietenkin siitä tur-

hautumisesta ja kateudesta mikä kahta muuta 

cowboyta vaivaa leirinuotiolla, kun kolman-

nella on käynyt flaksi kaupunkimatkalla. Nämä 

kaksi muuta ovat kaupunkimatkalla laulaneet 

Laulujen sanat kertovat elämästä, iloista ja suruista, ne rehente-

levät, tunnelmoivat, ilkkuvat. Antavat elämänohjeita, kertovat 

suuresta rakkaudesta. Rakkaus ja parisuhde ja siitä haaveilu 

ovatkin suomalaisen laululyriikan keskeistä antia. Toki sydänsu-

rut ja pettymykset kuuluvat kuvaan. Minkälaisia neuvoja sitten 

on kaupan rakkauselämän saloihin ja miten laulut kuvaavat 

menestymistämme ihmissuhteissa?  Laulun sanoja itsekin rus-

tanneena Joosepilla on salatietoa, sanoitusten taustoista. 
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muita lauluja kuten: ei tippa tapa ja ämpä-

riin ei huku. Totta kylläkin mutta tokaisuna 

on melko tolkuton ja korostaa suomalaisten 

monesti humalahakuista käytöstä, mikä ei 

ainakaan edistä parisuhteen syntyä. meitä 

oli poikia raitilla viis, oli tyttöjä mut ei me 

välitetty niist, saattaa viitata juuri tuohon 

nuorten miesten joukkoon, joka on ryystänyt 

koko illan ja aikoo jatkaa örveltämistä. Mitä 

sitten tapahtuu aamuyön tunteina: joku keksii 

ottaa auton ja selvin pääsee kuskiksi iloisten 

takapenkkiläisten kannustamana.

neulansilmä oikeaan ja käännös vasem-

paan, on taival vasen antaa mennä vaan,  

on vaarallista menoa maantiellä ja korostaa 

nuoren miehen uhoa, jota naisen hellä käsi ei 

ole hillitsemässä. Rakkaudesta olisi tässäkin 

tapauksessa apua mutta vain, jos uros on vä-

hänkään kehityskelpoinen. täällä alla pohjan 

tähden minä tulen, minä lähden, on reipasta 

nuorukaismeininkiä, jossa tyttönen joutuu 

odottelemaan vielä aikuiseksi kasvamattoman 

nuorukaisen tohelointia. Kavereiden kanssa 

hengailu voittaa pysyvään parisuhteeseen ja 

perheen perustamiseen tähtäävän toiminnan. 

eihän se passaa et ukko näin näin hassaa 

tietää ukkomies ja kahdentoista tenavan isä, 

Kalle Tappinen. Silti viinin ilot saa ukkomiehen 

pään sekaisin ja kaunis Tamara, omaa Saaraa 

nuorempi, näyttää houkuttelevammalta. 

Mitä sitten yön tunteina oikein tapahtui, siitä 

Tappinen raportoi vain taloudellisten mene-

tysten osalta. Sen sijaan Viilaten ja höyläten 

aamuun asti vain menee suoraan itse asiaan 

ja kertoo ajasta ennen niitä sinisiä pillereitä, 

vaikka epäilenkin että laulaja on hiukan liioi-

tellut mieskuntoaan ja muutenkin antaa rak-

kauselämästä varsin p-orientoituneen kuvan. 

Totuus useimmiten lie kuten Hektor runoili: 

kuinka paljon kuinka turhaan hellyyttä mä 

silloin pelkäsin.

tullos, tullos kiehtovaan haaveiluun lau-

leskelee herrashenkilö, joka on kai päässyt Mal-

lorcalle ja muistelee Espanjan tummia neitoja. 

Hänelle sanon kyllä suorat sävelet. Suomalaiset 

neidot pesevät kyllä heidät mennen tullen. Täl-

lainen taivaanrannan maalari on juuri se, joka 

kehuskelee valloituksillaan korttelipubin tiskin 

ääressä. Tämä sama miekkonen on myös hyvä 

lupailemaan: sinun silmiesi tähden siirrän 

vuoret paikoiltaan. 

jos yksi jättää ja toinen pettää niin kolmas 

ystävä on, mutta vain ystävä, saattaa joku 

todeta vaikka värssyssä onkin myönteinen 

odotus. Pettymykset ja sydänsurut ovat 

kirvoittaneet monta säettä. toinen nyt kuuta 

kanssas katsoo, toinen vienyt sinut lienyt on 

haikea vaikerrus, kun nuori miesparka toteaa 

jääneensä taas yksin ja hopeinen kuu vaan 

luo merelle siltaa. Toivottavasti nuori mies ei 

keksi suruissaan kahlaamaan siltaa myöten. 

Kaihdinta vasten nään varjojen piirtyvän 

yhteen, laulaa Dianan exä. Onko hän sattumal-

ta tullut paikalle, vai onko hän niitä jotka ripus-

tautuvat kiinni ja vakoilevat mustasukkaisesti 

entistä heilaansa? Huh vähän spooki homma. 

Pahempaa on luvassa. Eräänä juhannuksena 

artisti kohtasi sinisilmäisen tytön, joka oli kuu-

lemma hukkunut jo vuosia sitten. Arvelen, että 

aivovaurio



29

fifty sixty

keikan jälkeen on ollut melko villit juhlat, pös-

sytteltykin on, kun laura häkkisen kuvajainen 

on laiturille kävellyt silmät sinestä loistaen.

Suomalainen miekkonen rehentelee, kun hän 

maksaa velan kymppikääröstään mutta 

hänessä on myös aimo annos haikeutta, kun 

hän toteaa keskellä Kolmatta Linjaa, että nuo-

ruus on jäänyt taa. Hänen kaverinsa laulaa: 

vaatteet vaatteen on mun aatteet ja hän 

vastustelee aikuistumista pukeutumalla kuin 

kaksikymppiset. Tiedättehän, se t-paita sen 

pitkähihaisen päällä jne. Mikä meitä miehiä 

sitten liikuttaa ja motivoi ja saa tekemään joka 

päivä töitä ja lähtemään joka aamu töihin 

seitsemäksi.  Matti ja Teppo ovat sen oivalta-

neet: Kaiken takana on nainen joka ihanasti 

rakastaa. Mutta onhan siinä perheessä tavalli-

sesti muitakin, joiden vuoksi mies ahertaa. aja 

hiljaa isi nyt vain sitten illalla taas leikitään, 

mutta mikä saa isin pitkä päivän jälkeen piltin 

kanssa koluamaan lattialle, kun telkkarista 

tulee eurosporttia. No, kas se ihana kiharapää 

siellä lattialla. tahdon sulle olla hyvin hellä 

vakuutteli iso -D mutta Armia hiukan epäilytti, 

kun hän vastasi: voinko silti sun sanomaasi 

luottaa. Se on fifty – sixty kiteytti Matti elä-

män epävarmuuden.

Vasara ja nauloja, koko rahalla. Yhteinen 

projekti, oma koti on tärkeä ja tuottaa yhteisiä 

elämyksiä kuten, että sitä eristystarkoituk-

seen tehtyä levyä sahata voi sahalla. Sitä 

paitsi rakennusprojekti antaa miehelle mah-

dollisuuden päteä ja tuntea omanarvon tuntoa 

varsinkin jos vasara pysyy vaimoa paremmin 

kädessä. ja käsi kädessä kuljemme taloon 

autioon ja se minua niin ravistaa, kertoo vain 

siitä, että yhteinen projekti on vielä kesken, 

rakennustarkastus tekemättä, muuttolupa 

tarkastajalta saamatta, ollaan kahden asunnon 

loukussa ja rakkaus rakoilee. Jatkossahan ra-

kentajaparka kertoo tulevansa aivovaurioon, 

mikä lienee lääketieteellinen sensaatio: pysyviä 

kudosmuutoksia stressin vuoksi.

Minkälaista miestä Jooseppi sitten suositte-

lisi kenelle tahansa parisuhteeseen aikovalle 

naislukijalle? puuseppää aina tarvitaan, 

laulaa Teijo Joutsela ja kuvailee niitä lukuisia 

elämänalueita, joissa tämä ammattimies on 

mies paikallaan. Hän jatkaa hyvin intiimein 

neuvoin: Vaan rouva jos ei lasta saa, surrrur 

se puusta sorvataan. ei se itke eikä telmi-

kään, eikä tahraa papan pöksyjä. 
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Sairauspoissaolojen 
seuranta

Mitä otsikko tuo mieleesi?  Ethän vain 

ajattele, että nyt esimiehesi kyttää 

poissaolojasi ja puuttuu oikeuteesi olla 

sairaana poissa töistä? Oletko tietoinen, 

mitä ovat VATU ja PATU?

Hälventääkseni mahdollisia epäilyjäsi kyttäyk-

sestä kerron lyhyesti 1.6.2012 voimaan tulleis-

ta työterveyshuoltolain ja sairausvakuutuslain 

muutoksista ja kaupungin toimintamalleista.

Sairauspoissaolojen seurannan ja siihen 

liittyvän ohjeistuksen tarkoituksena on henki-

löstön työkyvyn ja työssä suoriutumisen tuke-

minen. Ei voi kieltää, että eikö työnantajakin 

hyödy ko. toiminnasta, mutta em. lakimuutok-

set edellyttävät, että työnantaja todella seuraa 

työntekijöiden sairauspoissaolojen kertymistä. 

Kaupungin ohjeistuksen mukaan työnteki-

jän tulee ilmoittaa sairauspoissaolostaan välit-

tömästi esimiehelleen. Tekstiviesti ei riitä. Esi-

miehen luvalla voi olla poissa 1-3 päivää, mutta 

hän voi perustellusti vaatia todistuksen poissa-

olon syystä myös heti.

esimiehen toimenpiteet työpaikalla

Jos työntekijä on ollut poissa 5 kertaa tai 20 päi-

vää edeltävän 12 kuukauden aikana, niin esi-

miehen tulee ottaa puheeksi sairauspoissaolot 

työntekijän kanssa.  Keskustelun käymisessä 

osallisia auttaa varhaisen tuen toimintamalli 

(vATU). Työterveyshuollossa on laadittu siihen 

opasvihkonen, jossa on ohjeistusta keskuste-

luun, lomakkeita tilanteen kartoittamiseen ja 

mahdollisen muistion laadintaan. Keskustelun 

tarkoitus on selvittää tuen tarve riittävän var-

haisessa vaiheessa eli kyseessä on työnteki-

jöiden etu.  Sellaisena se meidän pitäisi osata 

ottaa myös vastaan. 

Sairauksistaan puhuminen ei ole kaikille 

helppoa, mutta ei puheeksi ottaminen ole help-

poa esimiehellekään.  Toimintamalli on laadittu 

yksilöä kunnioittavassa hengessä ja sen on tar-

koitus tukea myös työyhteisöä. Esimiehen tulee 

ottaa keskustelussa esiin vain niitä asioita, jotka 

vaikuttavat työn tekemiseen.

Jos työntekijä on ollut poissa 10 kertaa tai 30 

päivää 12 kuukauden aikana, niin esimiehen on 

otettava asia uudelleen puheeksi ja ilmoitetta-

va työntekijän sairauspoissaolosta työterveys-

huoltoon omalle työterveyshoitajalle.  Edelleen 

yhdessä ja työterveyshuollon kanssa selvitel-

lään tuen tarvetta ja työhön paluun mahdol-

lisuutta. Keskusteluista voidaan laatia oppaan 
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mukainen neuvottelumuistio ja se toimitetaan 

työntekijän luvalla työterveyskeskukseen. 

työterveyskeskuksen toimenpiteet

Kun sairauspoissaolopäiviä kertyy 60 edeltävän 

12 kuukauden aikana, niin työterveyskeskus 

ottaa yhteyttä työntekijään selvittääkseen työ-

kyvyn tuen ja mahdollisen kuntoutustarpeen.

Sairauspäivärahan maksaminen 90 sairaus-

rahapäivän jälkeen edellyttää työterveyslää-

kärin lausuntoa jäljellä olevasta työkyvystä ja 

työssä jatkamisen mahdollisuuksista, jotka on 

arvioitu yhdessä työnantajan kanssa.

työntekijän toimenpiteet

Työkyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen edel-

lyttävät yhteistoimintaa.  Jos työntekijä kokee 

työkykynsä heikentyneen, niin hänen ei kan-

nata jäädä odottamaan esimiehen puheeksi 

ottoa, vaan hän voi itse ottaa sen puheeksi.  

Työntekijän on toimitettava em. työter-

veyskeskuksen lausunto Kelaan viivytykset-

tä, viimeistään kun päivärahaa on maksettu 

90 arkipäivältä (ma-la). Jos hän ei toimita lau-

suntoa, niin Kela ei maksa päivärahaa työnan-

tajalle ja työnantaja vähentää sen vastaavasti 

palkasta.

paluun tuki (patu)

Varhaiseen tukeen liittyy myös Paluun tuki –

toimintamalli, joka on suunniteltu työterveys-

huollossa erityisesti esimiehen tueksi. Siinä 

luodaan raamit, miten työntekijää voidaan tu-

kea palaamaan työhön pidemmän sairauspois-

saolon jälkeen. Toimintamallissa kehotetaan 

työnantajaa pitämään yhteyttä työntekijään 

jo sairauden aikana, jotta työtehtäviä voidaan 

suunnitella etukäteen ja arvioida kuntoutus-

tarve. Esimiehen yhteydenottoihin tulee siis va-

rautua ja valmistautua ottamaan tuki vastaan 

tai jopa vaatia sitä.

Meillä työntekijöillä on varmasti tässä oppi-

mista, että esimiehen yhteydenotot eivät ole 

kyttäämistä tai uteliaisuutta, vaan työnanta-

jan edellyttämiä tehtäviä. Meidän on tunnus-

Seuratkaamme ”henkeä pidättäen” keskustelua palkattomasta sairauslomapäivästä:

Lähde: 

Karin lääkärikirja, 

Kari Suomalainen 

ja Maarit Huovinen  

1991
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Liite 1

Varhainen työkyvyn tuki ja 

sairauspoissaolojen seuranta

Sairauspoissaolojen 

seurantaa varten:

• Virasto/liikelaitos tilaa Logicalta 

raportin henkilöistä, joiden 

sairauspoissaolot täyttävät 

puuttumisen kriteerit TAI

• Viraston/liikelaitoksen HR-henkilö 

ottaa itse raportin eHijatista

• hR-henkilö toimittaa rapostin 

esimiehelle

Sairauspoissaoloa vähintään 

20 kalenteripäivää tai 

5 kertaa/12 kk:

• esimies keskustelee asiasta 

työntekijän kanssa

Sairauspoissaoloa 

30 kalenteripäivää tai 

10 kertaa/12kk:

• esimies ottaa asian puheeksi 

työntekijän kanssa sekä 

ilmoittaa poissaolosta omalle 

työterveyshoitajalle, jonka 

kanssa sovitaan toimenpiteistä.

90 sairausrahapäivää:

• työntekijä toimittaa Kelaan 

työerveyslääkärin antaman 

lausunnon työntekijän jäljellä 

olevasta työkyvystä ennen kuin 

sairauspäivärahaa on maksettu 

 90 päivää.

Sairauspoissaoloa 

60 kalenteripäivää:

• työterveyshuolto ottaa yhteyttä 

työntekijään, jolle on kertynyt 

 60 sairauspoissaolopäivää edeltävän 

 12 kuukauden aikana.

• työterveyshuolto laatii lausunnon 

työntekijän jäljellä olevasta 

 työkyvystä.
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Lähteet:  

Varhainen tuki – toimintamalli työkyvyn heiketessä (Tyke 2004), 

Paluun tuki – toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä (Tyke  2008), 

Sairas, sairaampi, työkyvytön – miten hallita sairauspoissaoloja (Tyke 2012)  ja 

Varhainen työkyvyn tuki ja sairauspoissaolojen seuranta  kaupungin ohjekirje (Tyke ja Heke 19.9.2012)

tettava, että varhaisen tuen avulla työkyky-

ongelmamme ovat helpoiten korjattavissa ja 

tuettuna voimme jatkaa parempikuntoisina 

työssämme.  Työterveyshuollossa on erään työ-

terveyslääkärin mukaan ollut ainakin yksi val-

veutunut asiakas, joka on vaatinut PATUn piiriin 

pääsemistä ja seurannut tarkasti oppaan listas-

ta tarjolla olevia tukimahdollisuuksia. 

VATU- ja PATU- oppaita on jaettu lähinnä esi-

miehille. Jos niitä ei ole saatavilla, niin kaupun-

gin Helmessä ne ovat pdf-muodossa  saatavilla:  

kaupungin Helmi>henkilöstö>Sairastaminen 

ja työkyvyn tuki> Varhainen tuki tai Paluun 

tuki.

Keskimäärin opettajien sairauspoissaolot 

ovat niin vähäiset, että niissä ei ole karsimisen 

varaa, vaan päinvastoin. Muistakaa pitää huolta 

terveydestänne ihailtavan työhön sitoutumisen 

ohessa ja pitäkää sairauslomapäivät terveys-

tilanteen niin vaatiessa!

 Eeva Toppari, 
 opettajien 

 työsuojeluvaltuutettu

Z
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Lähetä ratkaisusanat osoitteeseen eila.tanner@edu.hel.fi viimeistään 9. joulukuuta 2012.

Oikein ratkaisseiden kesken arvotaan palkinto. 

Edellisten ristikoiden ratkaisusanat olivat kädentaito ja ääniaallot.

Paljon onnea voittajille!

Rihveliristikot 2
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 SYYSKoKouS 2012

 Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n

 sääntömääräinen syyskokous pidetään

 keskiviikkona 28.11.2012 alkaen klo 18.00

 akavatalolla

 Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki,

 käyntiosoite Kellosilta 7 A.

 Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30.

 Kokouksessa päätetään seuraavat sääntöjen 15 §:n määräämät asiat:

  i  KOKOUKSeN JÄrJeSTÄYTYMiNeN

  1  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

  2  Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.

  3  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

  4  Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

  ii  vArSiNAiSeT KOKOUSASiAT

  5  Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi 

kalenterivuodeksi.

  6 Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten 

kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot 

seuraavaksi kalenterivuodeksi.

  7  Määrätään yhdistyksen jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen 

suuruus ja kantotapa seuraavaksi kalenterivuodeksi.

  8  Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.

  9  Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.

10  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkastamaan 

seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.

12  Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 

16 §:n määräysten rajoissa.

13  Kokouksen päättäminen.

 TerveTUlOA!

 Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry Hallitus
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Ihmisen mielen 
miten kuvaisit? Se on
tushipiirroksen
mäntyjen oksistossa
tuulevan tuulen ääni

Tuomas Anhava

Kuuntelen vieras

Otava 1986

Kumpuileva maasto 
vahtii epäsymmetrisen arkkitehtuurin
välikerroksen monia portaikkoja,
erikokoisia ikkunoita
jotta sisältä talosta
maailma näkysi sellaisena kuin se on
... 
Mutta olen käynyt myös toisessa paikassa
siellä talot olivat hyvin pieniä
ovenkamanat niin matalat
että lukemaan vastaoppineen lapsen piti 
kumartaa

Istuin pienessä keittiössä
pienen pöydän ääressä
ja join mukista joka oli pieni kuin sormustin,
katsoin ulos järvi oli sama.
Mutta olin toisessa paikassa
rupesin heti opettelemaan sen matalia kirjaimia.

Pentti Saarikoski

Tanssiinkutsu

Otava 1986



kotoMichi

Monta tuntia
kirjani ikkunalla,
unohtuneena,
auki. Oikukas tuuli
jos luki jonkin sivun

Tuomas Anhava

Oikukas Tuuli

Otava 1986




