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Pääkirjoitus

Olen työskennellyt maahanmuuttajataustaisten 
oppilaiden kanssa vuodesta 1996 lähtien. Opet-
tajuuteni alkuaikoina muualta tulleita oppilaita 
oli vain rikkahippunen, luokka-asteilla muuta-
mia. Muutama vuosi sitten valvontaluokallani oli 
67% muualla kuin Suomessa syntyneitä oppilai-
ta. Opettajuuteni alkuaikoina piti alkaa opetella 
eri kulttuurista tulleiden perheiden toimintata-
poja yhdistettynä suomalaiseen koulujärjestel-
mään. Opiskeluaikanani monikulttuurisuus ei 
kuulunut opinto-ohjelmaan. Olen perustellut 
musiikin opetusta monille huoltajille, toisille 
kurinpitäminen on ollut liian löyhää tai marras-
kuussa shortseihin pukeutuneelle oppilaalle on 
pitänyt kertoa talvesta, kylmyydestä ja lämpimi-
en vaatteiden tärkeydestä. Kulttuurien törmäyk-
siä on ollut monia. Joku sanoi joskus, että emme 
saisi kätellä somalialaisia aikuisia emmekä myös-
kään saisi katsoa heitä silmiin. Nuorena opettaja-
na uskoin kertojaa.

Nyt monet suusanalliset ”opetukset” tuntu-
vat hassuilta, ja edelleen hyviin käyttäytymista-
poihin kuuluu kätellä ja katsoa silmiin. Olemme 
oppineet monikulttuurisessa Suomessa myös 
kiinnittämään huomiota omiin arvoihimme ja 
käyttämismalleihimme. Kunnioitamme ja käyt-
täydymme samalla tavoin kaikkia ihmisiä koh-
taan. Opettajankoulutukseen kuuluu nykyään 

monikulttuuriset opinnot. Vielä, kun kotout-
taminen alkaisi toimia kaikkien perheiden 
kohdalla hyvin, olisimme askeleen lähempä-
nä kollegaltani saaman tarran tekstiä.

Nyt monet opettamistani lapsista ovat 
aikuisia, opiskelunsa päättäneitä ja moni tyy-
tyväinen ammattiinsa. Tässä Rihvelissä kolme 
kulttuuritaustaltaan erilaista opettajaa ker-
too omasta historiastaan. Tarvitsemme hyviä 
esimerkkejä ja tietoisuutta eri kulttuureista. 
Suomen kielen vuoksi kaikilla ei ole mahdol-
lisuutta päästä opiskelemaan haluamaansa 
paikkaan. Voisikohan tähän ongelmaan auttaa 
monikulttuurisille opiskelijoille suunnatut val-
mennuskurssit ja suomen kielen opiskelun li-
sääminen sitä tarvitseville opiskelujen ohessa?

HOAY:n hallitusvaalit lähestyvät. Uusi halli-
tus aloittaa toimintansa 1.1.2014. Ehdokkaita 
on runsaasti. Hienoa, että ay-toiminta kiinnos-
taa. Uurnavaalit järjestetään 11.-12.11.2013. 
Olkaa aktiivisia myös vaaliuurnilla!

Värikästä loppusyksyä toivottaen,

Päivi Lyhykäinen

pa i v i . ly h y k a i n e n @ e d u . h e l . f i

Urani ensimmäisinä vuosina lähikollegani 

antoi minulle tarran, jossa luki ”Kaikki 

erilaisia, kaikki samanarvoisia”. Tarran teksti 

on kulkenut ajatuksissani 20 opettajavuottani. 

Mielenkiintoista on ollut huomata, 

kuinka samat asiat toistuvat koulutyössä 

vuosi toisensa jälkeen. Tietotekniikka ja 

monikulttuurisuus ovat tuoneet isoimpia 

muutoksia työssä vuosien varrella.
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Tämä syksy on ollut melkoisen haasteellista aikaa 

opetusalan edunvalvojille. Globaali taloustilanne 

heijastuu niin valtion kuin kuntienkin talouteen 

tehden karua jälkeä lomautusten, YT-menettelyiden 

ja muiden opetustoimeen kohdistuvien säästö- ja 

leikkaustoimenpiteiden kautta. Niin ikään yleinen 

päätöksenteon ilmapiiri tuntuu olevan kovin vähän 

koulutusta ja opetusta arvostava, vaaleja edeltäneistä 

juhlapuheista viis veisaten. Olen huolestunut.

Hyvät HOAY:n jäsenet!

Maan hallituksen rakennepoliittinen 
ohjelma

Rakenneohjelma sisältää listan toimista, joiden 
uskotaan vahvistavan talouden kasvuedelly-
tyksiä ja kurovan umpeen kestävyysvajetta. 
Siinä esitetään mm. kelpoisuusehtojen väljen-
tämistä julkisen sektorin palvelutuotannossa. 
Ammatillisen puolen opettajien kelpoisuuseh-
toja on jo väljennetty tunnetuin (huonoin) seu-
rauksin, nyt kaavaillaan varhaiskasvatushenki-
löstön kelpoisuuksien väljentämistä. On vain 
ajan kysymys, kun joku keksii esittää kaikkien 
opettajaryhmien kelpoisuuksiin kevennyksiä. 
On käsittämätöntä, että edes harkitaan hei-
tettäväksi hukkaan se kaikkein olennaisin osa 
maailman mittakaavassakin vertailtuna hienoa 
koulutusjärjestelmäämme: opettajien korkea 
koulutustaso. Tätä OAJ ei hyväksy. On puolus-
tettava oikeuttamme maisteritasoiseen tutkin-
toon! 

On päivän selvää, että opettajien korkean 
koulutustason romuttaminen murentaisi koko 
koulutusjärjestelmäämme. Suomella ei ole va-
raa vaarantaa lasten ja nuorten, siis koko maan, 
tulevaisuutta rapauttamalla korkeatasoista 
koulutustamme. Huonon taloustilanteen ni-
missä ei voi tehdä ihan mitä tahansa.

Juridisoituminen

Nurmijärveläisen koulun oppilaan tapatur-
mainen loukkaantuminen pulkkamäessä lii-
kuntatunnilla toi koulun rehtorille tuomion 
virkavelvollisuuden rikkomisesta ja vamman 
tuottamuksesta. Tapaturma on kerrassaan va-
litettava, mutta on kohtuutonta, että rehtori 
on joutunut tapahtuneesta edesvastuuseen. 
Paluu muinaiseen koulunpitoon, jossa istuttiin 
tatteina pulpetissa ei sovi nykypäivään eikä 
tuota parhaita oppimistuloksia. Mutta miten 
opettajat uskaltavat käydä vaikkapa hiihtämäs-
sä, kun jokaisen mäen taakse ei yksinkertaisesti 
voi nähdä. Tapaturmia ei voi täysin estää tapah-
tumasta, vaikka miten huolellisesti ohjeistaisi, 
vahtisi ja valvoisi. ”Vaarallisia tilanteita” voi sat-
tua retkillä, leirikoulussa, monien oppiaineiden 
tunneilla (mm. käsityö, liikunta, kemia jne.), 
välitunneilla ja voipa joku kaatua koulun por-
taissa syömään mennessään. 

Amerikkalaishenkinen syyllisten etsiminen 
raastuvan kautta ei mielestäni sovi suomalai-
seen yhteiskuntaan. Toivokaamme, että kehitys 
ei kulje pidemmälle epätoivottuun suuntaan. 
OAJ on jo ryhtynyt toimenpiteisiin, jotta opet-
tajien ja rehtoreiden ei tarvitsisi pelätä joutu-
vansa oikeuteen – turvallisuussuunnitelmista 
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ja ohjeistuksista huolimatta – mahdollisesti sat-
tuvien vahinkojen takia.

Ehdotus oppimateriaalien valtiollisesta 
yhteishankinnasta

Esitys siirtymisestä keskitettyyn oppimateriaali-
en hankintaan tuntuu uskomattomalta paluul-
ta menneisyyteen. Se kaventaisi merkittävästi 
opettajien pedagogista vapautta, tuota luotta-
musta, joka on yksi hyvän koulutusjärjestelmäm-
me kulmakivistä. Maailmallakin tunnustetut 
oppimistulokset voisivat vaarantua ja järjestel-
mästämme katoaisi jotakin sille niin ominaista 
ja tärkeää. Eivätkö poliittiset päättäjät juhlapu-
heidensa mukaisesti luotakaan opetusalan am-
mattilaisiin enää? OAJ vastustaa kaavailuja ja 
työskentelee voimallisesti, jotta esitys ei koskaan 
konkretisoidu.

Säästöt ja leikkaukset

Säästöpaineet pakottavat yli kolmasosan Suo-
men kunnista pohtimaan keinoja talouden ta-
sapainottamiseen ja menojen karsimiseen. Kou-
lutuksen kentällä normit ovat osin väljät (esim. 
ryhmäkokoa ei ole määritelty säädöksin), joten 
koulutus ja opetus joutuvat usein säästökohteik-
si. Esimerkiksi Vantaalla opetustoimesta on sääs-
tettävä jopa viisi miljoonaa euroa ja vaihtoehdot 
säästökohteiksi ovat vähissä. 

THL on tutkinut viime laman säästöjen vai-
kutukset. OAJ:n työmarkkinalakimies Nina Lah-
tisen mukaan vuonna 1987 syntyneistä lapsista 
joka viides on ilman toisen asteen koulutusta, ja 
noin joka neljännellä tai viidennellä on mielen-
terveydellisiä ongelmia. Luulisi tällaisen viestin 
hätkähdyttävän päättäjiä! OAJ:n puheenjohtaja 
Olli Luukkainen kertookin, että yli kaksi kolmas-
osaa kunnista päättää lopulta perua kaavaillut 
lomautukset OAJ:n kantoja kuultuaan. Päättäjät 
huomaavat, että lomautuksista koituu enem-
män haittaa kuin hyötyä.

Helsingissä lomautuksia ei ole vielä vilautel-
tu, mutta kaupunginjohtaja Jussi Pajunen esitti 
10.10, että ”kaupungin vakinaisen henkilöstön 

aseman turvaaminen edellyttää henkilöstöltä 
valmiutta siirtyä tarvittaessa tehtävästä ja toi-
mintayksiköstä, myös virastosta tai liikelaitok-
sesta toiseen.” Helsingin kunnallisvero säilyy 18,5 
prosentissa eikä talousarvioehdotus sisällä palve-
lujen leikkauksia eikä merkittäviä maksujen koro-
tuksia. Talousarvioehdotuksen mukaan Helsinki 
ottaa lainaa 260 miljoonaa euroa vuonna 2014. 
Opetusviraston osuus menoista on 14 prosenttia 
eli 656 miljoonaa euroa. On silti pelko, että bud-
jetti ei ota huomioon riittävällä tavalla mm. oppi-
lasmäärien kasvusta johtuvia lisämenoja.

Meillä helsinkiläisillä perus- ja lukio-opetuk-
sen työntekijöillä on siis asiat vielä verrattain 
hyvin, vaikka eivät hyvin olekaan. Kaikki on suh-
teellista, etenkin kun vertaa tilannetta maan laa-
juisesti tai vaikkapa vain naapurikuntiin.

Ay-toimijat eivät ehdi näiden edellä esitetyn 
kaltaisten ankeiden teemojen masentamana jää-
dä paikoilleen. On oltava jatkuvasti valppaana ja 
reagoitava nopeasti. Tätä kirjoittaessa ovat vielä 
kesken liittokohtaiset neuvottelut raamisopi-
muksen soveltamisesta, vaikuttamistyö useiden 
meneillään olevien opetusalaa koskevien lakiesi-
tysten osalta (mm. varhaiskasvatuslaki, laki oppi-
laiden osallisuudesta ja työrauhasta, tapaturma- 
ja ammattitautilaki) sekä säästöjen ja leikkausten 
torjunta tai edes minimointi. Ammatillisella sek-
torilla tilanne on kaikkein huolestuttavin. Kolle-
gamme tarvitsevat meidän kaikkien tuen.

Illat alkavat jo olla pimeitä ja tänään on satanut 
koko päivän. Silti päivä oli kaunis – etelän ruska 
oli huikaiseva. Asennekysymyksiä monet asiat. 
Toivotan kaikille syksyyn valoa, tsemppiä ja po-
sitiivista asennetta – kaikesta huolimatta tai juuri 
sen takia.

Laura Nurminen
p u h e e n j o h ta j a

hoay 

oaj p ä ä k au p u n k i s e u t u

l au r a . n u r m i n e n @ e d u . h e l . f i
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Järjestövaliokunnan kuulumisia!
Kirjoitushetkellä on lokakuun alku ja 

lämmin syyssää hellii meitä edelleen, siitä 

huolimatta mielessä on syksy ja sen tuomat 

haasteet! Toiset meistä rakastavat ehdottomasti 

kevättä ja toiset kesää, jotkut vannovat talven 

nimeen, mutta sitten on joukko ihmisiä, joille syksy on 

parasta aikaa. Mitä syksyssä on niin ihmeellistä, kaikkihan 

silloin ”kuolee”, maatuu ja muuttuu mustaksi.

                                               Mutta onko sittenkään näin …

Syksy on loistavien värien, kirpeiden tuoksujen 
ja työn tulosten aikaa.  Joku viisas on sanonut, 
että syksy on kaikille tasapuolinen. Syksyllä ih-
miset aloittavat innolla opiskelut tai uudet har-
rastukset. Energiaa on kesän aikana kerääntynyt 
jaettavaksi mitä erilaisimpiin kohteisiin. Innos-
tus on suunnatonta, mutta se voi myös muuttua 
hämmästykseksi, kun energia loppuu.

Samankaltaisuutta on nähtävissä myös järjes-
tökentällämme.  Tarjolla on uusia haasteita ja ”tuu-
lia”, ammattiyhdistyskoulutuksia ja erilaisia vir-
kistys- ja liikuntatapahtumia monella sektorilla. 
Järjestörintamalla tämä syksy ja tuleva kevät 
ovat myös monien vaalien aikaa mm HOAY:n 
hallitusvaalit, työsuojeluvaalit, valtakunnalliset 
OAJ:n valtuustovaalit sekä luottamusmiesvaalit.  
Näin ollen aika on myös uusien ja entisten toi-
mijoiden valinta uusiin ja mielenkiintoisiin teh-
täviin. Jäsenillä on siis vaikuttamisen paikka, kun 
he valitsevat henkilöitä näihin luottamustoimiin.

HOAY:n syksyn toiminta alkoi taas totuttuun 
tapaan uusien yhteisopettajien koulutuksella, li-
säksi syksyn alkuun järjestettiin opettajien VES/
TES ja työehtosopimuksen ABC koulutukset. 
Lokakuussa järjestetään perinteinen Yhteys-
opettajien seminaari, johon on kutsuttu mukaan 
päättäjiä, teemalla ”Yhteistyö ja verkottuminen”. 
Marraskuussa taas tarkastellaan omia ansioita 
palkkakurssilla ja pidetään yhdistyksen syysko-
kous, jossa tällä kertaa nimetään uusi hallitus 
seuraavalle kaksivuotiskaudelle.   

Tyhjät Tuolit, virkistys- ja liikuntatoimikun-
ta järjestää jäsenten iloksi ja kunnon kohen-
tamiseksi pitkin syksyä mitä monipuoli simpia 
tapahtumia mm. teatteria, tanssia, juoksu-
koulua, opejumppaa, äänenhuoltoa, ooppe-
raa, unohtamatta sieniretkeä ja pikkujoulu-
risteilyä. Tarjontaa on sitä haluaville runsaasti. 
Tänä syksynä elvytettiin uudelleen HOAY:n kuo-
ro. Innokkaita osallistujia on yli 40. Luvassa on 

J
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siis upeita musiikkihetkiä myös muitten jäsenten 
kuultavaksi. 

Syksy on aloittanut myös ”juhlakauden”.  
Emojärjestömme OAJ saavuttaa loisteliaan iän 
40 vuotta, samoin myös paikallisyhdistyksem-
me HOAY.  Varsinaisesti juhlinta alkaa kevätkau-
della 2014, mm. Educa 40-vuotisristeily ja Hoay 
40-vuotisjuhla ja Softbileet. Odotettavissa on 
mukavia tilaisuuksia kaikkia meitä jäseniä varten.

Suoraan opetukseen ja koulutukseen liitty-
vää tänä syksynä on päätös lukion tuntijaosta 
joulukuussa 2013. Peruskoulun puolella ope-
tussuunnitelmatyö on jo täydessä vauhdissa. 
Oppi ainetyöryhmät ovat kevätlukukauden 
miettineet ops:in perusteiden yleisiä linjauksia, 
kuten arvoperustan, oppimiskäsityksen, toimin-
takulttuurin ja laaja-alaisen osaamisen vaiku-
tusta omaan aineeseensa ja määritelleet oppi-
aineensa tehtävän osana perusopetusta. Tänä 
syksynä opetussuunnitelmatyö on jatkunut op-
piaineiden tavoitteiden ja keskeisten sisältöko-
konaisuuksien määrittämisellä. Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden yleiset oppiai-
nekohtaiset osuudet tulevat kommentoitavaksi 
huhtikuussa 2014. 

Työssä jaksaminen ja virkistäytyminen on 
meille kaikille tärkeä asia. Siksi haluamme halli-
tuksena palvella kaikkia jäseniä niin edunvalvon-
ta-, järjestö-, kulttuuri- ja virkistäytymisasioissa. 
Jokainen yhdistyksemme jäsen voi vaikuttaa 
tapahtumien ja koulutusten sisältöön, tuomalla 
ideoita ja olemalla yhteydessä meihin.

Vielä tähän loppuun haluan sanoa, että itse 
en kertaakaan ohita täydessä loistossa olevaa 
vaahteraa, marjoista notkuvaa pihlajaa tai kirk-
kaan keltaisena yli metsän näkyvää koivua, tun-
tematta mielihyvää näkemästäni. Toivonkin, että 
syksy kestäisi loistossaan pitkään.

Lämpöistä  ja värikylläistä syksyä toivotellen 
sekä talven tuloa odotellen!

Maritta Virtanen

j ä r j e s t ö va l i o k u n n a n  p j
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Miika Paajanen

Päivän kuva



8

Tänä syksynä tiedotusvälineet ovat olleet aktii-
visia uutisoidessaan koulumaailmasta. Rehto-
rin saama tuomio liikuntatunnilla sattuneesta 
pulkkaonnettomuudesta on herättänyt paljon 
keskustelua, mm. siitä, mitä koulussa uskalletaan 
opettaa. Tuomion myötä mietitään entistäkin 
tarkemmin, missä oppilaita voidaan opettaa, ja 
kuinka valvonta järjestetään. Tällaiset vahingot 
ovat kaikille osapuolille ikäviä, mutta toivotta-
vasti opettajien ei tarvitse alkaa opettaa aino-
astaan sisätiloissa tai pelkästään konkreettisen 
opettajan läsnäolon vallitessa, jotta oppilaiden 
valvonta olisi riittävää. Tällä tarkoitan liikunta-
tuntien lisäksi mm. koulun kirjastoon tai tietoko-
neluokkaan tai luovan työn tekemiseen lähetet-
täviä oppilaita.

Näitä ns. harmaita alueita koulussa on päi-
vittäin, pitäisi olla välituntivalvonnassa samaan 
aikaan, kun pitäisi valvoa omien oppilaiden ulos-
lähtemistä tai saada opetettava asia päätökseen 
luokan kanssa. Kuka on vastuussa, kun opettaja 
tekee työnsä parhaansa mukaan ja jotakin sat-
tuu? Varmasti kukaan opettaja tai rehtori ei ta-
hallaan aiheuta vahinkoa oppilaalle.  

Kansainvälisen PIAAC-tutkimuksen mukaan 
suomalaisilla aikuisilla on erinomaiset taidot 
lukemisessa ja numerotaidoissa. Tutkimus siis 
osoittaa, että meillä on kansainvälisestikin hyvä 
koululaitos ja todella ammattitaitoiset opetta-
jat. Tietotekniikan osaamisessa meillä on tut-

Terveisiä 
edun-
valvonta-
valiokunnasta!

kimuksen mukaan kirittävää naapurimaamme 
Ruotsin tasoon päästäksemme. OAJ:n puheen-
johtaja Olli Luukkainen esittää, että kaikkiin 
opetussuunnitelmiin ja opettajankoulutukseen 
tulisi sisällyttää tieto- ja viestintäteknisiä taitoja. 
HOAY:n teettämän lukiokyselyn tuloksissa on 
samansuuntaisia ajatuksia opettajilta. Myös Yh-
teysopettajapäivillä on keskusteltu aiheesta, ja 
opettajat ovat kokeneet, että eivät ole saaneet 
riittävästi täydennyskoulutusta ja tietoteknisissä 
laitteistoissa on puutteita. 

Joulukuun alussa ilmestyvät PISA-tulokset. 
Ne tulevat tuomaan lisää julkista keskustelua 
koulusta ja opettajien työstä. Julkisuudessa 
on epäilty, että olemme tuudittautuneet PISA-
tutkimustulosten varjoon. Olen vakuuttunut, 
että tulevat tulokset ovat samansuuntaiset kuin 
aikaisemminkin johtuen tasokkaasta koulutuk-
sestamme maistereina. Opettajien pätevyysvaa-
timuksia ei pidä laskea millään koulutusasteella. 

Julkisessa keskustelussa on ollut myös Venla 
Berneliuksen tekemä väitöstutkimus erityvistä 
kaupunkikouluista. Tutkimuksen mukaan eriyt-
tävä kehitys vaikuttaa kouluihin oppilaspohjan 
valikoitumisen kautta. Perheet tekevät omia va-
lintojaan etnisten ja sosioekonomististen ero-
jen sekä koulujen oppimistulosten perusteel-
la. Tutkimuksessa käsiteltiin sitä, millä tavoin 
huoltajat tekevät päätöksiään kaupunkisuun-
nittelunkin perusteella. Tässä pitänee kiinnittää 

T
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Edunvalvontavaliokunnassa on käsitelty kulu-
neena syksynä myös tulevien opetussuunnitel-
mien tekemistä. Opetussuunnitelmatyön ohessa 
kouluissa tullaan tekemään myös EFQM-tutki-
mus. HOAY:llä on tässäkin kohtaa tärkeä edun-
valvonnallinen tehtävä. Tehdystä työstä tulee 
maksaa sopimuksemme mukainen palkka.

Syksyn Yhteysopettajapäivät pidetään loka-
kuussa. Koulutukseen on kutsuttu myös kun-
tamme päättäjiä. Odotamme mielenkiinnolla 
tapaamista, jossa voimme vaihtaa ajatuksia ja 
vaikuttaa kertomalla keskeisistä asioistamme tu-
levaisuuden päättäjien kouluttajina ja huomisen 
työntekijöinä. 

Edunvalvontavaliokunta valvoo jokaisen jäse-
nen oikeuksia. Uutena puheenjohtajana toivon 
teiltä yhteydenottoja ja kaikille hyvää syksyä!

Päivi Lyhykäinen
e d u n va lv o n ta va l i o k u n n a n  p u h e e n j o h ta j a

pa i v i . ly h y k a i n e n @ e d u . h e l . f i

Terveisiä 
edun-
valvonta-
valiokunnasta!

huomiota opettajien edunvalvontaan. Meidät 
opettajat on valittu koulutukseen suurennusla-
sin kanssa. Olemme saaneet hienot valmiudet 
pedagogiikassa ja aineiden hallinnassa. Meidän 
ammattitaitoamme ei pidä epäillä sen vuok-
si, että olemme töissä haastavalla tai vieläkin 
haastavammalla alueella. Oppilaat kasvattavat 
meistä koko ajan parempia ammattilaisia. Tie-
dän, että etenkin erityisen haastavilla alueilla 
työskentelee rautaisia ammattilaisia. Tämä on 
syytä muistaa myös toimiessamme huoltajien 
kanssa ja ollessamme ylpeitä kouluistamme 
riippumatta siitä, missä työskentelemme ja 
minkälaisista taustoista oppilaamme tulevat. 
Mitä mieltä olette lukijamme, pitäisikö haas-
tavammilla alueilla työskenteleville opettajille 
maksaa enemmän palkkaa? Mitä keinoja teidän 
mielestänne on eriytymisen pysäyttämisen tai 
sallimisen puitteissa?
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V
Voisiko koulu antaa enemmän 
eväitä lapsille ja nuorille?
HOAY:n hallituksessa on opettajilta tulleen palautteen vuoksi 

kannettu huolta oppilaiden koulussa saamista valmiuksista 

tulevaa elämää varten. Kouluissa tehdään kovasti työtä 

suurella sydämellä, mutta usein opettajat tuntevat 

voimattomuutta lasten ja nuorten monitahoisten 

ongelmien edessä.  Opettaja on monen lapsen 

k ohdalla henkilö, jonka kanssa vietetään 

enemmän aikaa kuin kenenkään muun 

aikuisen kanssa.

Viime kevään yhteysopettajapäiville pyydettiin 
etsivää nuorisotyötä tekeviä järjestöjä. Tavoit-
teena oli aloittaa vuoropuhelu, joka voisi tuoda 
uusia eväitä opettajan työhön. Samalla koottiin 
opettajilta kokemuksia ”syrjäytymisen” ehkäisyn 
ongelma- ja kehittämiskohteista.

Syrjäytyminen koskettaa lukiota ja peruskou-
lua hiukan eri näkökulmista. Peruskoulusta pitäi-
si saada riittävät eväät elämää ja toisen asteen 
opintoja varten. Lukiossa pitäisi saada opiskeli-
jat pysymään lukiossa ja valmistumaan riittävän 
nopeasti. Lisäksi laki etsivästä nuorisotyöstä 
edellyttää oppilaitosta ilmoittamaan opiskelijan 
kotikuntaan, jos koulutus keskeytyy.

Seuraavassa käsitellään peruskoulun ja luki-
on opettajien sekä perusopetuksen rehtoreiden 
omissa porinapajoissa heränneitä ajatuksia. Etsi-
vän nuorisotyön tekijöiden omaa ääntä kuulem-
me toivottavasti myöhemmin.

Mistä huomaa, että lapsi tai nuori 
luisuu syrjään sosiaalisesti tai syrjään 
oppimisesta?

Opettajat näkevät helposti, milloin oppilaan asi-
at eivät ole kohdallaan. Poissaolot ja myöhäste-
lyt lisääntyvät, läksyt jäävät tekemättä eivätkä 

työvälineet ole mukana. Oppilaan koulunkäyn-
tiä ja olemusta leimaavat yleinen haluttomuus 
ja välinpitämättömyys. Lapsi/nuori on allapäin 
ja ilo tuntuu kadonneen. Väsymys ja unirytmin 
häiriintyminen ovat tavallisia. 

Rehtoreilla oli hyvin samansuuntaiset näke-
mykset. Lisäksi he mainitsivat oireilun ilmene-
vän jo alkuopetuksessa ja erityisen huolestut-
tavana piirteenä sen, että koti ei vastaa koulun 
viesteihin.

 Usein myös kaverit kaikkoavat tai oppi-
las itse vetäytyy kuoreensa tai omaan kieli-
ryhmäänsä. Usein mukana on riehumista ja 
aggressiivista käyttäytymistä. Lapsi/nuori on 
yksinäinen luokassa ja yksinäinen koulussa. 
Pahimmillaan hän kiusaa muita tai tulee itse 
kiusatuksi.

Oppilas/opiskelija viestittää monin tavoin 
avuntarvettaan. Hän kerjää huomiota koulu-
kavereilta ja aikuisilta kyseenalaisilla tavoilla. 
Nuoret saattavat keskittyä bailaamiseen ja mui-
hin vapaa-ajan harrastuksiin. Opettajat kokevat 
kuitenkin olevansa varsin voimattomia tämän 
ilmiön kanssa.

Lukiolaisten ongelmat ovat hämmästyttä-
vän samankaltaisia kuin nuoremmilla. Murros-
ikä jatkuu pitkälle peruskoulun jälkeen, joten 
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tulos on toisaalta odotettavissa. Uusina ongelmina 
tuli esiin nuorten runsas työssäkäynti sekä kodin 
tuen väheneminen, kun Wilma-tunnukset poistuvat 
vanhemmilta nuoren täyttäessä 18 vuotta. 

Millä nykykoulun konsteilla yksittäinen 
opettaja voi tukea lapsia ja nuoria?

Yhteysopettajat pohtivat ensin omaa työtään, koska 
siihen voimme vaikuttaa helpoimmin. Opettajat ym-
märsivät omat rajansa ja toivat esiin oppilaan/opis-
kelijan ohjaamisen oppilashuoltoryhmän ja muiden 
asiantuntijoiden pariin.  Riittävä dokumentointi on 
edellytys esimerkiksi oppilas/opiskelijahuoltoryh-
män työn onnistumiselle.

Yhteistyötä huoltajien kanssa pidettiin tärkeänä. 
Kodin tuen puuttuessa ei voi täysin onnistua, mutta 
siinäkin tapauksessa uskottiin omiin mahdollisuuk-
siin tukea oppilasta. 

Erityisesti nousi esiin ryhmän tuki oppilaalle/
opiskelijalle. Opettaja voi valitsemillaan kasvatus- ja 
opetusmenetelmillä tukea sosiaalisen pääoman kas-
vua. Ryhmän työteliäisyys ja kaikkia tukeva ilmapiiri 
sieppaa mukaansa heikomman tai heikosti motivoi-
tuneen oppilaan. Tärkeintä on, että opettaja pitää ta-
voitteen kirkkaana mielessään.

Myös näin opettajat 
tukisivat oppilaita/
opiskelijoita

 
•  osoittamalla kiinnostusta opiskelijan 

asioihin - rohkeasti kysymällä
•  positiivinen palaute aina kun on aihetta
•  luottamuksellinen suhde oppilaaseen/

opiskelijaan
•  huomioimalla oppilas/opiskelija 

henkilökohtaisesti, kyselemällä 
kuulumisia, ”Miten menee?”

•  keskustelut oppilaiden kanssa 
aivan tavallisista jutuista, kouluun 
keskustelutiloja

•  yhdenmukaisuus ja yhteiset pelisäännöt 
•  luokanope tapaa vanhempia 

säännöllisesti, mikä auttaa 
huomaamaan ongelmia ja kotitilanteen

•  sosiaalisten taitojen opettaminen ja 
tilanteisiin puuttuminen: Kiva-koulu, 
askeleittain-ohjelma, vertaissovittelu, 
kummioppilastoiminta jne.

•  kannustamalla ja eriyttämällä 
opetusta parhaan kykynsä mukaan • 
onnistumisen kokemukset

•  yhteistoiminnallisella oppimisella • 
ryhmätyötaidot, kaikilla on tärkeä rooli

•  toiminnallisuudella oppimisessa (+ 
muut keinot, jotka eivät syrji poikia)

•  pari/ ryhmätöiden ohjaaminen siten, 
että mahdollinen syrjäytyvä saisi 
”vertaistukea”, esimerkiksi parin, jonka 
kanssa onnistumiseen mahdollisuus

•  onnistumiset koulussa, hyvä-merkinnät
•  monipuoliset erilaiset oppilaat 

huomioon ottavat arvioinnin tavat 
•  ymmärtää oppilaan tilanne, käytös ja 

oppiminen kokonaisuutena



12

Mitä koulun ja viraston keinoin voisi tehdä?

Koulun tärkeimpiä työkaluja on yhteisöllisyys. 
Se kantaa sekä työntekijöitä että oppilaita. Tämä 
näkyi myös keinoissa, jotka opettajat mielsivät 
omiksi työkaluikseen. Luonnollisesti muiden 
ammattilaisten tarjoamat koulunkäyntiavustaja-, 
kuraattori-, psykologi-, terveys- ja ohjauspalvelut 
nähtiin tärkeiksi. 

Myös uusien ammattiryhmien kuten nuoriso-
työntekijöiden tai psykiatristen sairaanhoitajien 
toiminta lähempänä koulua koettiin mahdol-
lisuudeksi. Maahanmuuttajiin liittyen riittävän 
pitkän valmistavan opetuksen nähtiin tuovan 
oppilaalle valmiudet selvitä myöhemmässä ope-
tuksessa. 

Useimmin mainittu keino oli sopivan pieni 
opetusryhmä, jolloin opettajalla on aikaa kaikille 
oppilaille/opiskelijoille ja hänellä on aikaa rea-
goida saman tien esim. lapsen/nuoren huonoon 
oloon. 

Aikuislukioon toivottiin erityisesti voimava-
roja opinto-ohjaukseen siten, ettei se kilpailisi 
opetuksen resurssien kanssa. Sosiaalityöntekijän 
vastaanotto aikuislukiossa olisi hyvä esimerkik-
si kerran viikossa, koska siellä opiskelee paljon 
maahanmuuttajia ja syrjäytymisuhan alla olevia 
nuoria. Mielenterveyshäiriöisiä on entistä enem-
män, joten aikuislukiossakin tarvittaisiin psykiat-
risen sairaanhoitajan palveluja tai edes yhteystie-
dot ko. palveluihin. 

Näin koulu/lukio voisi 
tukea oppilasta/opiskelijaa

•  luokaton lukio pois, tilalle luokallinen lukio
•  suorittaminen ja kiire pois, jotta 

lukiolainen/peruskoululainen saa keskittyä 
nykyhetkessä elämiseen ja opiskeluun

•  oppiaineiden välinen kilpailu pois (ota 
tätä, tämä on hyödyllistä)

•  yhteinen vastuu oppilaista/opiskelijoista, 
yhteiset pelisäännöt

•  toimintamallit koulun tasolla 
•  mikä on koulun yleisilmapiiri? Sallitaanko 

syrjäytyminen ja paha olo? Onko ilmapiiri 
toisista välittävä? Empaattinen? 

•  resursseista huolehtiminen ja niiden 
kohdistaminen suoraan oppilaan tueksi - 
ei byrokratiaan 
- toimiva oppilashuoltotyöryhmä, viestiä 
myös toisesta suunnasta: OHR • ope!

•  koulun helpompi vaihtaminen 
”leimaamisen estämiseksi”

•  koulun vaihtaminen ei ole ensimmäinen 
ratkaisu

•  kiusaamistapauksissa uhrin ei pidä vaihtaa 
koulua vaan kiusaajan

•  oppimateriaali sellaiseksi, että se tukee 
heikkoa lasta

•  joustavat opetusjärjestelyt oman koulun 
sisällä, pitää olla myös ”työaineita”

•  opo-opettajan ja kuraattorin välimuoto 
olisi hyvä - tarpeeksi aikaa ohjaukselle

•  ote-opetus on hyvä palvelu, oppilas pysyy 
koulumaailmassa vaikka ei saisikaan 
suoritettua kaikkia kouluaineita

•  opettajan perustehtävä on opettaminen!! • 
aikaa varattava opetukselta muuhunkin

•  etsivä nuorisotyö on oikean suuntaista 
toimintaa ja sitä kannattaa tukea jatkossa
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Mikä voisi olla toisin tulevaisuudessa?

Lopuksi yhteysopettajat pohtivat myös, miten 
saavuttaisimme utopian: vuonna 2017 etsivä 
nuorisotyön tarve olisi kääntynyt jyrkkään las-
kuun. Tähän löydetyt keinot olivat enimmäk-
seen tulleet mainituiksi jo edellisten kysymysten 
yhteydessä: resurssit, ryhmäkoot, oppilashuol-
lon toimivuus ja varhainen puuttuminen, mata-
lan kynnyksen tukihenkilöt, kerhot jne.

Lisäksi toivottiin varhaista puuttumista, 
pienempiä kouluyksiköitä, joissa aikuiset tun-
tevat kaikki lapset, erityisluokkaopetusta in-
tegroinnin sijaan, homogeenisia erityisluokkia 
monimuotoluokkien sijaan, lisää laaja-alaisia 
erityisopettajia, henkilökunnan pysyvyyttä, 
tukea läksyjen tekoon, maahanmuuttajaop-
pilaiden määrälle kattoa ja lisää voimavaroja 
alkuopetukseen. Opetusviraston toivottiin an-
tavan opettajille mahdollisuuden keskittyä pe-
rustehtäväänsä, jotta opettajan ei tarvitse enää 
hoitaa sosiaalityöntekijän ja terveydenhoitajan 
tehtäviä.

Rehtorit toivoivat kouluihin myös omia 
pienryhmiä ilman viraston byrokratiaa, oppi-
laiden joustavaa sijoittelua sekä psykiatrisia 
sairaanhoitajia takaisin kouluihin. He halusivat 
myös byrokratian alas ja välitöntä puuttumista 
oppilaiden ongelmiin. Hankerahoituksen si-
jaan toivottiin pysyvää oppilashuoltohenkilös-
töä, vaikka siirtämällä sosiaali- ja terveysviras-
ton resursseja kouluihin.

Lopuksi

Opettajilla ja rehtoreilla on halua ja osaamista 
ohjata ryhmää antamaan tukea kaikkien oppi-
laiden kasvulle ja oppimiselle, jopa tällaisten toi-
mintamallien käyttämiseen koko koulun tasolla. 
He olivat myös valmiita itse ottamaan toimin-
nassaan huomioon syrjäytymisvaarassa olevat 
oppilaat/opiskelijat. Esteeksi koettiin kuitenkin 
turha byrokratia ja ajanpuute. Esteistä huolimat-
ta tähän kannattaisi panostaa juuri nyt, kun ta-
loudelliset ajat ovat heikot.

  Jukka Talvitie 
  p ä ä l u o t ta m u s m i e s
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yYhteistyö 
 – Yhteistoiminta (YT) –  
   Työhyvinvointi

Topparin jäähyväisteesit: 

Työhyvinvoinnin ja työpaikan turvallisuuden 

edistämisen kannalta on välttämätöntä, että työnantaja ja 

työntekijät toimivat yhteistyössä keskenään. Ilman työyhteisö-

tason päivittäistä, luontevaa yhteistoimintaa ei mikään muukaan 

suju kitkatta. Yksinkertaistettuna yhteistoiminta tarkoittaa sitä, että 

työyhteisön jäsenet tulevat kuulluiksi työhönsä liittyvissä asioissa.

Teesini perustuvat yli 20 vuoden opettajaurani 
ja 12-vuotisen, päätoimisen työsuojeluvaltuu-
tettu-urani kokemuksiin. Työsuojeluvaltuutetun 
tehtävien monipuolisuuden ja haasteellisuu-
den takia 12 vuotta tuntuu lyhyeltä ajalta. Sinä 
aikana koulumaailmassa on kuitenkin ehtinyt 
tapahtua paljon muutoksia. Kaikki muutokset 
eivät ole työsuojelun näkökulmasta olleet posi-
tiivisia. Henkinen ja sosiaalinen kuormittuminen 
ovat selvästi lisääntyneet, osin myös fyysinen. 
Viimeksi mainittu mm. siksi, että entisiä aikoja 
enemmän työhön liittyy kokouksissa ja palave-
reissa istumista, mikä on tutkimusten mukaan 
hyvinkin vaarallista. 

Viimeinen Rihveli-kirjoitus

Viimeisessä Rihveli-kirjoituksessani en halua 
enempää puuttua negatiivisiin näkökulmiin. 
Työtehtävissäni esiin tulleista ongelmista huoli-
matta näen kouluelämässä edelleen paljon posi-
tiivisia tekijöitä, esimerkiksi opettajien sekä reh-
torien ällistyttävän hyvän työhön sitoutumisen 
ja nopean muuttuneisiin oppimisympäristöihin 

sopeutumisen. Mistähän johtuu, että edellä mai-
nitut tekijät ovat yhdessä koulussa selvästi pa-
remmalla tolalla kuin jossain toisessa?

Väitän siis, että vastaukseen sisältyy kirjoi-
tukseni otsikon y-alkuiset sanat. Niissä työyh-
teisöissä, joissa kukoistaa luonteva ja riittävä 
yhteistyö, on tietysti hyvä työilmapiiri ja työhy-
vinvointi kohdillaan. Korostan kuitenkin sanoja 
luonteva ja riittävä! Jos yhteistyö toimii, toteutuu 
yhteistoiminta yleensä luontevasti eikä sen laki-
sääteisyyttä todistamaan tarvita todistamaan 
pääluottamusmiestä, luottamusmiestä, työsuo-
jeluvaltuutettua tai konsulttia. 

Ei liioin tarvitse erikseen osoitella johtamis- ja 
alaistaitoja, joita ilman hyvä yhteistyö ei onnistu. 
Jopa YT-aikakin käytetään eri osapuolien mieles-
tä järkevästi sekä sisällöllisesti että määrällisesti. 
Nykytermein sanottuna kyseisissä työyhteisöissä 
on paljon sosiaalista pääomaa, jolla on todettu 
olevan selvä yhteys työntekijöiden parempaan 
terveyteen.

Kaupungin talouden tiukentuminen mah-
dollisine leikkauksineen tulee vaatimaan entistä 
enemmän yhteistyötä, mutta ymmärrettävästi 
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se ei välttämättä lisää yksilöiden yhteistyötah-
toa. Niinpä yllä olevasta kevyestä heitostani huo-
limatta ei kannata vältellä luottamushenkilöiden 
kutsumista työyhteisöön informoimaan virkaeh-
tosopimuksesta, muista säädöksistä ja tehdyistä 
päätöksistä, vaan päinvastoin hyödyntää käytet-
tävissä olevaa ”ulkopuolista palvelua” tarvittaes-
sa ja riittävän ajoissa. Edessä oleva opetussuun-
nitelmamuutos ja -työ eivät ilman yhteistyötä ja 
oikeaa asennetta tule onnistumaan. Muistatte-
han koulukohtaisia opetussuunnitelmia laaties-
sanne, että ops-kirjaukset ovat velvoittavia! 

Loppukevennys

Kaupungin tulevassa työhyvinvointiohjelmassa 
suositellaan pitämään kävelykokouksia.  Keho-
tan teitä silti välttämään maratonkävelyä niiden 
yhteydessä! Kuvaannollisesti reipas 1500m hy-
vällä vauhdinjaolla tuottaa varmasti parempia 
suunnitelmia ja päätöksiä kokoustamistavasta 
riippumatta.

Kiitokseni kumppanuudesta

Haluan lämpimästi kiittää kaikkia 
entisiä opettajakollegoitani, 
esimiehiäni, ammattiyhdistysystäviäni ja 
työsuojeluvaltuutettuaikani yhteistyötahoja 
(mm. luottamusmiehet, yhteysopettajat, 
opettajat, rehtorit) hyvästä yhteistyöstä ja 
luottamuksesta. Yhdessä oppilaitteni kanssa 
olette mahdollistaneet minulle työuran, jossa 
riittää paljon muisteltavaa! 

Pitäkäähän itsestänne ja työtovereistanne hyvää 
huolta! Huolenpitoa helpottaa, jos muistatte, 
että kohtuullinen ja kyllin hyvä ovat riittäviä 
laatusanoja työllenne.

Kieltämättä hiukan haikeana 

mutta tyytyväisenä

Eeva Toppari

If you see a risk and walk away,
Then hope you never have to say,
I could have saved a life that day,
But I chose to look the other way.

k i r j a s ta : 

s a f e t y  24/7,  B i l d i n g  a n 

i n c i d e n t - f r e e  c u lt u r e .  g.  m.

a n d e r s o n ;  r.  l l o r B e r
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J
kertotaulua oli ollut vaikea opetella 
mutta opella oli ollut muistikikkoja ja varsin-
kin se yhdeksän kertotaulun kasvava ja piene-
nevä kymmen- ja ykkösluku oli Nikosta jännä.  
Luokassa oli hiljaista, vain paperin rapinaa sil-
loin tällöin ja jalkojen kolahtelua. Niko katseli 
koepaperin tehtäviä. Sanalliset tehtävät olivat 
lonkeroisia mustekaloja, jotka eivät päästä-
neet häntä lähelleen; niitä ei tajunnut. Mitä 
kiloille ja kolmelle pojalle pitää tehdä?  Miksi 
pihan ympärille piti rakentaa aita ja miksi sen 
pituus piti laskea? Pojat, aidat ja kilot sulkivat 
Nikon isoon vyyhteen joka pyöri pitkin pihaa ja 
hän jäi miettimään joululomaa. 

Äiti oli itkenyt puhelimessa. Se oli puhunut 
Raija-tädin kanssa ja tämä oli tullut käymään 
ja tuonut Nikolle suklaalevyn. Ne istuivat 
keittiössä oven takana ja Niko tuijotti mustaa 
TV -ruutua. Tapaninpäivänä Jartsu ja äiti olivat 
riidelleet ja nimitelleet toisiaan.  Seuraavana 
päivänä Jartsu oli kerännyt tavaransa ja pais-
konut ovea mennessään.  Äiti oli kiukuissaan 
huutanut, että painu vaan sen Vankkurin hut-
sun mukaan.  Vaikka Niko olikin tyytyväinen, 
että loppu lomaa oli rauhallista, harmitti hän-
tä, että DVD oli lähtenyt Jartsun matkaan. Nyt 
hän ei voisi katselle videoita, eikä äiti halunnut 
ostaa uutta, kun sen piti maksaa vuokra yksin.

Nukutkos sinä, kysyi ope. Koetapa nyt saada 
tehtyä niitä mekaanisia tehtäviä, se kuiskasi. 
Se tarkoitti sillä niitä tehtäviä, joista heti tiesi, 
olivatko ne kerto- vai jakolaskua.  Ylli oli Ni-
kosta mukavampaa ja pienten kuvien piirtämi-
nen vihkoon.  Matikan vihkon takaosassa oli 
monta sivua täynnä pieniä autoja. Yhdessä oli 
isot renkaat ja se oli monsteriauto, saman-
lainen kuin Jartsun kaverilla oli ollut, kun ne 
hakivat sen tavarat. Enää hän ei piirtänyt ma-
tikan vihkoon. Ope oli antanut hänelle pikku 
vihkon piirtämistä varten. Se sanoi, että piirrä 
nyt Niko vain tähän vihkoon niin mahtuu nuo 

matikan läksyt sitten oikeaan paikkaan. Muillekin 
se oli jakanut pikku vihot mutta Nikosta tuntui, 
että niin tapahtui vain, koska muuten toiset olisivat 
ajatelleet open lellineen häntä. Jotenkin asia tuntui 
hänestä hyvältä. Kello päästi tutun kolmisoinnun ja 
välitunnin loputtua olisi ruokailu. Naapuriluokan 
Siekkari oli muuttanut joulun aikana, eikä Nikoa 
enää kiusattu välitunnilla. Ulkona olisi kuitenkin 
kylmä ja hän olisi mieluummin jäänyt luokkaan 
piirtelemään.

Niko otti repun syliinsä ja kokeili oliko avain 
siellä. Hän oli huomannut heti, kun isä antoi sen, 
että se ei ollut kaupasta ostettu vaan hiukan kulu-
nut mutta siellä oli ollut 24 värin pitkät värikynät 
ja autokirja, jossa oli hienoja kuvia erilaisista au-
toista.  Sitä paitsi kaikki tiesivät, että Teemu pelasi 
siinä joukkueessa, jonka logo repussa oli. Isällä oli 
Ducks’in lakki ja se laittoi sen Nikon päähän mutta 
se valahti yli korvien ja heitä nauratti. He olivat 
olleet silloin Itiksen pizzeriassa ja isä oli sanonut 
että ota sinä Niko mikä tahansa pizza ja jäätelöä 
päälle. Se oli kertonut, että se oli ollut sellaisessa 
hoitopaikassa Veikkolassa, jossa tehdään raittiita 
miehiä. Siksi se ei ollut voinut olla yhteydessä koko 
keväänä, vaikka kuinka olisi halunnut.  Se sanoi, 
että se asui Kalliossa sellaisessa asuntolassa ja kävi 
töissä kierrätyskeskuksessa, eikä se voisi oikein 
ottaa Nikoa sinne asuntolaan käymään. Sitten se oli 
nauranut, että kuules Niko, näetkös että ne liputtaa 
sulle ja mulle, kun on me tavattiin. Nikoa nauratti: 
ope oli sanonut aamulla, että on Kalevalan päivä ja 
sitten he olivat lukeneen Väinämöisen ja Lem-
minkäisen kilpalaulannasta kappaleen. Hiukan 
yli klo viisi isä saattoi hänet metrolle ja kumartui 
halaamaan häntä ennen kuin junan ulvaisut olivat 
lakanneet.

Aamu oli hämärä, kun Niko ja muut pääsivät 
sisään riisumaan päällysvaatteitaan.  Perjantaiaa-
muisin oli äikkää ja tänään olisi ainekirjoitusta. 
Ope oli antanut aiheet jo torstaina ja sanonut, että 
ne hautuisivat yön yli. Se oli hassunkurista sillä 

Jooseppi empatiseeraa lisää
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Silja -mummu haudutti aina ruokaa uunissa ja 
Nikoa nauratti, kun hän ajatteli, että ainevihkot 
hautuisivat ihan pehmeiksi.  Yksi aihe oli paras: 
sai valita joko isän tai äidin kanssa ja sitten 
mitä tekemässä. Niko tiesi heti nähdessään ai-
heen, että hän kertoisi siitä, kun isä oli antanut 
hänelle ongen ja he olivat käyneet Hertsikan 
rannassa ongella. Hän oli silloin ekalla luokalla. 
He olivat saaneet muutaman sintin mutta Niko 
aikoisi kertoa kuinka isä oli saanut kauhean 
ison hauen ja hän itse isoja ahvenia ja äiti olisi 
keittänyt kalasoppaa, nauranut ja sanonut, että 
on siinä mulla vaan ihan hurjat kalamiehet. 

Viimeisellä tunnilla oli kuvista. Silloin ope 
luki usein kirjaa ja melkein kaikista oli kiva 
kuunnella. Niko tykkäsi kuunnella ja ope osasi 
valita sellaisia kirjoja, joissa päähenkilöille 
tapahtui hauskoja tai jännittäviä asioita. Ope oli 
viikko sitten nauranut, että sinä se Niko piirrät 
vaan noita autoja. Hän oli saanut mahtumaan 
autoja melkein aiheeseen kuin aiheeseen.  Me-
ren pohjan kasvit huojuivat ja kalat ja meren-
elävät tuijottivat Nikon piirtämää maastoautoa, 
jonka hän oli lisännyt vesivärityöhön isän anta-
milla värikynillä. Nyt piti suunnitella sellainen 
koti, jonka haluaisi itsellään olevan.  Oma 
huone tietenkin, jossa olisi telkku ja DVD ja 
olohuone ja iso parveke. Keittiö olisi tietenkin 
ja äidin ja isän makkari. Hän oli kysynyt Jartsun 
lähdön jälkeen äidiltä, voisiko isä muuttaa 
takaisin kotiin, nyt kun se ei enää juo ja sillä on 
töitäkin mutta äiti ei ollut vastannut mitään.  Se 
oli kumminkin sopinut isän kanssa, että Niko 
voisi kerran viikossa olla isän kanssa. 

Hän oli kirjoittanut melkein kolme sivua 
ja luetellut monta kalalajia, joita onkeen oli tart-
tunut. Isä oli ottanut ahvenet koukusta, kun hän 
ei ollut uskaltanut tarttua sätkiviin piikkisiin 
ahveniin.  Nyt kun hän piirsi kuviksen työtä, 
päätti hän lisätä siihen akvaarion mutta kalojen 
piirtäminen ylhäältä päin oli vaikeaa. Tunnin lo-
puksi työt vietiin takana olevaan lokerikkoon ja 
ope piti viikon lopettajaishetken. Se sanoi, että 
matikan koe oli mennyt aika mukavasti ja se ja-
kaisi ne nyt kotiin vietäväksi mutta maanantai-
na käytäisiin tehtävät vielä yhdessä läpi. Nikon 
mahan pohjaa kouraisi. Miksi se ei voinut jättää 
sitä jakamista maanantaihin? Hän käveli hidas-
tellen hakemaan paperia opelta, eikä katsonut 
sitä, ennen kuin oli omalla paikallaan. Niko oli 
saanut kokeesta 7 + ja numeron alla oli open 
piirtämä hymynaama.  

Kotimatka kiemurteli metsän halki ohi 
leikkipuiston, jossa Niko oli ennen koulua. 
Kevätillat alkoivat olla jo valoisampia. Hän 
ehtisi lukea läksyt ennen kuin äiti tulisi töistä 
ja käydä pihalla pelaamassa futista, jos Nikke ja 
Oki olisivat paikalla. Kotitalon ylimmät kerrok-
sen häämöttivät metsikön takana. Talo oli yksi 
niistä lukuisista kaupungin vuokrataloista, joita 
oli rakennettu 1960 -luvulla Helsingin kasvaes-
sa uusiin lähiöihin. Kodin keittiön ikkunasta 
pilkotti valo, äiti oli sittenkin jo kotona. Niko 
kipaisi raput ylös neljänteen kerrokseen ja tunsi 
postiluukusta hienoisen kahvin tuoksun. Hän 
avasi oven ja kuuli äidin sanovan jotain. Naula-
kossa roikkui toppatakki ja sen päällä oli Mighty 
Ducks´in lakki

Jooseppi
lopettaa tämän tarinan 

nyt tähän ja kertoo seuraavalla 

kerralla tarinaa open 

näkökulmasta
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Rehtori, todellinen 
moniammattilainen

”Rehtorin työ on kuin 

viidakko – tärkeintä on, 

ettei ote liaanista irtoa”, 

sanoo Mellunmäen ala-

asteen rehtori Tiina Hieta ja 

nauraa. Lieneekö leikillisessä 

kuvauksessa kuitenkin totta 

ainakin toinen puoli?

Tämän päivän rehtori on vastuussa hyvin mo-
nenlaisista asioista – kiinteistöstä, henkilös-
töstä, lapsista ja heidän perheistään. Rehtorin 
pitää olla sekä rautainen talousalan ammatti-
lainen että erinomainen henkilöstöjohtaja, vi-
sionäärinen pedagogi ja jämäkkä turvallisuus-
johtaja. Tiina Hiedalle rehtorin työn keskiössä 
on kuitenkin lapsi ja hänen hyvinvointinsa – 
”Lapsen takia tätä koulua pyöritetään”, Hieta 
sanoo ja kertoo oppilashuoltotyön vievän 95 
% työajastaan. Opettajilta tulee kuitenkin pal-
jon kiitosta juuri siitä, että rehtorin voi luottaa 
olevan talossa yksi aikuinen lisää, jonka luokse 
voi aina tuoda lapsen huolineen ”vierihoitoon”. 
”Käärin joka aamu hihat ihan samalla tavalla 
kuin kaikki muutkin täällä työskentelevät”, Hie-
ta sanoo.

Rehtorin työpäivät ovat vaihtelevia. ”Kos-
kaan ei aamulla tiedä, mitä päivän mittaan 
edessä on”, Hieta kuvailee. ”Joskus olen tehnyt 
tekemättömistä töistä listoja, joista voi aina ve-
tää tehtävän yli, kun se on suoritettu. Useimmi-
ten käy niin, että ehkä yhden viivan saa vedet-
tyä, kun kuitenkin onkin päätynyt tekemään 
jotain aivan muuta kuin oli suunnitellut.”

Työn vaihtelevuus on yhtä aikaa sekä työn 
paras että sen kuormittavin puoli; työtehtävi-

R
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en muuttuminen lennossa ei ole aina pelkästään 
mielekästä vaan saattaa aiheuttaa myös tunnet-
ta hallinnan pettämisestä. Rehtori joutuu myös 
työssään kohtaamaan usein aika rankkojakin 
tilanteita.  ”Omasta jaksamisestaan on pidettävä 
huolta”, Hieta sanoo. Ystävät, liikunta, työnohja-
us ja idän alueen rehtoreiden ”kilauta kaverille     
-verkosto" auttavat jaksamaan.

Työn vaihtelevuus johtaa usein myös siihen, 
että rehtorin työpäivät venyvät. ”Kun talo hilje-
nee koulupäivän jälkeen, on paras hetki tehdä 
paperitöitä – tai viikonloppuisin”, Hieta myöntää. 
Pitkät työpäivät eivät kuitenkaan näy rehtorin 
palkassa tai lisääntyneenä vapaa-aikana. Lomaa 
rehtori voi pitää koulun loma-aikoina, kesällä lä-
hinnä heinäkuussa. Hieta pohdiskelee, että iso 
parannus nykytilanteeseen olisi, jos rehtori saisi 
vaikkapa yhden viikon vuodessa lomaa halu-
amanaan ajankohtana. ”Se edistäisi työssä jaksa-
mista valtavasti.”

Rehtorin työssä jaksamista auttaa myös se, 
että arjen rakenteet ovat kunnossa ja että henki-
löstö voi hyvin. ”Opettajat ovat rautaisia ammat-
tilaisia, joihin ei voi satsata liikaa”, Hieta sanoo. 
”Hyvin voiva henkilöstö ja kunnossa oleva työ-
yhteisö ovat tärkein edellytys sille, että myös lap-
set voivat koulussa hyvin. Opettajainhuoneessa 

Tiina Hieta valittiin viime 
keväänä pääkaupunkiseudun 
vuoden kasvatus- ja opetusalan 
esimieheksi

pitää voida oikeasti puhaltaa ja sanoa asioita 
suoraan. Myös hurtilla huumorilla on tilaa. Sitten 
opettajainhuoneesta astutaan ulos ammattilaisi-
na tekemään töitä.” Ammatillisuus on myös sitä, 
että rehtori voi luottaa opettajiinsa. Luottamus-
ta lisää sekin, että kaikki pitävät arjen yhteisistä 
käytännöistä kiinni ja huolehtivat myös toisis-
taan.

Ammatillisuuden ohella Hieta korostaa joh-
tamisessaan avointa ilmapiiriä ja yhteistyötä. 
”Meillä kaikki kasvattavat. Yksikään aikuinen ei 
kävele oppilaan ohi. Meillä on yhteiset haasteet, 
ja jos meille haluaa töihin, niihin pitää sitoutua.” 
Hieta näkee myös kotien kanssa tehtävän yh-
teistyön äärimmäisen tärkeänä. ”Mitä paremmin 
koulu tuntee lapsen huoltajat, sitä helpompi on 
toimia tässä kasvatustyössä. Sanon aina, että lii-
an aikaisin ei voi olla yhteydessä kotiin.” Huolta-
jatkin suhtautuvat yhteistyöhön pääsääntöisesti 
myönteisesti. ”Myös vanhempien kanssa voi ra-
kentaa luottamussuhteen. Mehän ollaan samal-
la puolella koulu ja koti, molemmat esimerkiksi 
yhtä neuvottomia sen suhteen, miten lasta voi 
auttaa. Oikean avun etsiminen on meidän yhtei-
nen tehtävä”, Hieta linjaa.

Yhteistyö näkyisi myös rehtorin tulevaisuu-
den koulussa aitona moniammatillisuutena. 
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”Ihan hyvin voisin nähdä tulevaisuuden koulussa 
työskentelemässä vaikkapa sosionomin ja psy-
kiatrisen hoitajan”, Hieta heittää, eikä hän pelkää 
yhteistyön yrittämistä tänäkään päivänä, vaikka 
vielä eri tahojen saman neuvottelupöydän ää-
reen saamissa riittääkin työtä. ”Esimerkiksi so-
siaaliviranomaisten kanssa pitäisi voida tehdä 
yhteistyötä avoimemmin yhdessä. Selvästi tar-
vitaan vielä paljon lisää ymmärrystä toistemme 
työkentistä ja työtavoista”, Hieta summaa. ”Mut-
ta olisi kiva, jos esimerkiksi lastensuojelusta saisi 
jonkinlaisen kuittauksen, että oppilaan asiaa on 
alettu työstää eteenpäin.”

Hieta päätyi rehtoriksi aikoinaan vähän va-
hingossa. ”En ollut edes apulaisrehtori”, Hieta 
muistelee, ”mutta kun silloisen kouluni rehtori 
lähti jollekin vapaalle ja heitti tällaisen ajatuk-
sen ilmaan, niin siinä sitten vain heittäydyin.” 
Eikä Hieta ole heittäytymistään katunut. ”Alkuun 
toimin rehtorina pätkissä ja tein välissä taas 
vanhaa työtäni luokanopettajana. Siinä pääsi 
hyvin puntaroimaan kummankin työn hyviä ja 
huonoja puolia.” Hieta sanoo viihtyneensä hyvin 
sekä opettajana että rehtorina. ”Lopulta tilanne 
oli vähän se, että jos nyt ei lähde rehtoriksi, niin 
sitten ei lähde koskaan.” Vuonna 2007 Hieta tuli 
valituksi rehtoriksi Mellunmäen ala-asteen kou-
luun, jota hän on johtanut siitä saakka. ”En ole 
katunut”, Hieta sanoo. ”Nyt koulu alkaa jo näyt-
tää omalta.”

Eri asia on, jaksaako rehtori pitää kiinni li-
aanista eläkeikään saakka. ”Ei ehkä ihan tällä 
intensiteetillä”, Hieta hymyilee. Tukenaan hänel-
lä on kuitenkin upea henkilöstö, joka Hiedan 
tietämättä ehdotti häntä viime keväänä OAJ:n 
pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen pääkau-
punkiseudun vuoden kasvatus- ja opetusalan 
esimieheksi. Työyhteisön perusteluina olivat 
muun muassa seuraavat ominaisuudet: vank-
ka työkokemus ja halu kehittyä työssään, kyky 
asettaa asiat oikeaan tärkeysjärjestykseen ja olla 
aidosti läsnä, tukee ja kannustaa alaisiaan vai-
keissakin olosuhteissa, painottaa henkilöstön 
tärkeyttä ja hyvää osaamista, uskaltaa jakaa vas-
tuuta ja kysyy henkilöstön mielipiteitä, omaa hy-
vät vuorovaikutustaidot ja hersyvän huumorin, 
luottaa ja on luotettava, tarvittaessa jämäkkä, 
aito ja inhimillinen ja aina opettajiensa puolella. 
”Jo pelkkä ehdottamiseni kisaan oli mielettömin 
tunnustus ja kiitos, jonka olen koskaan saanut”, 
sanoo Hieta, jonka OAJ Pääkaupunkiseudun 
hallitus myös valitsi koko kilpailun voittajaksi. 
”Työyhteisön perustelujen lukeminen veti sanat-
tomaksi. Aika harvoinhan tässä työssä saa kiitos-
ta. Eikä kiitoksen tietysti tarvitse aina olla mitään 
valtavan suurtakaan. Pitäisi itsekin arjessa aina 
muistaa, että kiitos ei ole itseltä pois.” Pikemmin-
kin päinvastoin.

        Teksti 
Eevu Kivimäki-Sandgren

Kuva 
Susanna Nousiainen
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AApulaisrehtori, ollako vai eikö olla?

On ihanaa kuulua erilaisiin yhteisöihin. Oman 
koulun työyhteisön lisäksi kuuluminen johonkin 
toiseen, vaikkapa alueelliseen apulaisrehtoriyh-
teisöön, on suuri ilo. Minulla on henkilökohtai-
sesti vasta pari vuotta takana yläasteen apulais-
rehtorina ja voin todeta jokaisen päivän olleen 
opettavainen ja tapahtumarikas. Oman koulun 
rehtori, toinen apulaisrehtori ja alueellinen apu-
laisrehtoriyhteisö ovat olleet sellainen taustatu-
ki jota ilman tehtävä tuskin olisi edes mielekäs.

Lähes kaikki tuntemani apulaisrehtorit ovat 
työmyyriä. Jo ennen apulaisrehtorin pestiä he 
ovat olleet mukana monessa ja ovat nähneet 
koulun asiat sydämellään. Apulaisrehtorin työ-
päivän pituus ei ole ollut heille yllätys. Sen sijaan 
monelle on ollut yllätys se, miten muutamat työ-
yhteisössä näkevät apulaisrehtoriksi nousevan 
aivan uudessa valossa, ja eivät aina positiivises-
sa mielessä. Näitä hetkiä ja kohtaamisia ajatellen 
on hyvä tietää monen apulaisrehtorin ryhtyvän 
hommaan kuin kutsumustyöhön. Rehtorin ja 
muun työyhteisön välimaastossa taiteillaan 
tuulisella alueella. Tehtävään on tärkeä lähteä 
uskaltaen ja uskoen siihen, että juuri minulla 
on annettavaa tähän tehtävään tämän yhteisön 
puitteissa.

Apulaisrehtorin työnkuva Suomessa vaih-
telee suuresti ja samoin tehtävästä saatavat 
korvaukset. On pieniä kouluja, valtavia yhte-
näiskouluja, palkanlisää, huojennuksia ja tietysti 
myös virka-apulaisrehtorit. Siitä, ovatko korva-
ukset ja työmäärä oikeassa suhteessa, puhutaan 
aina. Jokaisen apulaisrehtorin on varmasti hyvin 
tärkeää keskustella tästä oman esimiehensä 
kanssa ja sopia sellaisista järjestelyistä jotka tu-
kevat sekä opetustyön että hallinnollisentyön 
onnistumista arjessa. Apulaisrehtorin on tärke-
ää rajata työtään ja kehittää jaetun johtajuuden 
malleja koulussa. 

Mitä jaettu johtajuus voi tarjota perusope-
tukseen? Tämä on kysymys jota itse juuri nyt 

syvästi pohdin ja etsin vastauksia. Miten johta-
juutta jaetaan järjestelmässä, jossa esimiehen 
vastuu on osittain täysin jakamaton? Tämä on 
mielenkiintoinen alue apulaisrehtorin työnku-
vaa ajatellen. Olen aikaisemmin toiminut vastaa-
vassa tehtävässä ulkomailla ja johtajuuden malli 
opetusalalla Suomessa, erityisesti perusopetuk-
sessa, on hyvin erilainen aikaisemmin kokemaa-
ni verraten. 

Jos minulta kysytään mikä apulaisrehto-
rin työssä on oleellista, se on juuri jakaminen. 
Jakamalla kevennetään rehtorin pohjatonta 
työmäärää, jakamalla kehitytään yhdessä ja ja-
kamalla kaikkien työtehtävään saadaan jotain 
motivoivaa uutta. Kehittäminen on parhaimmil-
laan yhteistyön tulos. Kukaan meistä ei ole täy-
dellinen. Jokainen johtaja omaa huippuosaamis-
ta ja alueita jotka nähdään haasteina. On hienoa, 
jos rehtori saa apulaisrehtorista täydentävän 
parin ja ensisijaisesti henkilön, johon voi luottaa 
tilanteessa kuin tilanteessa. Luottamus ei ole sy-
nonyymi puolueellisuudelle, vaikka näin joskus 
halutaankin ajatella.

Rehtorin, apulaisrehtorin ja johtoryhmän ja-
etun johtajuuden mallia on hyvä kehittää kou-
lukohtaisesti, kuten myös kuntatasolla.  Ajatuk-
sella mietityn rakenteen hyveet näkyvät työn 
selkeytenä, sopivana työaikana ja koko kouluun 
levittyvällä jakamisenkulttuurilla. Sellaisessa 
työyhteisössä jokainen johtajuuteen osallistuva 
kehittyy, myös apulaisrehtori.

Niina Halonen-Malliarakis
fm, eo

a p u l a i s r e h t o r i 

v e s a l a n  y l ä a s t e e n  k o u l u
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• Kerro omasta historiastasi 

Olen 25-vuotias opiskelija. Syntynyt Irakissa 
ja kasvanut Suomessa. Tulin Suomeen neljä 
vuotiaana. Opiskelen tällä hetkellä Tampereen 
yliopistossa luokanopettajaksi jo kolmatta 
vuotta.  Ennen opintojeni alkamista tein 
töitä koulunkäyntiavustaja puoli vuotta, 
jonka jälkeen tein vuoden sijaisuuksia mm. 
alakouluissa sekä yläkouluissa, sijaistin 
välillä islamin uskonnon opettajia ja välillä 
luokanopettajia. Opintojen ohella olen 
vieläkin päässyt sijaistamaan.

• Mitä kokemuksia sinulla on suomalaisesta 
koulusta oppilaana/opettajana?

Kokemuksen suomalaisista kouluista ovat olleet 
suurimmaksi osaksi positiivisia oppilaana.  Olen  
hyvin kiitollinen, siitä että minut on otettu huo-
mioon erilaisena oppijana koulussa ja että olen 
saanut erityisopetusta heikoissa aineissa. Ainoa 
seikka mikä minua harmitti alakoulussa sekä 

Opettajaksi 
opiskelemassa 
Suomesssa

Zahra al Taken haastattelu
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O
yläkoulussa oli se, että jouduin tekemään aina 
tuplasti töitä oppimisen eteen. Koska vanhem-
mat eivät ymmärtäneet hyvin suomen kieltä, 
sain tehdä kotiläksyjä yksin ilman aikuisen apua, 
mikä tuotti joskus tuskaa ja turhautumisen 
tunnetta. Kokeisiin lukeminenkin saattoi tuntua 
hyvin haasteelliselta ja vaikealta. Harmitti se 
etten osannut oikein viestittää opettajilleni sitä 
että olisin kaivannut enemmän tukea.

 Oppilaana en ole tuntenut koskaan syrjintää 
oppilailta, vaikka opiskelin kolme ensimmäistä 
vuotta pienessä alakoulussa, jossa ei ollut siihen 
aikaan muita ulkomaalaisia, kuin sisarukseni ja 
serkkuni, niin silti en tuntenut missään vaihees-
sa, että kukaan olisi syrjinnyt meitä, päinvastoin 
kaikki olivat hyvin uteliaita ja innoissaan meistä. 
Erilaisuus otettiin silloin positiivisesti vastaan, 
vaikka olimmekin ensimmäiset maahanmuutta-
jat koulussa. 

Lukion aikana oli ihana nähdä kuinka ylä-
koulun maahanmuuttajatytöt tulivat kysymään, 
voiko maahanmuuttajana pärjätä lukiossa. Oli 
hienoa näyttää silloin roolimallia maahanmuut-
tajanuorille.

Vaikka opettajaurani onkin ollut vasta lyhyt, 
niin voin sanoa, että kokemukset opettajana 
ovat olleet loistavia. Opettajat, oppilaat sekä 
oppilaiden vanhemmat ovat ottaneet minut 
hyvin vastaan, eikä mitään negatiivista koke-
musta ole vielä tullut eteeni. Opettajat näkevät 
erilaisuuteni rikkautena ja ovat aina tarjoamas-
sa erilaisia opetusmahdollisuuksia. Sen vuoksi, 
että olen kaksikielinen niin olen saanut antaa 
tukiopetusta omalla äidinkielelläni ja olen saa-
nut toimia opettajan sekä vanhempien siltana 
kielimuurin vuoksi. Sen vuoksi, että uskontoni 
on islam, niin olen saanut opettaa islamin 

uskontoa aineenopettajana. Olen nähnyt myös 
rikkautena sen, että edustan uskontoani peittä-
mättä sitä, sillä monet opettajat ovat halunneet 
minun kertoa islamin uskonnosta oppilaille 
uskonnon tunneilla. Erilaisuus on todellakin 
toiminut minulle rikkautena opettajan työssä. 
On myös ihanaa nähdä kuinka uteliaita oppilaat 
ovat minun taustastani, se että saan rikastuttaa 
ja avartaa oppilaiden maailmannäkemystä tuo 
minulle iloa. 

• Miten kiinnostuit opettajan työstä?

Opetustyöt ja innostus opettamiseen lähti liik-
keelle Turussa lukio-opintojen jälkeen. Tein töitä 
neljä vuotta takaperin koulunkäyntiavustajana 
ja kun puolenvuoden mittainen työsopimukseni 
päättyi koulunkäyntiavustajana, niin työnan-
tajani ilmoitti minulle, että oli vaikea luopua 
minusta ja halusi, että jatkaisin töitä opettajan 
sijaisena. Sijaistin lähes vuoden ajan, sijaistaessa 
huomasin, kuinka paljon nauttisin työstä, en 
vielä silloin ajatellut, että opettajan työ voisi olla 
juuri se mitä olin etsinyt, sillä olin vain sattu-
malta päätynyt tekemään töitä koulunkäynti-
avustajana, koska silloin halusin vain välivuoden 
viettää työelämässä, mutta sattumalta välivuosi 
tarjosi minulle tulevaisuuden. Ilman työkolle-
goitani en olisi koskaan uskaltanut hakea luo-
kanopettajan koulutukseen, sillä he rohkaisivat 
ja innoittivat minua hakemaan koulutukseen. 

• Miten ja missä opiskelit opettajaksi?

Aluksi opiskelin avoimen kautta Jyväskylässä 
Alkio-opistossa kasvatustieteen perusopinnot, 
jonka jälkeen hain luokanopettajankoulutuk-
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seen Tampereen yliopistoon. Opiskelen yhä 
Tampereen yliopistossa ja ensi vuonna pääsen-
kin tekemään maisteriopinnot.

• Miten koet työsi opettajana?
Koen, että omana itsenäni, teen jo paljon 
työtä. Se että saan rikkoa ennakkoluuloja, 
poistaa syrjintää ja avartaa maailmaa 
pelkällä olemuksella saa minut tuntemaan, 
että olen onnistunut opettamaan jotakin 
uutta jollekin. Ja se että toimin monelle 
maahanmuuttajanuorelle roolimallina on jo 
paljon.

• Mitä muutoksia olet nähnyt 
koulumaailmassa?

On hienoa nähdä kuinka kaikilla on mahdolli-
suus oman äidinkielenopetukseen, oman äidin-
kielen tukiopetukseen, oman uskonnonope-
tukseen ja kuinka erilaisuus otetaan huomioon 
koulussa yhä enemmän. Ollaan otettu maahan-
muuttajavanhemmat yhä enemmän huomioon.  

Kouluissa on pyritty tuomaan erilaisuus yhä 
enemmän rikkautena  mm. kevätjuhlissa 
saattaa nähdä erilaisia kulttuurillisia tanssiesi-
tyksiä. Jossain kouluissa on erilaisia teemapäi-
viä eri kulttuureista. Kouluista on tullut yhä 
enemmän monikulttuurisia, jopa kirjoissakin 
on otettu huomioon monikulttuurisuus kuvi-
en myötä.

• Millaisia näkemyksiä sinulla on 
monikulttuurisesta koulusta?

Minulle monikulttuurinen koulu on sellainen, 
jossa on erilaisia monikulttuurisia taide- ja 
kulttuurikasvatukseen suuntautuneita työpro-
jektipajoja sekä teemapäiviä. Monikulttuuri-
nen koulu on sellainen koulu, jossa otetaan 
monikulttuurisuus huomioon myös opetus-
menetelmissä. Monikulttuurinen koulu ei ole 
pelkästään sellainen koulu, jossa on monikult-
tuurisia oppilaita, vaan myös monikulttuurisia 
opettajia. Monikulttuurinen koulu on se, jossa 
oppilaan identiteetti otetaan huomioon.
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Englannin ja maantiedon aineenopinnot opetta-
jan virkaa varten suoritin pääasiassa Badenissa ja 
Klagenfurtissa. Kuitenkin halu kehittyä ihmisenä ja 
vaihtelunhalu veivät minut kahdeksi vuodeksi opis-
kelemaan Manchesteriin, Joensuuhun ja lopulta 
jäin Suomeen.

Se mitä Suomesta olin odottanut, olivat koululai-
set, joiden käytös oli tosin karumpaa, mihin olin tot-
tunut, mutta jotka olivat kypsempiä ja ahkerampia 
kuin samanikäiset koulutoverinsa kotimaassani. Li-
säksi piti heidän olla myös tasapainoisempia, koska 
suomalaiset tunnetusti ovat paljon ulkona ja ovat 
fyysisesti aktiivisia. 

Imatran kautta päädyin Helsingin Saksalaiseen 
kouluun, jossa opetan monista maista tulevia oppi-
laita (luokallani on edustettuna seitsemää eri kansal-
lisuutta), mutta pääasiallisesti suomalaisia ja saksa-
laisia lapsia ja nuoria. Kuitenkin meidän suomalaiset 
ja saksalaiset oppilaamme ovat usein kansainväli-
sempiä kuin muut samanikäiset, koska monilla on 
ollut jo nuorena paljon kansainvälistä kokemusta. 
Monikulttuurisuus kuuluu arkipäiväämme. 

Oppilasvaihdosta tai elämästä toisessa kulttuuri-
piirissä on usein helppo keskustella, koska oppilailla 
on itsellään niistä ensikädentietoa. Joka päivä ko-
emme jotain uutta, asetumme tarkastelemaan asi-
oita uudesta näkökulmasta ja opimme toisiltamme. 
Työssä pitää olla perehtynyt erilaisiin sosiaalisen 
käyttäytymisen perinteisiin, ja jos tässä onnistuu, 
ovat sekä oppilaat että opettajat tyytyväisiä ja tun-
tevat kehittyvänsä kulttuurisina yksilöinä.

Suurin este, minkä ulkomailta tulleet oppilaat 
kokevat koulussa on kieli. Ilman suomen taitoa op-
pilas jää istumaan ”saksalaisten saarelle”, eikä pysty 
sukeltamaan syvemmälle suomalaiseen kulttuuriin 
ja elämäntapaan. Aina uudestaan ihailen oppilaita, 
jotka lyhyessä ajassa saavuttavat hyvän suomen kie-

len taidon. Jottei kuva olisi liian yksinkertainen, 
täytyy myös tunnustaa, että ihmettelen myös 
sitä, kuinka jotkut oppilaat huolimatta monivuo-
tisesta oleskelusta Suomessa eivät osaa tai halua 
puhua suomea. Usein tähän on syynä se, että op-
pilas on lyhyen aikaa maassa ja palaa sitten jäl-
leen kotimaahansa tai muuhun maahan.  Joskus 
on syynä se, että he ovat rakentaneet elämänsä 
niin, ettei ole mitään syytä opiskella maan kieltä. 
Opetuskieli on saksa, perheen kanssa puhutaan 
saksaa, ystävät ovat saksalaisia ja ostoksilla pu-
hutaan, jos jotain täytyy sanoa, englantia. Miksi 
opetella maan kieltä?

Erilaiset kulttuurit, perinteet ja katsomukset 
eivät kohtaa vain luokassa, vaan myös opet-
tajainhuoneessa, ja joskus tämä johtaa myös 
hankauksiin. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että 
suomalaisilla on erilainen arvomaailma, saksalai-
set asettavat oppilaille toisenlaisia vaatimuksia, 
sveitsiläiset suosivat toisenlaisia opetusmenetel-
miä ja itävaltalaisilla on erilainen tapa kommuni-
koida. Tosiasiassa ovat samat jännitteet löydettä-
vissä myös toisissa suomalaisissa ja saksalaisissa 
opettajainhuoneissa johtuen siitä, että me yksi-
löinä olemme erilaisia.

Helmut Kerb 

l e h t o r i 

h e l s i n g i n 

s a k s a l a i n e n  k o u l u 

 

h e l m u t . k e r B @

e d u . h e l . f i

Helsingin Saksalaisessa koulussa
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Suomalaiset koulujärjestelmän laatijat ovat vielä 
aika kokemattomia ohjamaan kouluja, joissa on 
paljon maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita. 
Valitettavasti tästä kärsivät eniten juuri ulkomaa-
laistaustaiset oppilaat itse. 

Muutin Suomeen kesällä 2005, jolloin olin 
12-vuotias. Muistan hyvin ensimmäiset koulupäi-
vät. Toivoin kovasti, että saisin suomalaisia ystä-
viä, mutta nopeasti ymmärsin, että se on todella 
hankalaa. Alussa en osannut suomen kieltä, ja 
luulin, että oppimalla kieltä joku tulisi puhumaan 
kanssani. Kahdeksannella luokalla olin jo yksi 
luokan parhaimmista opiskelijoista, osasin kieltä 
todella hyvin, mutta silti jouduin olemaan yksin 
sekä ruoka- että välitunnilla. 

Kaikista harmillisinta ja surullisinta oli se, että 
opettajatkaan eivät tehneet mitään. Olin koko 
yläasteen ajan yksin. Kerran perheeni järjesti juh-
lan, ja sain luvan kutsua muut luokkalaiseni juh-
laan, mutta kukaan ei suostunut tulemaan. Olin 
todella surullinen.

Ajattelin, että vika on minussa, mutta pikku 
hiljaa ymmärsin, että muutkin maahanmuutta-
januoret ovat kokeneet samoja ongelmia, vaikka 
he asuvat eri kaupungeissa ja käyvät eri kouluis-
sa. Kun yläasteen ajat tulevat mieleeni, sydäme-
ni kyynelehti vieläkin. Miksi kukaan ei tehnyt 
mitään? Miksi opettajat pysyivät hiljaa, vaikka 
näkivät minun tuskani? Onko erilaisuus synti 
Suomessa?

Suomalaista koulua ja koulujärjestelmää ihail-
laan ympäri maailmaa, mutta silti on paljon op-
pilaita, jotka voivat huonosti ja tuntevat itsensä 
masentuneiksi ja syrjäytyneiksi. Tutkimukset 
osoittavat, että maahanmuuttajaoppilaat syrjäy-
tyvät paljon helpommin kuin kantasuomalaiset.

Valitettava ja huolestuttava asia on tässä se, 

että suomalaiskouluissa meillä on myös väärä 
asenne maahanmuuttajia kohtaan. Heidät näh-
dään enemmän ongelmana, joka pitäisi ratkaista, 
vaikka minun mielestäni he voivat olla ratkaisu 
muihin ongelmiin, kuten koulun yhteishengen 
parantamiseen.

Kouluissa voidaan esimerkiksi järjestää mo-
nikulttuurisuusviikkoja, joissa tutustutaan eri 
kulttuureihin. Monikulttuurisuusviikolla koulussa 
voidaan tarjoa eri kulttuurien ruokia ja järjestää 
juhlia, jotka opiskelijat suunnittelevat ja ohjaavat 
itse. Näillä keinoilla voidaan poistaa ennakkoluu-
loja oppilaiden väliltä ja parantaa oppilaiden yh-
tenäisyyttä. Suurin osa maahanmuuttajaopiskeli-
joista on kokeneita, sillä he ovat asuneet monissa 
maissa ja käyneet monissa kouluissa. Heidän ko-
kemuksiaan voidaan hyödyntää koulumaailmassa. 

Itse olen erityisen pettynyt siitä, että koulun 
monikulttuurisuuden edistämiseksi ei ole tehty 
juuri mitään tai muutokset ovat olleet todella 
hitaita. Kouluissa mennään edelleen samalla 
väärällä mallilla. Esimerkiksi koulukirjoissa ei 
näy monikulttuurisuuteen liittyviä asioita, ja jos 
niitä näkyy, ne ovat huonosti tehtyjä tai niihin ei 
perehdytä kunnolla. Opettajilla ei myöskään ole 
tarpeeksi tietoa siitä, miten heidän pitäisi toimia 
kouluissa, joissa on paljon maahanmuuttajia.

Meidän on herättävä unesta, vaikka meidän 
koulujärjestelmämme on yksi maailman parhais-
ta. Suomen huoltosuhde heikkenee päivä päi-
vältä. Nuoria tarvitaan enemmän kuin koskaan 
ennen, ja me tiedämme, että nämä nuoret ovat 
eritaustaisia, joten Suomen tulevaisuuden kan-
nalta on hyvää edistä monikulttuurisuutta kou-
luissa ensimmäisestä luokasta alkaen.

Tällä tavalla rakennamme yhtenäisempää ja 
monikulttuurisempaa Suomea tulevalle suku-
polvelle. Historia todistaa, että monikulttuuriset 
maat menestyvät, ja minä tiedän, että tässä me-
nestyksessä kouluilla on todella tärkeä rooli.

Aziza Hossaini
a z i z a  h o s s a i n i ,  s y n t y n y t  a f g h a n i s ta n i s s a , 

a s u n u t  s u o m e s s a  k a h d e k s a n  v u o t ta ,  y l i o p p i -

l a s  2012,  n y k y ä ä n  o p i s k e l e e  j a  o n  t ö i s s ä . 

a z i z a . h o s s a i n i @ h o t m a i l . c o m

Monikulttuurinen 
koulu, uusi asia 
Suomessa
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Olen tullut Suomeen 16-vuotiaana vuonna 
1992 ja aloitin Kulosaaren yhteiskoulussa val-
mistavassa luokassa. Jo vuoden kuluttua pääsin 
opiskelemaan Itäkeskuksen lukioon. Venäjällä 
olin ehtinyt käydä peruskoulun loppuun, joten 
lukion reaaliaineissa ja matematiikassa ei tul-
lut enää paljon uuttaa tietoa, opiskelussani sen 
sijaan piti keskittyä enemmän suomen ja eng-
lannin kielen oppimiseen. Aloitin myös ranskan 
opiskelun lukiossa lyhyenä kielenä.

Kielten opiskelu sopi minulle oikein hyvin, 
koska juuri vieraiden kielten opettaminen suo-
malaisessa koulussa oli minusta positiivinen 
yllätys. Värikkäät oppimateriaalit ja monipuo-
liset opetusmetodit tekivät minuun erittäin 
suuren vaikutuksen. Elämäntilanteeni oli myös 
sellainen, että vieraan kielen osaaminen oli 
korostunut entisestään. Venäläisen autoritääri-
sen koulun jälkeen pidin paljon vapaudesta ja 
itsenäisyydestä, jonka suomalainen koulu tar-
joaa oppilaalle. Suomalaisessa koulussa vastuu 
omasta opiskelusta on itse oppilaalla, kuitenkin 
minua kohtaan opettajat olivat aina huomaavai-
sia ja auttavaisia. Muuten suomalaisen koulun 
vahvuutena pidän siitä puolesta, että yritetään 
ottaa huomioon jokaisen oppilaan toiveet ja 
tarpeet. Toisaalta jos oppilas on vastahakoinen, 
niin koulun vaikuttamiskeinot ovat vähissä. Op-
pilaan oma aktiivisuus on myös tärkeä. 

Suomalainen koulu tarjoaa paljon mahdol-

lisuuksia kehittää taitoja, joista on myöhemmin 
hyötyä työ- ja arkielämässä. Venäläinen koulu on 
teoreettisempi ja minun kokemukseni mukaan 
oppilaalta vaaditaan paljon enemmän ulkoa 
opittua tietoa silloin kun suomalaisessa koulussa 
saatuja tietoja pyritään soveltamaan. Tämä ko-
rostuu nykyään vieraiden kielten opetuksessa. 
Oppilas tietää, että saadut tiedot ja taidot hän 
hyödyntää omassa elämässä. Toisaalta venäläi-
sestä koulusta saadut tiedot auttoivat minua 
paljon jatko-opiskelussani, yliopistossa, jossa 
nimenomaan tarvitaan ns. akateemisia opiske-
lutaitoja. 

 Jälkeenpäin ajateltuna juuri positiiviset ko-
kemukset suomalaisesta koulusta ovat vaikut-
taneet ammattivalintaani. Nykyään toimin ve-
näjän kielen opettajana Suomalais-venäläisessä 
koulussa Helsingissä. Opetan venäjää vieraana 
kielenä yläluokilla ja lukiossa. Suomalais-venä-
läinen koulu on ainutlaatuinen työympäristö, 
koska täällä toimitaan koko ajan kahden kielen 
ja kahden kulttuurin vuorovaikutuksessa. Suo-
malais-venäläinen koulu on yhtenäiskoulu ja 
yhtenäiskoulun etuna on se, että täällä opitaan 
tuntemaan oppilaat hyvin ja ottamaan jokaisen 
oppilaan tarpeet huomioon. Myös omat lapse-
ni opiskelevat Suomalais-venäläisessä koulussa, 
tällöin heillä on mahdollisuus oppia tuntemaan 
venäläistä kulttuuria ja säilyttämään ja kehittä-
mään äidinkieltä.

Lidia Kukkonen

Kokemuksia 
suomalaisesta 
koulusta
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Keep Calm and Strike With Nut!

Kävimme HOAY:n hallituksen 

opintomatkalla Lontoossa 

25. – 28.9.13. Ilmatar oli meille 

suosiollinen ja saimme nauttia 

Lontoosta parinkymmenen 

asteen lämmöissä täydessä 

auringonpaisteessa. Ohjelmassa 

oli tapaaminen Hamilton Housessa 

National Union of Teachers 

–järjestön (NUT) edustajien 

kanssa. Lisäksi vierailimme 

Suomen suurlähettilään luona 

Kensington Parkissa sekä 

yhdessä kunnallisessa koulussa 

Conisborough Collegessa. 

Hamilton House  -kauhukuvia päämajalla

Hamilton House sijaitsee loistavalla paikalla 
kävelymatkan päässä sekä Eustonin  että Kings 
Cross St. Pancrasin asemalta. Sen omistaa val-
takunnallinen opettajajärjestö NUT ja he vuok-
raavat sieltä myös tiloja muuhun kokous- ja kon-
gressikäyttöön. Vietimme siellä pitkän päivän 
hyvin valmisteltuja puheenvuoroja kuunnelleen.  
Jaksamista avitti hyvät tarjoamukset aamukah-
veista lounasleipiin ja iltapäiväkahveihin. 

Englannissa on menossa rajuja uudistuksia 
koulutusjärjestelmässä. Valtiollisten ja kunnal-
listen koulujen lisäksi maassa toimii pitkät pe-
rinteet omaava yksityiskoulujen verkosto sekä 
uudempana ilmiönä akatemiat (Academies), 
jollaiseksi koulu voi päästä - tai jollaiseksi se 
painostetaan - kun riittävän hyviä ja mitattavia 
oppimistuloksia on saavutettu. Akatemioiden 
ei tarvitse noudattaa valtiollista tai kunnallista 

K
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opetussuunnitelmaa, vaan ne voivat noudattaa 
omaansa. Akatemiat voivat myös itsenäisesti 
päättää opettajien työsuhteista ja palkoista ja 
siitä, kuka on kelvollinen opettamaan akatemi-
assa.  Opettajan pätevyyttä ei siis tarvita. Erityistä 
ärsytystä herättää akatemioiden rahoituspohja 
– valtio/kunta tukee niiden toimintaa yksityisten 
sponsoreiden lisäksi. Näin koulut ovat resurssoin-
nin kannalta eriarvoisessa asemassa. 

NUT:in analyysien mukaan  nykyisen halli-
tuksen koulutuspolitiikan tarkoituksena on ajaa 
alas valtakunnallinen ja yhtenäinen koulutusjär-
jestelmä, joka tarjoaisi mahdollisuudet vertailu-
kelpoisten opetussuunnitelmien laatimiseen ja 
toteuttamiseen.  Samalla nykyinen hallitus pyrkii 
aktiivisesti purkamaan opettajien valtakunnalli-
set palkkasopimukset. Lisäksi se haluaa pienen-
tää opettajien palkkoja lisäämällä ja pidentämällä 
koulupäiviä. Myös eläkeikää ja –maksua halutaan 
nostaa samalla kuin itse eläkettä pienentää. 

Opettajat lakkoilevat Englannissa

Maan suurin opettajajärjestö NUT on nyt käynyt 
rajuihin vastatoimiin valtion koulupolitiikkaa vas-
taan.  Lokakuussa NUT kehottaa jäseniään lakkoi-
lemaan oman työsuhteensa puolesta.  Ensimmäi-
nen lakkopäivä on jo ohi, seuraava tulee olemaan 
17. lokakuuta.  Celia Dignan (NUT, Principal Offi-
cer) puhui kadehtivasti suomalaisten opettajien 
järjestäytymisasteesta. Sen lisäksi, että olemme 
edelleen esikuvana monelle maalle Pisa-tulosten 
vuoksi, saa ammattikuntamme kiitosta  yhteinäi-
sestä ammatillisesta järjestäytymisestä.  Hajanai-
nen koulutusjärjestelmä on poikinut Englantiin 
myös hajanaisen ammattijärjestöjen rintaman. 

Salla Iivanainen 
Hoay:n hallituksen puolesta

h t t p :// w w w . t e a c h e r s . o r g . u k /

h t t p :// w w w . h a m i lt o n - h o u s e . o r g . u k /
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SYYSKOKOUS 2013

Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään

tiistaina 26.11.2013 alkaen klo 18.00
Akavatalon Valopihalla,

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 seuraaviksi kahdeksi kalenterivuodeksi.

9 Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraaviksi kahdeksi kalenterivuodeksi.

10 Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä yhdistyksen syyskokouksen päättämä
määrä varajäseniä seuraaviksi kahdeksi kalenterivuodeksi.

11 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



Pimeä ratsastaa mustalla tammalla,

mustan tamman hännällä

huiskuttaa.

Pimeä ratsastaa äänetöntä laukkaa,

tähtisellä kammalla

hiuksiansa kampaa,

kuusta palan haukkaa

ja sitten menee pöllön silmiin nukkumaan.

Kirsi Kunnas
Teoksesta Unikeinu, meidän lasten runot, 
alunperin Tiitiäisen satupuu, 1956.






