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Ilmoittautuminen ranskan ja saksan yo-kokeisiin vuosina 2007–2016
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2007

naisia 		

2016

naisia

513
2379
1634
4404

78 %		
86,1%		
70,1 %		
68,9 %		

309
1005
493
1734

74,4 %
79,9 %
66,3 %		
66,4 %		

vähennys

34,9 %
57,8 %
69,8 %
60,9 %

P ä ä t o i m i t t a j a l t a

E

i taida onnistua kovin monelta nykynuorelta. Saksan ja ranskan kielen
opiskelu lukioissa on pudonnut roimasti, sillä YTL:n tilastojen mukaan
näiden kielten kirjoituksiin osallistuminen on vähentynyt 10 vuodessa
60 %, mikä on hälyttävää sekä Suomen nuorten aikuisten kielitaidon
että Suomen kannalta.
EU:n suurin äidinkieli on saksa 100 miljoonalla puhujallaan, ja sen painoarvo
tulee olemaan entistä merkittävämpi, kun 60 miljoonaa brittiä lähtee Unionista.
Englantilaista kielialuetta jäävät edustamaan Irlanti ja piskuinen Malta.
Nyt on viimeinen hetki ryhdistäytyä saksan ja ranskan opiskelussa. Näitä kieliä
tulisi todella vahvasti markkinoida opiskelijoille.
Saksa on ja tulee olemaan Euroopan mahtitekijä, ja sen työmarkkinoilla olisi tilaa
esim. saksan kielen taitoisille insinööreille. Mitä nuorten miesten kielitaidolle
pitäisi tehdä, yo-kokeen kirjoittajista kun 70 % on naisia? Naisten kielitaito
näyttäisi olevan siedettävällä tolalla, mutta miesten kielitaito on todella kapeaa,
suorastaan olematon.
Suomalaisten yksipuolisesta kielitaidosta on puhuttu vuosikausia, vaikka tilanne
on YTL:n mukaan jatkuvasti huonontunut, asialle ei ole käytännössä tehty
juuri mitään. Ainoa todella tehokas ja melko nopeasti vaikuttava keino olisi se,
että yliopistot ja korkeakoulut antaisivat lähtöpisteitä kielistä korkea-asteelle
haettaessa. Täten saataisiin paitsi opillista, niin myös sivistyksellistä pääomaa.
Miten käy Suomen viennin? Ostaa voidaan englanniksi, mutta myyjän on osattava
vieraita kieliä!
Marjo Mela
HOAY:n tiedotussihteeri,
Rihvelin päätoimittaja
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P u h e e n j o h t a j a l t a

Koulutukseen
panostaminen
kannattaa

Kuluneen
vuoden aikana olen
joutunut moneen kertaan
puolustamaan koulua ja
siihen käytettyjä resursseja.
On totta, että Helsingissä
oppilasta ja opiskelijaa
kohti käytetty summa
on ollut suurempi kuin
monessa muussa Suomen
kunnassa.
Voidaankin kysyä, mitä
tällä panostuksella on
saatu aikaan.

HOAY:n näkemyksen mukaan koulutyö on kokonaisvaltaista oppilaiden ja opiskelijoiden opetus- ja
kasvatustyötä. Työssäonnistumisen arviointi ei voi
perustua vain suppealla aineistolla suoritettuun
Pisa-tutkimukseen. Jotain nämä tulokset kuitenkin
kertovat.
Jos pääkaupunkiseudun Pisa-tuloksia tarkastellaan
erillisenä muusta Suomesta, huomataan, että ne
ovat maailman huippuluokkaa, samalla tasolla Singaporen kanssa. On mielenkiintoista pohtia, mitkä
tekijät vaikuttavat tällaisen tuloksen syntymiseen.
Työ Helsingissä on vähintään yhtä haastavaa kuin
muualla. Ryhmäkoot, ryhmien hetreogeenisuus sekä
oman työn jatkuva uudistamisen tarve kuormittavat
helsinkiläisopettajien työtä. Miksi tulokset siis ovat
niin hyviä?
Helsingissä opetus on resurssoitu muuhun maahan
verrattuna melko hyvin. Tästä voi mielestäni vetää
suoran johtopäätöksen: koulutukseen panostaminen
kannattaa, rahalla saa parempia tuloksia.
Kuten edellä totesin, Pisa-tutkimus mittaa kapeaa
osaa siitä työstä, jota kouluissa ja oppilaitoksissa
tehdään. Tämä on tietenkin selvää kaikille opetustyötä tekeville. Helsinkiläiset opettajat tekevät vastuullista ja kokonaisvaltaista kasvatustyötä, jossa
oppilaiden ja opiskelijoiden tarpeet ja vahvuudet
huomioidaan.
Viime aikoina olemme tottuneet siihen, että yhteiskunnan tuottamien palveluja arvioidaan suhteessa
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niistä aiheutuneisiin kustannuksiin. On todella
vaikea huomioida sitä kaikkea, mitä koululaitos
Suomessa tuottaa. Tulos ei ole vain oppimistulokset ja työmarkkinakelpoiset kansalaiset, ei lasten
ja nuorten aktivoiminen päivän ajaksi, eikä vanhempien työssä käymisen mahdollistaminen. Aina
ei tulla ajatelleeksi koulun yhteiskuntaa ylläpitävää ja uusintavaa roolia.
Hyvien Pisa-tutkimustulosten aika niin Helsingissä
kuin muuallakin Suomessa saattaa kuitenkin olla
ohi. On monia tekijöitä, joiden voi ennustaa vaikuttavan tuloksia heikentävästi. Osa liittyy yhteiskunnassa laajemmin tapahtuviin muutoksiin, osa puolestaan on itseaiheutettua. Uusi opetussuunnitelma
painottaa sellaisia taitoja, jotka eivät välttämättä
tue kirjallisessa kokeessa menestymistä. Myös opettajien autonomiaa on vähennetty kirjaamalla työskentelytapoja.
Opetussuunnitelmauudistusta merkittävämpi Pisatuloksia heikentävä muutos on lasten ja nuorten lukemisharrastuksen väheneminen. Se tulee jatkossa
vaikuttamaan heikentävästi oppilaiden ja opiskelijoiden sanavarastoon, tekniseen lukutaitoon, luetun
ymmärtämiseen, opiskelutaitoihin, kirjoitustaitoon,
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toimimiseen, luovuuteen sekä pitkäjänteisyyteen.

kuin keskittymistä vaativa pitkän fakta- tai fiktiotekstin lukemisessa. On hyvä, että kauno- ja tietokirjallisuutta voi lukea myös sähköisistä laitteista,
mutta ainakaan vielä ei ole havaittavissa, että lukeminen olisi tätä kautta merkittävästi lisääntynyt.
Koulu on aina kannustanut lapsia ja nuoria lukemaan mahdollisimman paljon, koska siitä saatavat
hyödyt ovat niin ilmeisiä. Tätä taustaa vasten on
hieman outoa, että kirjoja ei tämän päivän koulussa arvosteta enempää. Oppikirjojen käyttöä on
kyseenalaistettu ja pilottihankkeeksi on nostettu
kirjaton koulu.
Myös Pisa-tutkimusta ollaan uudistamassa. Mukaan ollaan ottamassa osaamisen soveltamiseen
liittyviä osoita. On mielenkiintoista nähdä, miten
suomalaiset oppilaat menestyvät niissä.
HOAY järjesti maaliskuussa yhteysopettajaseminaarin, jossa pohdittiin oppimiseen ja koulun kehittämiseen liittyviä asioita. Eräs luennoitsijoitamme
summasi asiaa toteamalla,
– Ymmärrys maailmasta
ei rakennu potentiaalisen tiedon,
vaan haltuun otetun tiedon varaan.
Pelkkä internet taskussa ei takaa sivistystä.

Sähköisien ympäristöjen käyttö perustuu paljolti lukemiselle, mutta lukemiskokemus niissä on pinnallinen, sisältö rajoittunutta ja oikeakielisyyden taso
vaihtelevaa. Vaikutus on merkittävästi erilainen,

Timo Saavalainen
Puheenjohtaja
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Inhimillisen
kokemuksen
kehykset

Luennoin viime syksynä Helsingin yliopistossa
kurssin Fysiikkaa runoilijoille. Tavoitteenani oli
avata fysiikan käsitteitä ja maailmankuvallista
merkitystä sellaisille opiskelijoille (ja muille kuulijoille, luennoilla kävi myös yliopiston ulkopuolisia),
joilla ei ole matemaattista eikä luonnontieteellistä
taustaa. Kävin läpi jokseenkin historiallisessa järjestyksessä fysiikan perusteita klassisesta mekaniikasta suhteellisuusteoriaan ja kvanttifysiikkaan
sekä kosmologiaan ja yrityksiin kaiken teoriaksi.
Kurssin luentomonisteet ovat saatavilla osoitteessa
http://www.courses.physics.helsinki.fi/teor/run/ .

Asiaa voi havainnollistaa Aurinkokunnan planeettojen liikkeiden avulla. Newtonin gravitaatioteorian
mukaan planeetat kiertävät Aurinkoa ellipsiradoilla.
Tässä mielessä mallissa on vähemmän symmetriaa kuin sitä edeltäneessä Kopernikuksen mallissa,
missä planeettojen radat ovat ympyröitä, eli kiertosymmetrisiä. Mutta Newtonin teoriassa itse gravitaatiolaki on kiertosymmetrinen. Tämä on esimerkki
siitä, miten klassisen mekaniikan myötä ihmiskunta
löysi uudenlaisen kauneuden tason, joka koskee fysiikan lakeja, ei niiden ilmentymiä. Fysiikka paljasti
muodot muotojen takana.

Kurssiin ei kuulunut lainkaan laskemista. Kun tarkoituksena on kertoa opiskelijoille fysiikasta eikä
valmistaa fyysikoiksi tai muille aloille, joissa tarvitaan laskemista, niin laskeminen on ajanhukkaa.
Mutta koska todellisuuden rakenteiden hahmottaminen matemaattisesti on fysiikan ytimessä, pidin
tärkeänä esitellä joitakin yksinkertaisia yhtälöitä.

Oli virkistävää, että opiskelijat olivat tällaisesta
lähestymistavasta innoissaan ja kokivat kurssin
avanneen "aivan uudenlaisen kehyksen tarkastella maailmaa". Mutta toisaalta on surullista, että
kurssin sisältö tuntuu tuoreelta lähinnä siksi, että
luonnontieteellistä maailmankuvaa tunnetaan niin
huonosti.

Yhtälöt eivät ole vain selittämisen väline, vaan
myös selittämisen kohde. Yritin avata sitä, missä
yhtälöissä on kyse ja millaista kauneutta niissä
on. Esimerkiksi Newtonin toista lakia kuvaavan
yhtälön molemmat puolet ovat vektoreita. Kun
avaruutta kiertää, molemmat puolet muuttuvat
samalla tavalla ja yhtälö näyttää samanlaiselta ennen kiertoa ja sen jälkeen. Tämä on osoitus
siitä, että klassisessa fysiikassa kaikki avaruuden
suunnat ovat samanarvoisia, eli luonnonlait ovat
kiertosymmetrisiä.

Suhteellisuusteoria on yli sata vuotta vanha ja
kvanttifysiikka on sekin yli 90-vuotias, mutta niiden
paljastukset todellisuuden luonteesta ovat monille
vieläkin tuntemattomia.
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Suhteellisuusteoria osoitti arkiajattelumme käsitykset erillisistä ajasta ja avaruudesta virheelliseksi
ja yhdisti ne erottamattomaksi kokonaisuudeksi, aika-avaruudeksi. Yleisen suhteellisuusteorian aikaavaruus ei ole passiivinen näyttämö, vaan kehittyy
vuorovaikutuksessa aineen kanssa.

Kvanttimekaniikan tuoma muutos kuvaan maailmasta on vielä suurempi, emmekä ole vieläkään
sujut sen tuomien mullistusten kanssa. Kvanttimekaniikka avaama näkymä todellisuuteen paljastaa arkiajattelullemme täysin vieraan maiseman.
Kvanttimekaniikka on osoittanut, että maailmankaikkeus on epädeterministinen (nykyhetki ei määritä tulevaisuutta) ja epämääräinen (maailmalla ei
ole yhtä tiettyä tilaa, ainoastaan todennäköisyys
olla tietyissä tiloissa). Kvanttifysiikka on myös perin
pohjin muuttanut käsityksen aineen luonteesta. Arkikäsitteidemme puutteellisuus näkyy siinä, miten
vaikeaa on lyhyesti ja ymmärrettävästi hahmotella,
mistä kvanttifysiikassa on kyse.

merkitys on mittaamaton. Käsitykseen asemastamme maailmankaikkeudessa kuuluu tieto siitä, että
planeettamme kiertää Aurinkoa, että tähdet ovat
toisia aurinkoja, että atomimme ja atomiemme ytimet ovat syntyneet maailmankaikkeuden laajentuessa ja jäähtyessä sekä tähtien poltteessa miljardien vuosien aikana. Kurssin nimi viittasi siihen, että
yhtä lailla kuin kvanttifysiikan ja suhteellisuusteorian sovellukset kehystävät jokapäiväisen elämämme,
niiden kuva todellisuudesta kehystää inhimillisen
kokemuksen.

Outoudestaan huolimatta kvanttifysiikan teknologinen merkitys on ollut valtava. Kaikki elektroniikka
ja nykykemia, toisin sanoen lähes kaikki nykyteknologia, pohjaa kvanttifysiikkaan. Tietokoneiden,
koko Maapallon välittömästi yhdistävän viestinnän ja automatisaation mahdollistamisen kautta
kvanttimekaniikalla on ollut vallankumouksellinen
vaikutus yhteiskuntaamme. Voi sanoa, että kvanttimekaniikan ansiosta ihmisarvoinen elämä kaikille
maailman ihmisille on ulottuvissamme, niin kaukana kuin se historiallisten vääristymien takia tuntuukin olevan.

joka opettaa ja tutkii helsingin yliopistossa

Syksy Räsänen
dosentti syksy räsänen on kosmologi ,

Jo tämän takia olisi aiheellista tietää perusasiat
kvanttifysiikasta, suhteellisuusteoriasta ja luonnontieteellisen maailmankuvan perusteista. Mutta
vaikka jättäisi sovellukset sivuun, luonnontieteen
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Pasi Silander ja
digitalisaatio
haastattelija Tarja Tuohimaa

Vedät Helsingin opetuksen digitalisaatiota.
Kuvailisitko lukijoille lyhyesti, mitä työsi pitää
sisällään ja mikä on roolisi helsinkiläisten
koulujen digiloikassa?
Työni digitalisaation kehittämispäällikkönä pitää
sisällään aika paljon kaikenlaista, mm. kouluille
edellytysten luomista ja tietysti myös digitalisaation ja kehittämisprosessien johtamista, muutoksen
tekemistä, uuden innovointia yhdessä kollegoiden,
rehtorien ja asiantuntijaopettajien kanssa, jne. Lähinnä sydäntäni ovat oppiminen ja pedagogiikka,
joita teknologian on ehdottomasti palveltava. Tätä
yritän aivan erityisesti vahtia.
Helsinki painottaa digitalisaatiostrategiaa
vielä enemmän kuin muu Suomi. Miksi
digiloikka?

määrässä olemme tosin jääneet monesta kunnasta
jälkeen ja tätä yritetään nyt digitalisaatio-ohjelman
aikana kiriä.
Viimeisimmissä Pisa-tutkimuksessa ilmeni,
että vaikka Suomen tulokset ovat jonkin
verran laskeneet, pääkaupunkiseudun tulokset
olivat loistavat, paremmat kuin minkään muun
alueen maailmassa. Kuitenkaan digiloikka ja
ilmiöopetus eivät ole vielä ehtineet juurikaan
vaikuttaa.
Onko mitään mieltä mennä tekemään
opetukseen radikaali muutos, jos kerran
tulokset pääkaupunkiseudulla ovat jo hyvät.

Digitalisaatio on meillä uusien opetussuunnitelmien toteuttamista. Yhteiskunta ja yritysmaailma on
jo hyvin digitalisoitunut. Koulutuksen täytyy luonnollisesti tässä kehityksessä pysyä mukana, jotta
oppijat saavat tulevassa yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavat tiedot ja taidot. Helsinki on aina
ollut pääkaupunkina koulutuksen edelläkävijä ja on
luonnollista, että myös digitalisaatiossa kuljemme
kärkijoukoissa.

Hyvät Pisa-tuloksemme ovat hieno juttu ja niitä
ovat monet ulkomaiset vierailijatkin tulleet tänne
Helsinkiin ihastelemaan! Ulkomaalaisille vierailijoille
aina kerron, että opetamme oppilaita elämää varten, emme treenaa Pisa-testiä varten. Pisa-tulokset
kertovat yhden näkökulman hyvin toimivasta koulujärjestelmästämme, mutta tärkeämpänä itse näen
esimerkiksi sen, että oppilaat saavat hyvät tulevassa
yhteiskunnassa sekä työelämässä tarvittavat taidot –
oppimisen iloa ja motivaatiota unohtamatta. Meidän
koulujemme vahvuus ehkä juuri on oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen.

Meillä on monella opettajalla jo pitkä tausta - aina
90-luvun tietotekniikkahankkeesta alkaen - tietoteknologian pedagogisesta hyödyntämisestä. Laitevarustelussa ja tietokoneiden oppilaskohtaisessa

Pisa-testi on myös muuttumassa, sillä seuraavassa
Pisassa mitataan tietokonepohjaisesti myös ns. 21st
century skillsejä (”tulevaisuustaitoja”), kuten ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitoja jne.
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Olet itsevaltias ja saat päättää yksin, miten
opetus järjestetään Helsingissä? Millainen
se olisi? Ottaisitko pidemmän digiloikan kuin
Helsingin kaupunki nyt? Miksi?
Tämän päätöksen jättäisin meidän opettajille. Helsingissä on aivan huippuosaamista ja näkemystä
tällä alueella.
Digitalisaatiossa on varmasti hyvät puolensa,
mutta voivatko odotukset olla ylioptimistisia?
Opettajienkin välillä on eroja suhtautumisessa
digiloikkaan, mutta vaikuttaa siltä, että
koulutustutkijat ja –virkamiehet ovat
keskimäärin innostuneempia siitä kuin
opettajat kentällä.
Kannattaako kentän tuntemuksia kuunnella ja
suhtautua niihin vakavasti vai ovatko ne vain
osoitus muutosvastarinnasta?
Digitalisaatio-ohjelmamme (luettavissa http://digi.
edu.hel.fi) on neljän vuoden ohjelma, joka pitkälti
pohjautuu uusien opetussuunnitelmien tuomaan
pedagogiseen muutokseen. Itse en haluaisi käyttää
kulunutta ja epämääräistä digiloikka-sanaa, vaan
ehkä pitäisi puhu myös ”pedaponnahduksesta”. Jo
sanaan ”digiloikka” liittyy erilaisia käsityksiä, asenteita ja jopa uskomuksia.
Digitalisaatio-ohjelmamme on tehty yhteistyössä
koulujemme kanssa, joita mm. rehtorit ovat edustaneet. Rehtorit ovat taas oman kouluyhteisönsä
kanssa asiaa käsitelleet. Asiaa olemme myös työstäneet ja ideoita ja palautetta keränneet opettajilta
esimerkiksi HOAY:n yhteysopettajaristeilyllä. Digitalisaatio-ohjelman toteuttamisessa meillä on nyt
n. 40 asiantuntijaopettajaa kehittämässä ja kouluja
tukemassa. Kentän osallisuus on tärkeä osa prosessia, samoin muutosvastarinta on parhaimmillaan
tässä voimavara. Täytyy muistaa, että varsinainen
digitalisaatiohan tapahtuu kouluissa, oppilaan oppimisessa ja opettajien opetuksessa.
Helsingin opetusvirasto on ilmoittanut
haluavansa ottaa myös opettajat aidosti
mukaan muutosprosessiin.
Onko digiloikassa toimittu näin?
Osa opettajista katsoo, että virasto olettaa

liikaa sen sijaan, että hankkisi todellista
tietoa esim. opettajien digiosaamisen
tasosta: kyselyissä ei ole huomioitu entisessä
Mediakeskuksessa suoritettuja kursseja
eikä koulujen TVT:sta vastaavien opettajien
tietämystä opettajien taitotasosta ole
hyödynnetty tarpeeksi? Mitä mieltä olet?
Opettajat ovat juuri muutoksen tekijöitä ja digitalisaation ydinosa. Opettajien mukana oleminen
on luonnollisesti edellytys digitalisaatioprosessin
onnistumiselle ja varmaan myös tätä tulee jatkossa kehittää. Digitalisaatiota on tehty ja tehdään
kouluja osallistavana prosessina. Asiantuntijaopettajaverkostolla ja tutor-opettajilla on tärkeä rooli
kehittämisessä. Koulut ovat rehtorien kanssa olleet
mukana osallisena ja ideoita ja palautetta on kerätty esimerkiksi yhteysopettajilta HOAY:n yhteysopettajaristeilyllä. Helsingissä haasteena tietysti on
se, että meillä on 5 000 opettajaa, joten käytännön
syistä ei ihan jokaista yksittäistä opettajaa voida
haastella. Digitalisaatio voi jatkossa tuoda tähän
uusia työkaluja ja järjestelmiä.
Opettajien täydennyskoulutusten suunnittelun ja
kohdentamisen tueksi kaikille opettajille lähetettiin
digi-osaamisen kysely, joka perustuu digi.fi-viitekehikkoon. Taustalla on päivitetty, Opetushallituksen
aikaisemmin käyttämä Ope.fi-viitekehikko, jossa
pääpaino nyt oli digitalisaation pedagogisella hyödyntämisellä. Digi.fi-kysely oli osaamisperustainen
(kompetenssipohjainen), siinä kysyttiin osaamista
ja osaamisen kehittämisen tarpeita. Osaamistahan
on toki voinut hankkia niin entisen mediakeskuksen
kursseilla, yliopiston kursseilla kuin muissakin koulutuksissa tai itse opiskellen.
On todettu, että eniten uusia
opetusmenetelmiä digitalisaatiota ja
ilmiöopetusta vastustavat opettajat, jotka
ovat saaneet perinteisillä menetelmillä hyviä
tuloksia.
Jos kerran tulokset ovat hyviä, miksi heidän
pitää omaksua uusia, heille vieraita ja
ehkä jopa opetuksen tasoakin huonontavia
menetelmiä?
Itse olen oikeastaan havainnut juuri päinvastaista, perinteisillä opetusmenetelmillä hyviä tuloksia
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saaneet opettajat ovat usein valmiimpia hyödyntämään digitalisaatiota ja ilmiöpohjaista oppimista
pedagogisena menetelmänä. Toki olemassa olevat
koulun rakenteet (kuten lukujärjestys, tilajärjestelyt tai tietokoneiden vähyys, jne.) usein aiheuttavat
pientä päänvaivaa uusien menetelmien käytölle
– mutta tavoitteenamme on myös kehittää näitä
rakenteita.
Uudet opetussuunnitelmat tuovat uudistuksia niin
opetuksen sisältöihin, menetelmiin ja tavoitteisiin.
Keskeinen uudistus on laaja-alaisen osaamisen eli
ns. 21st Century Skillsien kuten ajattelutaitojen,
viestintätaitojen, yhteistyötaitojen ja ICT-taitojen
keskeisempi merkitys. Yhteiskunta ja työelämä
ovat myös muuttuneet ja oppijalta vaaditaan tulevaisuudessa erilaisia taitoja kuin ennen. Haluamme tarjota oppilaille tiedot ja taidot, joilla oppija
voi tulevassa tietoyhteiskunnassa rakentaa hyvän
elämän. Oppimisen psykologia ja kasvatustieteen
tutkimus ovat myös tuoneet paljon uutta tietoa
oppimisesta. Uudenlaisten taitojen oppimiseen tarvitaan uudenlaisia menetelmiä.
Pasi Sahlberg pohti Opettajalehdessä n.
vuosi sitten, että ehkä nuorten muuttunut
käyttäytyminen ja se, että tiedonkäsittely
tapahtuu yhä enemmän näyttöpäätteen kautta
on syynä oppimistulosten heikkenemiseen;
tiedonkäsittely on kyllä helpottunut ja
ongelmienratkaisu nopeutunut, mutta
perusasioiden omaksuminen ja ajattelun
taitojen oppiminen on heikentynyt; netin
suurkäyttäjien aivotoiminnassa on jopa
tapahtunut muutoksia ja nämä vaikeuttavat
syvällistä ymmärtämistä ja kokonaisuuksien
hahmottamista.
Huolestuttavatko tällaiset tiedot sinua?
Käsittääkseni tutkimus ja evidenssi eivät tue edellä mainittua väitteitä oppimistulosten heikkenemisestä. En tiedä mihin tutkimuksiin tai tuloksiin
kysymyksessä viitataan, joten en oikein relevantisti
osaa tätä kommentoida. Usein ajatellaan, että esimerkiksi ohjelmointi ja algoritminen ajattelu juuri
kehittävät oppijan ajattelutaitoja teknologian ymmärryksen ohella.
Voivatko oppilaat saada digiloikan myötä
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digiähkyn? Keskittymiskyky ja opiskeluhalu
huononevat, silmät kuivuvat yms. Esim. kun
oppilaat pelaavat kielten digipelejä, he ovat
kyllä alussa innoissaan, mutta väsyvät jo noin
20–30 minuutin jälkeen.
Voiko oppilas saada paperiähkyn? Varmasti! :-)
Uskon, että opettajat osaavat oikealla tavalla hyödyntää digitaalisia välineitä oikeassa pedagogisessa
merkityksessä. Sisältö ja se mitä tehdään ja millä
työvälineillä on keskiössä. Digitaaliset työkalut ovat
yksi, varsin tehokas väline muiden joukossa.
Onko jokin oppiaine, johon digitalisaatio sopii
erityisen hyvin/erityisen huonosti?
Näen että digitalisaatio sopii kaikkiin oppiaineisiin
- kuten tällä hetkellä kaikilla eri tieteenaloilla on
käynyt -, mutta luonnollisesti sitä hyödynnetään
hieman eri tavoilla eri oppiaineissa. Itse haluisin
korostaa tässä digitalisaation tuomaa lisäarvoa taito- ja taideaineiden oppimiseen.
Opettajat eivät ole ottaneet E-portfoliota
innostuneesti vastaan. Missä vika?
Osa opettajista on ottanut ePortfolion hyvinkin innostuneesta vastaan ja osa taas ei ollenkaan. Tässä
palautteet ja kokemukset ovat olleet harvinaisen
kaksijakoisia ja tunteita herättäviä, myös mediassa.
Varmaan ePortfolio on ollut vähän ukkosen johdatin
monelle muullekin asialla.
Olemme ePortfolion osalta varmaan viestinnässä ja
aikaisemmissa käyttöönottokoulutuksissa hieman
epäonnistuneet, mutta yritämme oppia tästä. Kysymyksessähän on yksi oppilaan työkalu portfolion
tekemiseen, oppimisprosessin näkyväksi tekemiseen, ei siis esim. Fronterin kaltaisesti käytettävä
oppimisympäristö, jossa tehdään oppimistehtäviä
tai jaetaan materiaalia.
ePortfolion kehittämisessä on alusta lähtien ollut
mukana oppilaita ja opettajia, tekniseen toteutukseen taas oli kilpailutettu kolme alihankkijaa.
Olemme nyt keränneet palautetta ja kehittämiskohteita opettajilta, ja ePortfolion kehittämiseksi
on järjestetty erilaisia työpajoja opettajille. Nyt
keväällä järjestetään opettajille ns. Hackathontyöpaja, jossa ePortfolio ”häkätään” opettajien ja

teknologian asiantuntijoiden voimin. Kehitystä ja
uudistuksia on siis tulossa.
Moni opettaja on ollut tyytyväinen Media
keskuksessa saamaansa koulutukseen,
mutta tätä mahdollisuutta ei enää ole,
vaan TVT-koulutus on siirtynyt ns.
asiantuntija- ja tutoropettajille, jotka ovat
tavallisia opettajia ja joiden TVT-taidot
vaihtelevat. Osa opettajista pelkää, että
parhaiden asiantuntijoiden tietämys jää nyt
hyödyntämättä?
Itse en ehkä ole paras vastaamaan tähän, koska
meillä on oma koulutustiimi vastaamassa opettajien
digitalisaation liittyvästä täydennyskoulutuksesta.
Opettajille järjestetään edelleen koulutusta, kursseja ja verkko-opiskelumahdollisuuksia, mutta entisen
mediakeskuksen sijaan toimintaa organisoi opetusviraston koulutustiimi, joka käyttää samalla tavalla
ulkopuolisia kouluttaja, asiantuntijoita ja tahoja
kuten mediakeskuskin aikoinaan. Käsitys siitä, että
vastuu näistä koulutuksista olisi jotenkin kaadettu
asiantuntija- ja tutorpettajille on väärä. Asiantuntija- ja tutoropettajilla on toki tärkeä rooli osaamisen
kehittymisessä, hyvien käytänteiden jakamisessa ja
paikallisella tasolla couchaamisessa ja tukemisessa.
Tänä vuonna tilanne on ollut osittain se,
ettei ole ollut oppikirjoja, mutta ei myöskään
luvattuja koneita eikä ohjelmia. Jos jotain on
tullut, niin se ollut korkeintaan tyydyttävästi
toimivaa. Miten kommentoit tätä?
Tietohallinto on meillä tehnyt paljon työtä koneiden
hankkimiseksi, mutta käsittääkseni toimittajat eivät ole pystyneet toimittamaan laitteita ihan siinä
vauhdissa kuin olisimme niitä kouluihin halunneet.
Saatavilla olevia malleja on ollut rajoitetusti. Tietysti tavoite on, että tarvittavat koneet ja toimivat
ohjelmistot ovat käytössä.

Tähän ollaan parhaillaan koulujen kanssa etsimässä
ja kehittämässä käytäntöjä ja yhteisiä pelisääntöjä. Itse näkisin, että yläasteikäisellä oppilaalla tulisi
olla kone käytössä myös kotona.
Opettajat saavat käyttöönsä oman koneen.
Pitääkö paikkansa, että konetta ei kuitenkaan
saa viedä kotiin? Kun töitä tehdään eri
koneilla, tulee yhteensopivuusongelmia ja
työskentely muutenkin vaikeutuu. Eikö hyöty
omasta koneesta vesity?
Ei pidä paikkaansa. Kannettavien tietokoneiden
etuhan on juuri se, että opettajat voivat viedä sen
tarvittaessa kotiin tai käyttää missä tahansa tilanteessa.
Koulumme TVT-opettaja laski, että kouluumme
tulee digiloikan myötä tuhatkunta konetta.
Missä näin valtava määrä koneita säilytetään?
Tuleeko lisäresursseja ylläpitoon? Kenelle
koneen voi antaa korjattavaksi, kun oppilaan
tai opettajan kone menee epäkuntoon?
Tietohallinto meillä vastaa hankinnoista ja osaa
sanoa tarkemmista hankintamääristä ja ylläpidosta. Digitalisaatio-ohjelmassa on budjetoitu rahaa
lokerikkojen /latauskaappien ostamiseen koneiden
säilytystä varten. Lokerikkoja on olemassa erilaisia,
osa numerolukolla, osa sähköisiä, osa siirrettäviä.
Näitä on tarkoitus ensin koulujen kanssa kokeilla ja
löytää käyttötarkoitukseen paras.
Ylläpito- ja tukikonsepti on tarkoitus uudistaa digitalisaatio-ohjelman myötä. Kannettavia koneiden
ja pilvipalvelujen käyttö mahdollistaa myös nopean
etäylläpidon sekä rikkoutuneen koneen vaihtamisen
uuteen vaikka heti seuraavana päivänä, kuten monesti yritysmaailmassa toimitaan.
Kommentoi vielä lyhyesti seuraavia väitteitä:

Virastolta kaivataan kouluissa ohjeistusta.
Saavatko esim. yläasteikäiset oppilaat viedä
kannettavansa kotiin, jotta he voivat tehdä
sillä läksyt?

Digiloikka pelastaa Suomen heikkeneviltä
Pisa-tuloksilta.
Jos pelastusta tarvitaan, niin opettajat pelastavat –
tekniikka ei tee itsessään mitään.

Mitä tapahtuu läksyjenteolle, jos
konetta ei saa viedä kotiin? Onko kone
oppilaskohtainen?

Perinteinen opetus on niin mennyttä maailmaa.
Perinteisellä opetuksella on edelleen tärkeä osa
koulussa.
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Kyllä digi aina oppikirjan voittaa.
Tällä hetkellä kustantajien digikirjat eivät ole teknologisesti tai pedagogisesti kovin kehittyneitä, mutta kustantajat ovat kehittämässä uutta digimaterialia.
Oppikirjoista tulee luopua kokonaan.
Ensi reaktiona sanoisin EI, mutta sitten mietin esim.
Freinet-pedagogikkaa tai Bauhaus-pedagogiikka….
riippuu siis pedagogiikasta, jota harjoitetaan… varmaan
oppimateriaali tulee muuttamaan muotoaan.
Digiähkyssä oppilaat kaipaavat kynää, paperia ja
kirjaa.
Digitaalisten työvälineiden tulee olla yhtä luonnollisia
työkaluja kuin kynä ja paperi. Kaikkia luonnollisesti vielä tarvitaan, oikeassa suhteessa ja oikeassa käyttötarkoituksessa.
Älypuhelimista on enemmän haittaa kuin hyötyä
luokkahuoneessa.
Riippuu, miten niitä käytetään.
Viraston henkilökunnan pitäisi tulla koulujen
oppitunneille seuraamaan, miten eri digiprojektit
ja -ohjelmat toimivat.
Viraston henkilökunta käy paljon kouluissa ja valtaosa
on opettajia koulutukseltaan ja työkokemukseltaan. Ilman muuta tätä pitää lisätä!
Terveisesi koulujen opettajille?
Meillä on Helsingissä hyvät ja sitoutuneet opettajat!
Helsingin opetuksen digitalisaatio-ohjelmaan, sen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin voit tutustua osoitteessa:
http://digi.edu.hel.fi

Tarja Tuohimaa
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Sarjassamme erilaisia kouluja

Helsingin
juutalainen
yhteiskoulu

V

uonna 1918 juutalaiset vihdoin saivat
kansalaisoikeudet ja sen myötä mm.
työllistymismahdollisuudet muualle kuin liike-elämään ja erityisesti
tekstiilikauppaan, paranivat. Yhdenvertaiset kansalaisoikeudet mahdollistivat sen, että
juutalaiset lapset pystyivät jatkamaan lukioihin,
kirjoittamaan ylioppilaaksi ja suorittamaan usein
akateemisen tutkinnon tai hankkimaan muodollista
kaupallista koulutusta.
Helsingin suomenkielistyessä ja suomen kielen vallatessa sijaa yhteiskunnassa 1930-luvulla, juutalaiset päättivät vaihtaa koulun opetuskielen ruotsista suomeksi. Muutos tapahtui luokka kerrallaan
vuosien 1933 ja 1941 välillä ja Juutalainen koulu
lieneekin Suomen ainoa koulu, joka on vaihtanut
opetuskieltään vaihtamatta opettajia tai oppilaita.
Nykyään Helsingin Juutalainen Yhteiskoulu on
9-luokkainen yksityinen peruskoulu, jota ylläpitää
Helsingin juutalainen seurakunta.

Suomen ainoa juutalainen koulu
aloitti toimintansa Helsingissä
vuonna 1918, alun perin
ruotsinkielisenä. Ennen
Suomen itsenäistymistä
juutalaisia koskivat
monet rajoitukset mm.
asuinpaikkojen ja
koulutuksen suhteen.

Koulussa opetetaan tavallisten kouluaineiden lisäksi ensimmäiseltä luokalta alkaen nykyheprean kieltä
A1-kielenä. Lisäksi opetetaan juutalaista uskontoa
sekä juutalaisten historiaa ja kulttuuria. Juutalaiskasvatus noudattaa ortodoksista traditiota. Englanti on koulun toinen A-kieli ja ruotsia opiskellaan
kuudennelta luokalta alkaen. Valinnaiseksi kieleksi
voi valita lisäksi kahdeksannella luokalla vielä yhden vieraan kielen.
Koulun oppilailta edellytetään, että ainakin toinen
vanhemmista on Helsingin juutalaisen seurakunnan
jäsen. Koulu on perheille ja oppilaille maksuton. Oppilasmäärä on tällä hetkellä 85 oppilasta. Koulun
opetus perustuu peruskoulun tavallisten tavoitteiden lisäksi juutalaisen identiteetin kehittämiseen
ja vahvistamiseen. Juutalaisen uskonnon opetus
on suomalaisen tavan mukaan tunnustuksetonta,
mutta sen voi katsoa juutalaisuuden suuntauksista katsoa pohjautuvan on ortodoksijuutalaisuuden
sekulaaritulkintaan.

13

Juutalaisuus mielletään koulussa paitsi uskonnoksi
myös identiteetiksi ja kulttuuriksi. Osa oppilaista
käy koulua kolmatta tai neljättä sukupolvea, osa
taas on ulkomaalaistaustaisia. Kotikielinä on suomen lisäksi mm. hepreaa, venäjää, unkaria, englanti
ja ruotsia, joten koulussa järjestetään myös S2opetusta. Kielistä heprean opettaminen on sikäli
haastavaa, että samaan aikaan kun osa oppilaista
puhuu kieltä äidinkielenään ja osa aloittaa vasta
sen alkeita.
Koulun oppilaat arvostavat etenkin sitä, että opetus
on varsin yksilöllistä ja opettaja ja oppilaat tuntevat
hyvin toisensa. Ala-asteella luokat ovat yhdysluokkia
ja kaksi opettajaa toimii samanaikaisopettajana. Yläkoulun luokat opiskelevat pääsääntöisesti erillään.
Koulun opettajakunta on suomalaisen opettajakoulutuksen saanutta ja heistä juutalaistaustaiset
opettajat opettavat omien aineidensa lisäksi ns.
juutalaisaineita eli juutalaista uskontoa, juutalaista
historiaa ja hepreaa. Juutalainen kulttuuri arvostaa
koulutusta ja sekä vanhemmat että oppilaat ovat
koulutusmyönteisiä. Pudokkaita koulussa on onneksi vähän. Koulun ohella seurakunnan eri toimintamuodot nuorisotoimesta urheiluseuraan ja hyväntekeväisyysjärjestöihin ottavat nuorista yleensä
kopin ja integroivat heidät osaksi seurakuntaa.
Koulussakin vanhemmat opiskelijat toimivat usein
nuorempien harrastuspiirien ohjaajina.
Juutalaisuus näkyy oppituntien lisäksi mm. koulun aamunavauksissa. Esimerkiksi perjantaisin,
kun lähestytään sapattia, koulun aamunavaukset
pidetään synagogassa, jossa istuvat yhdessä niin
koulun kuin päiväkodinkin lapset. Koulun ohella
juutalainen seurakunta ylläpitää myös päiväkotia,
josta lapset siirtyvät esikoulun kautta luontevasti
samassa talossa olevaan kouluun.

Koulun keittiössä valmistetaan vain kosher-ruokaa
eli keittiö on jaettu kolmeen osaa. Yhdessä osassa
tehdä maitoruokia, yhdessä liharuokia ja yhdessä
uskonnon kannalta neutraaleja esim. kasvispohjaisia ruokia. Myös koulun kotitaloustunneilla ruokaa
valmistetaan kosher-säädösten mukaisesti.
Opetuksessa panostetaan monipuolisiin työtapoihin ja erilaisiin oppimisympäristöihin. Opetus on
tunneilla hyvin keskustelevaa, koska opetusryhmät
ovat hyvin pieniä. Tämä tarjoaa mahdollisuuden
myös erilaisten projektitöiden tekemiseen. Uskonnon opetus on ala-luokilla kokemuksellisempaa
mutta yläkoulussa jo teoreettisempaa. Myös seurakunnan edustajia osallistuu ajoittain opetukseen.
Koulussa on jonkin verran oppilaiden vaihtuvuutta lähinnä muuttoliikkeen vuoksi. Osa oppilaista
muuttaa Suomen sisällä ja osa maasta pois mm.
Israeliin ja Euroopan maihin.
Vanhemmat, sisarukset ja isovanhemmat osallistuvat aktiivisesti koulun toimintaan ja heidät kutsutaan usein erilaisia teemapäiviä ja juhlia viettämään. Vanhemmat motivoidaan myös esimerkiksi
keräämään rahaa koulun eri opintomatkoja varten.
Matkoja tehdään vuosittain mm. Turkuun, Tallinnaan ja Tukholmaan paikallisten juutalaisten seurakuntien luo.
Opintomatkojen huipentumana on joka toinen
vuosi Israeliin suuntautuva kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaiden yhteinen opintomatka. Matka tiivistää juutalaisaineiden opetuksen ja
auttaa identiteetin vahvistumisessa ennen siirtymistä lukioihin tai ammatillisten opintojen pariin.
Marraskuussa 2018 Helsingin Juutalainen Yhteiskoulu täyttää sata vuotta
Marjo Mela
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Puheenvuoro
painotetun
taideaineopetuksen
puolesta

Helsingin opetuslautakunta
päätti tammikuussa
Vuosaaren ala-asteen
musiikkiluokkien
lopettamisesta. Suutarilan
musiikkiluokkien toiminta
loppuu 2020 alkaen.
Musiikkiluokkien kohtalosta
ovat kirjoittaneet
huolestuneeseen sävyyn
Helsingin Sanomat ja
musiikkialan julkaisut. Myös
huolestuneet helsinkiläiset
ovat kirjoittaneet aiheesta
mielipidekirjoituksissaan.
Miksi siis musiikin
painotettua opetusta ajetaan
Helsingissä alas?
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Musiikkiluokkia on reilun neljänkymmenen vuoden
aikana ollut Helsingissä parhaimmillaan kuudessatoista eri alakoulussa. Musiikkiluokille on ollut
vuosien varrella runsaasti hakijoita ja musiikkiluokat ovat tarjonneet monipuolisen musiikillisen kasvuympäristön tuhansille ja taas tuhansille
oppilaille. Nykyään painotettuun musiikinopetukseen voi hakea enää kuudessa Helsingin kaupungin alakoulussa.
Maailmalla tunnettujen suomalaisten ammattimuusikoiden määrä on merkittävä. Monen näistä
juuret ovat painotetussa musiikinopiskelussa. Yksi
tässä joukossa on kansainvälisen uran tehnyt Vuosaaren musiikkiluokkien kasvatti, Helsingin kaupunginorkesterin ylikapellimestari Susanna Mälkki.
Suomalaisena vientituotteena taidemusiikin rinnalle on viime vuosikymmenen aikana noussut myös
muut musiikin genret ja varsinkin rytmimusiikki.
Vuonna 2014 suomen musiikkialan yhteen laskettu
viennin arvo oli 42,8 miljoonaa euroa1. Muutosta
edellisen vuoden yhteenlaskettuun arvoon oli taantumassa rypevässä suomessa +13%.
Taideopetuksen osalta puhe rahasta on perusteltua,
kun puhutaan vientieuroista. Kokonaan toinen ja
vaikeammin määriteltävä välillinen summa muotoutuu musiikin positiivisesta vaikutuksesta ihmisen oppimiseen ja kehitykseen. Työterveyslaitoksen
tutkimusprofessori Minna Huotilaisen mukaan5
” Musiikin harrastaminen näyttää muokkaavan aivoja erittäin voimakkaasti ja positiivisella tavalla.”
Tutkimuksen mukaan ”soittimen soittamista harrastavien lasten aivoissa tapahtuu nopeutunutta rakenteellista ja toiminnallista kehitystä mm.
kuulojärjestelmän, tuntojärjestelmän, motorisen
järjestelmän, aivokurkiaisen, pikkuaivojen ja otsalohkon alueella. Nämä aivomuutokset johtuvat musiikkiharrastuksesta, mutta niiden vaikutus ulottuu
harrastuksen ulkopuolelle. Musiikkia harrastavien
lasten keskittymiskyky on parempi ja he saavat
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parempia pisteitä monissa testeissä, esimerkiksi
äänteiden havaitsemista, puheen havaitsemista,
hienomotoriikkaa, kuulomuistia, tarkkaavaisuuden
säätelyä, lukemista, vieraan kielen äänteiden havaitsemista ja tuottamista testaavissa kokeissa”.
Musisointi on tunnetusti erinomainen tapa purkaa
stressiä ja käsitellä tunteita.
Varhainen verkostoituminen saman henkisten harrastajien kanssa tapahtuu musiikkiluokilla helposti.
Parhaimmillaan toiminta ohjaa ja tukee muuta harrastustoimintaa sekä tulevia valintoja - joidenkin
osalta aina ammattiin asti. Kaikista ei tule musiikin
ammattilaisia eikä tarvitsekaan.
Musiikkiluokkatoimintaa on verkkokeskusteluissa
sanottu elitistiseksi ja kalliiksi. Nämä molemmat
väitteet on nopeasti kumottu. Aloitetaan elitistisyydestä. Perusopetuksen painotettu opetus on lähtökohtaisesti kaikkien saavutettavissa ja maksutonta.
Se ei ole kovin elitististä. Suomalaisen koululaitoksen ylpeydenaihe on nimenomaan maksuttomuus ja
oppilaan mahdollisuus saada pätevää opetusta.
Musiikkiluokkien opetus kattaa myös laaja-alaisesti
musiikin eri tyylien musiikkia taidemusiikista populaariin. Musiikkiluokkien esitykset rikastavat koulujen juhlia ja ylläpitävät tärkeää kulttuuriperintöä.
Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen professori
Marja-Leena Juntunen mainitsee Helsingin Sanomissa3, että ”musiikkiluokka voi olla oppilaalle
ainoa mahdollisuus saada opetussuunnitelman
mukaista musiikinopetusta, jossa toteutuu myös
niin sanottu mahdollisuuksien tasa-arvo – oppilaan
oikeus toteuttaa ja kehittää vahvuuksiaan. Luokanopettajien musiikin opetuksesta on leikattu rajusti,
ja se näkyy opettajien osaamisessa.”
Mitä painotetun musiikin opetuksen hintalappuun
tulee, niin lisäkustannuksia se ei juurikaan aiheuta.
Koulujen seinät ja luokkatilat rakennetaan joka tapauksessa, samoin opetussuunnitelman mukaiseen
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musiikinopetukseen tarvittava välineistö. Musiikkiluokkien soittimistoa täydennetään ja saadaan lahjoituksina ja sitä hankitaan sekä ylläpidetään mm.
tukiyhdistysten ja vanhempaintoimikuntien järjestämien konserttitulojen avulla.
Musiikkiluokkien vanhempainyhdistystoiminnasta
osana kouluyhteisöä olisi myös hyvä ammentaa
esimerkkiä koulumaailmaan laajemminkin. Ilman
musiikkiluokkia musiikista on nimenomaan vaarassa tulla vain eliitin harrastus, jota tarjotaan koulun
ulkopuolella maksukykyisten lasten vanhemmille.
”Musiikkiluokalla lapsilla on mahdollisuus soittaa ja
musisoida ilmaiseksi”, sanovat Vuosaaren musiikinopettajat Saara Lipponen ja Stina Myllys Helsingin
Sanomien haastattelussa3.
Musiikkiluokkien karsimista on opetusviraston
mukaan perusteltu sillä, että hakijoita ei enää ole
yhtä paljon kuin ennen2 ja 3. Yksi syy tähän on myös
löydettävissä. Opetusviraston oppaissa painotettu
opetus mainitaan kouluittain, mutta vain yleisellä
tasolla. Koulujen omilta nettisivuilta on vaikea löytää tietoa painotetun opetuksen sisällöstä.
Kaikenlainen kouluille jalkautuva painotetun opetuksen mainostaminen (esim. oppilaiden itsensä
esittelemänä) ja tiedotteiden jakaminen on kielletty. Koulujen esittelyt opetusviraston internetsivuilla
ovat kaikki aivan saman näköisiä ja tietoa painotetusta opetuksesta pitää kaivaa suurennuslasin
kanssa.
Valitettavasti ensin mainitusta syystä opetusviraston ja yksityisten opetuksenjärjestäjien yhteinen
tiedottaminen painotetun opetuksen tarjonnasta
Helsingin perusopetuksessa on niukkaa rajoittuen
kuudesluokkalaisen oppaaseen. Ainahan on olemassa se riski, että oppilas valitsee sen koulun tai
painotuksen, joka kiinnostaa häntä itseään ihan oikeasti. Nyt jokainen koulu mainostaa painotustaan
miten parhaiten taitaa ja puskaradiossa käy melkoinen supina. Musiikkiluokkien konsertit ja tempauk-

set ovatkin musiikin painotukselle hyvää mainosta.
Painotetusta opetuksesta tiedon saannin vaikeus
on itsessään eriarvoistavaa. Suurena riskinä on se,
että painotettuun opetukseen hakeutuvat oppilaat,
jotka osaavat hakeutua tiedon ääreen esimerkiksi
harrastuksen kauttta, jotka ottavat itse selvää, joiden vanhemmat ovat asiasta kiinnostuneita ja ne,
jotka ovat kielitaitoisia. Vanhempien on tärkeä saada tietoa painotetusta opetuksesta, jotta he voivat
keskustella asiasta lastensa kanssa.
Naapurimaassamme Neuvostoliitossa / Venäjällä,
kouluja ei nimetty vaan ne numeroitiin esimerkiksi
”koulu nro. 6, koulu nro. 54, läntisen piirin koulu
nro. 325” ja niin edelleen. Tällä pyrittiin koulujen
samankaltaisuuteen. Miksi tänä päivänä tapahtuu
samaa?
Helsinki on Suomen suurin kaupunki ja tänne jos
minne mahtuu erilaisia kouluja ja koulujen pitääkin profiloitua oman näköisikseen. Julkinen liikenne
toimii erinomaisesti ja kouluilla on pääkaupungin
valtava määrä kulttuuritarjontaa hyödynnettävänään.
Positiivista kyllä, Suomessa kuuluu toisenlaistakin
ääntä kellossa. Oulun kaupungin perusopetus- ja
nuorisojohtaja Marjut Nurmivuori kertoo Rondolehdessä, että ”Musiikkiluokkien vähentämistarpeesta ei ole ollut puhetta vuosikausiin. Päättäjät
ovat nähneet painotusluokat merkityksellisenä oululaisena erityispiirteenä2.”
Myös Tampereen Musiikkiluokkien tuki ry:n toiminnanjohtaja Carita Iltanen sanoo Rondo –lehdessä,
että ”Kaupunki suhtautuu erittäin myönteisesti
musiikinopetukseen ja näkee sen tärkeäksi koko
kaupungille”2. Tämän kaltaisia puheenvuoroja kaivataan myös helsinkiläisiltä päättäjiltä.
Uskon, että kun koulu voi profiloitua painotukseensa, toimintakulttuuriinsa ja omaleimaisuuteensa
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rauhassa ja avoimesti, vahvistaa se koko kouluyhteisön viihtyvyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Näin kuntavaalivuotena toivon, että Helsingin
kaupunginvaltuustoon ja opetuslautakuntaan valitaan kulttuurimyönteisiä vaikuttajia ja että tulevat
valtuutetut näkevät monipuolisen ja painotetun
taideaineopetuksen Helsingin koulutuskentän houkuttavuutta ja viihtyvyyttä vahvistavana tekijänä.
”Kun musiikkiluokat ajetaan alas, hukataan samalla
musiikin hyvää �tekevä vaikutus yleiseen oppimisilmapiiriin. Tuhotaan siis juuri sitä, mistä nyt on
huutavin puute. Kaikilla Suomen lapsilla tulisi olla
mahdollisuus päästä perusopetuksessa musiikille
alttiiksi, koska musiikki on jokaisessa. Sille pitää
antaa mahdollisuus, ei viedä sitä pois,” kirjoittaa
Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa Helsingin
Sanomissa4.

opiskelemasta musiikkia ja sittemmin musiikin
opettajan ammatista.
Ystävistäni monet ovat olleet musiikkiluokalla ja
verkostoitumisemme tapahtui musiikin parissa jo
kouluaikana. Minusta tai kavereistani ei tullut kapellimestareita. Olemme kaikki kuitenkin saaneet
valtavasti iloa elämään kulttuurin ja taiteen tuntemuksen myötä.
Vaihtoehtoja siis on – jonkun vain pitää ne mahdollistaa. Se on päättäjien tehtävä.

Tuomo Laakso
Musiikin lehtori

Poliitikon sanomaan on helppo yhtyä. Musiikkiluokkatoiminnalla on pitkät perinteet ja koulujen
toimivaa toimintakulttuuria ei soisi tärveltävän.
Vuosikymmenten aikana kertynyttä hiljaista tietoa
tulee vaalia ja kontakteja yhteistyötahoihin vahvistaa edelleen.
Musiikkiluokkien alasajon myötä kokeneet musiikkiluokkien opettajat voivat myös päätyä toisiin työtehtäviin. Riskinä on, että korvaamaton tietotaito
siirtyy muille aloille ja pois ilmaisen perusopetuksen
oppilaiden ulottuvilta. Tulevaisuudessa koulun ulkopuolisten toimijoiden rooli koulussa lisääntynee
entisestään ja tässä painotusluokilla on erinomaiset mahdollisuudet vahvistaa eri toimijoiden välistä
yhteistyötä.
Viitaten Petri Sarvamaan mielipidekirjoitukseen,
altistuin itsekin 1980-luvulla pahemman kerran
positiivisille kokemuksille Vuosaaren musiikkiluokilla ensin alakoulussa Ulla-Maija Kahilan ja
sitten yläkoulussa Leena Turusen opetuksessa.
Liekö ollut oppimisympäristön ja onnistumisen
kokemusten seurausta, että löysin itseni jatko-
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Lähteet ja viittaukset:
1 Muikku, Jari: ”Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne
2013–2014, Digital Media Finland, Elokuu 2015
2 Rondo-lehti, Eevakaisa Mäntyranta, ”painotettu musiikinopetus kaipaa
parempaa koordinointia”, 25.2.2017
3 Helsingin Sanomat, kulttuuri: ”Ennen musiikkiluokille jonotettiin, nyt
niitä ajetaan alas: Musiikista tulee tätä menoa vain eliitin harrastus”,
18.1.2017
4 Helsingin Sanomat, mielipide: ”Musiikkiluokkien alasajo tuhoaa vientituotteen”, Europarlamantaarikko Petteri Sarvamaa, 22.1.2017
5 Matematiikkalehti Solmu 1/2016: Minna Huotilainen: ”Aivotutkijan
vinkkejä matematiikan opiskeluun taito- ja taideaineiden maailmasta”

Musiikkiluokkatoiminta on
osa koulun
kulttuuria
Itse sain toimia vuosina 1996-2007 Suutarilan alaasteen musiikkiluokilla luokanopettajana. Näiden
vuosien aikana Helsingin musiikkiluokat järjestivät
omien koulukonserttiensa lisäksi useita yhteisiä
konsertteja eri puolilla Helsinkiä kulttuuritaloissa.
Musiikkiluokat toivat koulun arkeen iloa ja elämyksiä jokaiselle koulun oppilaalle ja opettajalle, ei vain
musiikkiluokkalaisille. Oppilaat esiintyivät koulun
tilaisuuksissa ja järjestivät konsertteja, joihin jokaisella oli mahdollisuus osallistua.
Se, että keskustelua on käyty musiikkiluokkien elitistisyydestä, on mielestäni väite, joka ei perustu
millekään tosiseikalle. Luokissa opiskeli oppilaita
hyvin monenlaisista lähtökohdista ja erilaisilla oppimisen taidoilla. Ainoa asia joka oppilaita yhdisti,
oli kiinnostus musiikkiin. Näin painotusluokka erottui ainoastaan siinä, että oppilailla oli jokin yhteinen motivaation kohde.
Toki yhteishenki oli kaikissa luokissani erittäin hyvä,
mutta siihen ei painotusluokka yksin vaikuta. Mielestäni painotuksesta riippumatta, kaupungin tulisi
tukea monipuolisesti eri kiinnostuksen kohteista
pitäviä oppilaita.

Olen ikäväkseni seurannut
julkista keskustelua siitä,
kuinka Helsingin kaupunki on
ajamassa musiikkiluokkatoimintaa
alas ja näin lopettamassa
vuosikymmenten ajan
ollutta toimivaa koulun
musiikkikasvatusta.

halua painotusluokille, joten miksi innokkaat, motivoituneet ja saman mielenkiinnon omaavat lapset
ja nuoret eivät saisi opiskella muutamaa ylimääräistä tuntia viikossa rakastamaansa oppiainetta.
Suutarilan musiikkiluokilta maamme musiikkielämän kartalle ovat tulleet mm. Rasmuksen ja Haloo
Helsingin soittajia, Indica-yhtyeen rumpali ja tietenkin kaikkien muistama TikTak-yhtye kokonaisuudessaan. Lisäksi musiikkiluokan on käynyt moni
muukin tämän päivän muusikko ja musiikin harrastaja. Heille kaikille yhteistä on ollut mm. innostava
ja kannustava musiikkiluokkatoiminta kaikkine harjoituksineen ja esiintymisineen sekä ennen muuta
yhteisöllisyys.
Suutarilassa musaluokat olivat osa koulun arjen
toimintakulttuuria, mutta se ei ollut mielestäni
koskaan keneltäkään pois, vaan pikemminkin avarsi
koko koulun oppilaiden ja henkilökunnan kulttuurielämyksiä, väheksymättä yhtään muiden oppilaiden
tekemisiä ja osaamista, jota tulee myös arvostaa.
Musiikkiluokat ovat kaupungille rikkaus, ei taakka.
Elävä musiikki koulussa on arvokas ja säilytettävä
asia, jota ei kannata ajaa alas mistään päin Suomea, eikä myöskään Helsingistä.

On hyvä myös tiedostaa, etteivät kaikki koululaiset
Janne Kallio
Erityisluokanopettaja
Suutarilan ala-asteen
musiikkiluokanopettaja 1996-2007
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Katsomusaineiden
opetus
vähemmistönäkökulmasta

Opetuksen järjestäjä on velvollinen
järjestämään sen Suomessa rekisteröidyn
uskonnollisen yhdyskunnan mukaista
uskonnon opetusta, johon oppilaiden
enemmistö kuuluu. Tähän opetukseen voivat
osallistua huoltajan pyynnöstä myös muihin
uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvat tai
niihin kuulumattomat oppilaat. Uskonnollisia
yhdyskuntia ovat evankelis-luterilainen kirkko,
ortodoksinen kirkkokunta sekä Suomessa
rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat
sekä eräät uskonnolliset yhdistykset, jotka
on rinnastettu uskonnollisiin yhdyskuntiin
(perusopetuslain 13 §:n muuttamisesta
annetun lain, 454/2003, siirtymäsäännös ja
sivistysvaliokunnan lausunto 14/2002 vp).
Muuhun Suomessa rekisteröityyn
uskonnolliseen yhdyskuntaan kuin evankelisluterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen
kirkkokuntaan kuuluville oppilaille, jotka eivät
osallistu enemmistön uskonnon opetukseen,
järjestetään heidän oman uskontonsa
opetusta, jos heidän huoltajansa sitä pyytävät
ja mainittu kolmen oppilaan vähimmäismäärä
täyttyy. Oppilaiden tulee olla kyseisen
uskonnollisen yhdyskunnan jäseniä tai
opetettavan uskonnon tulee oppilaan saaman
kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella
ilmeisesti vastata hänen uskonnollista
katsomustaan (perusopetuslaki 13 §:n 6 mom.).
Huoltajan pyynnöstä uskonnolliseen
yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle, jolle
ei järjestetä hänen oman uskontonsa
opetusta, eikä oppilas osallistu oppilaiden
enemmistön uskonnon opetukseen, opetetaan
elämänkatsomustietoa.
Lähde: Opetushallitus
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Maanantaina 30.01.2017 järjestettiin pyöreän pöydän keskustelu, jonka aiheena oli katsomusaineiden
opetus vähemmistönäkökulmasta. Pyöreän pöydän
ympärillä oli eri katsomusaineiden opettaja, uskonnollisten yhteisöjen edustajia, viranomaisia eri valtion yksiköistä ja opetusministeri.
Paikalla oli myös ruotsinkielisellä puolella toimivia
opettajia, joten kielikysymystä ei jätetty huomioimatta. Pyöreän pöydän keskustelun idea sai alkunsa keväällä 2016, kun uusien opetussuunnitelmien
myötä osa kunnista alkoi uudelleen tulkita katsomusaineiden opetuksen järjestämistä.
Asiasta huolestuneet opettajat sekä huoltajat ottivat eri tahoihin yhteyttä: opetuksen järjestäjiin,
pedagogisiin ainejärjestöihin, ammattiyhdistyksiin
sekä omiin uskonnollisiin yhdyskuntiin. Ortodoksiopetuksen puolella opettajien tehtäviä ei kevään
2016 aikana laitettu hakuun samoja määriä kuin
aikaisempina vuosina.
Opetussuunnitelmatyön keskellä muutamissa kunnissa ruotsinkielisellä puolella ei luvattu tarjota
oman uskonnon opetusta syksyn osalta vaan vaihtoehdoksi tarjottiin evankelisluterilaista uskontoa.
Nämä järjestelyt koskivat lähinnä ortodoksiopetukseen osallistuvia oppilaita ja opiskelijoita.
Ruotsinkielisellä puolella on ollut myös suurempi
pula kelpoisista aineenopettajista erityisesti vähemmistöuskontojen puolella ja opetuksen järjestäjät etsivät käytännönratkaisuja tilanteeseen.
Suomenkielisellä puolella kelpoisia opettajia taas
löytyy.
Kuitenkin keväällä 2016 oli kuntia, joissa opettajien
tehtäviä ei avattu samaa määrää kuin aikaisempina
vuosina, vaikka oppilasmäärissä ei ollut tapahtunut
muutosta, jälkikäteen on ollut hankaluuksia löytää
kelpoisia opettajia.
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Suurimmat haasteet ovat olleet kuitenkin joidenkin harvojen opetuksen järjestäjien asenteissa.
Joko katsomusaineiden opetuksen lainsäädäntöä ei
tunneta tai siitä ei välitetä. Oman uskonnon osalta, kun oppilaat jaetaan oman uskonnon mukaisiin
oppilasryhmiin, opetusjärjestelyjen lukujärjetyksellistä haastetta on pidetty myös syynä puutteellisiin
järjestelyihin.
Uusien perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien perusteiden muutostyössä katsomusaineiden
asetuksiin ei ole tullut muutoksia. Kuitenkin opetuksen järjestäjät ovat tulkinneet uudet perusteet
niin, että muutokset ovat mahdollisia. Siksi pyöreän
pöydän keskustelussa haluttiin tuoda katsomusaineiden asetuksen mukaista asemaa paremmin esille. Jokaisella oman uskonnon oppimäärällä on oma
opetussuunnitelmansa.
Opetussuunnitelman avaaminen opetukseen vaatii
aineenopettajalta vaadittavaa riittävää aineenhallintaa. Katsomusaineilla on tarjottavaa myös
ilmiöoppimisessa. Uskontojen vaikutus ihmisten
arkeen ei ole vähentynyt vaan uskonnollista ja
katsomuksellista osaamista tarvitaan yhä enemmän myös työelämässä. Kelpoisten opettajien saaminen on joissakin pienryhmäisissä uskonnoissa
haasteena.
Koulutusohjelmiin pääsyä pitää tarkastella. Tällä
hetkellä esimerkiksi ne islamin uskonnossa toimivat opettajat, joilla on alempi korkeakoulututkinto, eivät pääse täydentämään osaamistaan islamin
aineenhallinnallisilla opinnoilla, koska yliopistojen
tiedekunnat määrittelevät itsenäisesti opiskeluoikeuden myöntämisen kriteerit ja ovat useana
vuotena määritelleet vähimmäisvaatimuksekseen
ylemmän korkeakoulututkinnon.
Keskustelussa nousi myös esille, että aikanaan
ortodoksiuskonnon opetuksessa opettajilla oli siir-
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tymäaikana väliaikaista koulutusta, jolloin saatiin
nopeasti kelpoisia opettajia paikkaamaan tilannetta.

mukaan uskonto ja tuoda aiheeseen myös veden
hengellinen merkitys oppilaan oman katsomusaineen traditiosta käsin.

Katsomusaineita koskevassa julkisesta keskustelusta puuttuu usein vähemmistönäkökulma. Siinä kerrotaan, miten enemmistön näkökulmasta on hankalaa jakaa oppilaita eri oman uskonnon oppimääriin.
Myös monikulttuurisuutta halutaan tuoda esiin
katsomusaineiden opetuksessa. Tällaisessa argumentoinnissa unohdetaan, että vähemmistöt elävät
jo arjessaan monikulttuurista arkea, eikä heillä ole
samoja tarpeita monikulttuurisuuden suhteen.

Uskontojen lukutaidon merkitys ei näytä vähenevän
tulevaisuudessa. On osa työelämätaitoja tunnistaa
toisen ihmisen pyhä. Teollisuudella on maailmanlaajuisesti tarjota useitakin projekteja, joissa on
jouduttu perääntymään, kun on rikottu paikallisten
näkökulmasta heille pyhiä asioita. Vastaavasti keskiluokkaiset hindut tai muslimit ovat tuotemarkkinoinnissa merkittäviä kohderyhmiä.

Jos oman uskonnon opetuksen sisältöjä kavennetaan yhteisopetuksen nimissä, opetuksen tavoitteita ei voida saavuttaa, koska kokonaisaika opetuksessa kuitenkin vähenee. Silloin oppilaan oikeus
opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ei toteudu kuin osittain.
Sen sijaan, että katsomusaineita yhdistetään dialogin ja monikulttuurisuuskasvatuksen nimissä, ilmiöoppimisessa katsomusaineet voivat tuoda uusia
näkökulmia eri aiheiden käsittelyyn. Esimerkiksi
vettä käsitellään usein biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian näkökulmista. Tähän voidaan ottaa

Katsomusaineiden vähemmistöstä kuuluukin toive, jossa opetussisältöjen ja –tavoitteiden kaventamisen sijasta, katsomusaineiden näkökulmia ja
katsomusaineiden opettajien osaamista voitaisiin
hyödyntää uuden opetussuunnitelman mukaisesti
laaja-alaisesti opetuksessa.
Kaventamisen sijasta laajentaminen kannattaa,
kun kyseessä on oppilaan oikeus hyvään ja laadukkaaseen opetukseen koulussa. Koko koulu hyötyy
laajemmista näkökulmista tarkastella maailmaa
ja sen ilmiöitä. Näin oppilaiden osallisuuden tunnetta voitaisiin lisätä opetuksessa katsomukseen
katsomatta.

Suaad Onniselkä
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Luottamusmiesjärjestelmä
vaikuttaa
kulissien
takana

L

Luottamusmiesjärjestelmä on yksi
käytetyimmistä jäsenpalveluista.
Kannattaakin aina olla yhteydessä
omaan luottamusmieheen, jos jokin
asia tuntuu vähänkin epävarmalta tai
epäoikeudenmukaiselta. Halutessaan
voi ottaa yhteyttä myös muihin
luottamusmiehiin. Useimmiten
jäsen haluaa vain selvittää
luottamusmiehen näkemyksen asiaan.
Luottamusmies ei ryhdy muihin
toimiin ilman jäsenen lupaa.
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Moni asia on epäoikeudenmukainen
Valitettavasti sopimuksessa ja lainsäädännössä on
kohtia, jotka tuntuvat epäoikeudenmukaisilta. Niihin
ei luottamusmies voi vaikuttaa. On pitkä tie yrittää
saada aikaan muutosta valtakunnan tai OAJn demokraattisten järjestelmien kautta. Aina voi kuitenkin
olla yhteydessä kansanedustajiin, OAJn valtuutettuihin tai omaan yhdistykseen. Sopimusasioissa OAJ
tarvitsee neuvottelupöydässä kuntatyönantajan hyväksynnän.
Asioiden taustoista on hyvä olla perillä
Luottamusmiehet tekevät paljon työtä joka ei näy
jäsenille. Luottamusmiehet tapaavat kuukausittain
ja käyvät läpi sopimusmuutoksia sekä työnantajan
uusia tulkintoja ja ohjeistuksia. Luottamusmiesten
täytyy myös tietää, mitä muuta on meneillään lainsäädännössä, valtakunnallisissa neuvotteluissa sekä
kaupungin ja viraston hallinnossa.
Valtakunnan tasolla perusopetuksessa ei ole suuria
muutoksia vireillä, sen sijaan ammatillisen koulutuksen reformista ollaan säätämässä lakia, korkeakoulujärjestelmää kehitetään ja varhaiskasvatus
kiinnostaa aina mediaa ja poliitikkoja. Myös erityislukioiden rahoitusta pohditaan.
Kouluissa riittää kiirettä
Peruskoulujen opettajien työhön vaikuttavat tällä
hetkellä uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto
sekä ilmiöopetuksen toteutus. Tukea vaativat oppilaat työllistävät ja asettavat haasteita opettajille. Lisäksi koulujen yhdistymiset tuovat muutoksia
monien rehtoreiden ja opettajien arkeen. Myös
läpinäkyvämpien rahoitusperiaatteiden valmistelu
saattaa muuttaa koulujen keskinäistä resursointia,
toisten rahoitus lisääntyy ja toisten vähenee.
Lukioiden opettajia työllistävät mm. uudet opetussuunnitelmat sekä ylioppilaskirjoitusten sähköis-
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täminen. Kaupungin lukioiden rahoitusperusteita
uudistettiin jo viime vuonna. Rahoitusmuutokset
etenevät vaiheittain kolmen vuoden siirtymäkauden aikana. Tämäkin uusjako näkyy eri lukioissa eri
tavoin ja aikaisempien leikkausten lisäksi vaikuttaa
opetukseen.
Opetusviraston digistrategian toteuttaminen tuo
vähitellen uudistuksia sekä perusopetukseen että
lukioihin. Uudet laitteet ja tietoteknisen intran
parantaminen tuovat uusia mahdollisuuksia. Palautetta on kuitenkin tullut myös heikosta käytettävyydestä ja pedagogisen näkökulman tarpeellisuudesta.
Kulissien takana
Sekä luottamusmiehet että yhdistyksen hallitus
saavat paljon palautetta. Kaikki palaute käsitellään
ja pohditaan, mikä on paras tapa viedä palautetta
eteenpäin ja kenen se kannattaa tehdä. Esimerkiksi
opetuksen resursseihin on vaikutettava poliitikkojen kautta. Tämän hoitavat yleensä HOAY:n edustajat, vaikka yhteistyö luottamusmiesten kanssa
onkin tiivistä.
Vaikuttaminen valtakunnallisesti
Toiveet sopimusmuutoksista tai koulutuspoliittisista tavoitteista viedään eteenpäin OAJ:lle. Tähän on
monia tapoja: viestit ja kysymykset edunvalvontaosastolle, OAJ:n hallituksen ja toimikuntien jäsenet,
HOAY:n kirjeet OAJ:n toimielimille sekä OAJ:n valtuutetut ja mahdolliset valtuustoaloitteet.
On hyvä olla selvillä, miten asiaa on aikaisemmin
käsitelty. Samoja asioita ei ole mielekästä käsitellä
vuosittain. Valitettavasti sopimusmuutoksiin tarvitaan myös työnantajapuolen suostumus. Monet
opettajien epäoikeudenmukaisuuden kokemukset
liittyvät myös lainsäädäntöön. OAJ tuo asiantuntemustaan myös lainsäätäjän käyttöön mm. kannanottojen ja lausuntojen avulla.

Vaikuttaminen kaupunkitasolla
Kaupunki pyrkii yhtenäiseen henkilöstöpolitiikkaan.
Kaikkia koskevat esimerkiksi ohjeet sairauslomista, virka- ja työvapaista ja kurinpitomenettelystä.
Vaikka nämä ovat työnantajan ohjeita, ne käsitellään yhteistoiminnallisesti henkilöstön kanssa. Isolla työnantajalla tämä tapahtuu edustuksellisesti
ammattijärjestöjen edustajien välityksellä kaupungin henkilöstötoimikunnassa, henkilöstöpoliittisessa työryhmässä sekä erillisissä neuvotteluissa.
Meitä opettajia kaupunkipöydässä edustavat jukolaisten paikalliset puheenjohtajat, tällä hetkellä
teknisen sopimuksen pääluottamusmies Teemu
Holmen ja lääkärisopimuksen pääluottamusmies
Seija Ginström. Myös Jaana Alaja ja Jukka Talvitie
ovat omalla vuorollaan käyttäneet kahden vuoden
ajan neljä työpäivää viikossa jukolaiseen kaupunkitason edunvalvontaan.
Henkilöstön edustajien kannattaa löytää
yhteinen näkemys
Jukolaiset pääluottamusmiehet kokoontuvat kerran
viikossa etsimään yhteisiä näkökulmia neuvotteluja yhteistoiminta-asioihin sekä visaisiin luottamusmiestapauksiin. Tällä hetkellä työnantajan kanssa
pohditaan mm. yhteistoiminnan ja työsuojelun
järjestämistä kaupungin uudessa organisaatiossa
sekä seurataan johtamisuudistuksen toteutusta eri
toimialoilla.

ja henkilöstöpäällikön aamukahvit, sopimusasioista
keskustellaan virastoneuvotteluissa. Suorat yhteydenotot viraston johtoon ovat myös erittäin tärkeä
palautekanava.
Uudet toimialat aloittavat
Kesäkuun alussa virastot lakkaavat. Koulutuksen ja
kasvatuksen toimialan muodostavat varhaiskasvatus, perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus
sekä vapaa sivistystyö ja ruotsinkieliset palvelut.
Kaikilla näille tarjoaa palveluita yhteinen hallinto.
Samat vaikuttamiskanavat jatkuvat, vaikka niiden
muoto saattaa muuttua. Johtamisjärjestelmän
muutokset eivät juuri vaikuta koulujen toimintaan.
Vaikuttaminen kannattaa
Demokratia on uskomattoman pitkäpiimäinen tapa
järjestää organisaation hallinto. HOAY ja luottamusmiehet toimivat vastuullisesti ja ammattitaitoisesti perustellen opettajien ja rehtoreiden edunvalvonnan hyväksi. Tämä näkyy mm. siinä, että sekä
poliitikot että viraston johto kuuntelevat tarkalla
korvalla meidän välittämäämme palautetta, vaikka
aina emme saakaan tahtoamme läpi.
Jäsenten aktiivisuus on ensiarvoisen tärkeää. Muutoin emme saisi tietoa epäkohdista ja kehittämiskohteista. Pitäkää siis yhteyttä!
Jukka Talvitie
pääluottamusmies (JUKO)

Myös eri ammattijärjestöjen sekä työsuojelun
edustajat kokoontuvat säännöllisesti kaupungin
järjestöneuvottelukunnassa pohtimaan linjauksia
neuvotteluihin työnantajan kanssa ja sovittamaan
järjestöjen näkemyksiä yhteen.
Virastotaso
Opetusvirastossa toistuvat samat yhteistoimintarakenteet: virastotoimikunta, järjestöneuvottelukunta
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Terveisiä
edunvalvontavaliokunnasta!
Kulunut lukuvuosi on
edunvalvonnan näkökulmasta
sujunut erilaisten muutosten ja
niiden vaikutusten arvioinnin
parissa. Suurimpana muutoksena
opettajan työn kannalta lienee
opetussuunnitelma, joka on otettu
kaikessa laajuudessaan käyttöön
alakouluissa syksystä alkaen.
Seitsemännen luokat aloittavat
uuden OPSin oppiainesisältöjen
parissa ensi syksynä ja tuntijaon
muutokset aiheuttavat muutoksia
joidenkin opettajaryhmien
�opetustuntimäärissä.
OPS –uudistuksen todelliset
vaikutukset eri opettajien
opetustuntimääriin näemme
asteittain vuoteen 2019 mennessä.
Tässä valinnaisaineiden
toteutuminen on valinnaisia
opettavien opettajaryhmien
kannalta seurattava asia.
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Kilpailukykysopimus toi opetusalalle helmikuusta
2017 alkaen niin sanottua KiKy –työaikaa. Asiasta
on tiedotettu pääluottamusmiestiedottein ja yhdistystiedottein. Lisätyöajan käytöstä on sovittu
kaikilla sopimusaloilla. Tätä työnantajan käytettävissä olevaa lisätyöaikaa harjoitellaan nyt keväällä
ja täysimääräisesti työnantaja voi niin halutessaan
käyttää sitä syksystä 2017 alkaen.
Opettajan kannalta on hyvä pohtia, miten tätä
työaikaa käytetään mahdollisimman mielekkäästi
ja tarkoituksenmukaisesti. Onko yhteinen koulutus
tai kokoustaminen mielekästä vai kenties opettajan
oma-aloitteinen hakeutuminen esimerkiksi häntä
itseään ammatillisesti hyödyttävään koulutuksen
tai ryhmätyöskentelyyn. Tämä kaikki selkeästi työajan puitteissa.
HOAY kokosi KiKy –ajan käytöstä näkemyksiä ja ideoita yhteysopettajilta YOP-seminaanrissa 9.-11.3.
Syksystä alkaen meidän opettajien onkin hyvä olla
tietoisia siitä, että mitä tehdään KIKY-ajan puitteissa, mitä yhteissuunnitteluajan- ja mitä VESO
–päivien puitteissa. Edellä mainittua työaikaa on
yhteensä laskettuna huomattava määrä.
Vuosityöaikakeskustelu on myös ollut vilkasta toteutumatta jääneen valtakunnallisen kokeilusopimuksen osalta. Tästä lisää plm. Jaana Alajan kirjoituksessa.
HOAY:n työvaliokunta on toimivaa käytäntöä jatkaen tavannut opetusviraston johtoa säännöllisesti.

Näissä tapaamisissa on käsitelty muun muassa digitalisaatioon liittyvä kysymyksiä, hallinnollisesti
yhdistyvien koulujen käytänteitä ja erinäisiä helsinkiläistä koulutuskenttää koskevia kysymyksiä.
Tapaamiset ovat olleet rakentavia ja tarpeellisia.
Matalan kynnyksen tiedonvaihto vahvistaa luottamusta ja selkeyttää kiperienkin kysymysten käsittelyä.
Helsingin kaupunki päätti palkata syksystä alkaen
uudet opettajat jälleen 1.8. alkaen. Tämä on tervetullut paluu vakiintuneeseen käytäntöön ja oikea
päätös opettajien yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta.
HOAY on seurannut opetusviraston suunnitelmia
luokkamuotoisen erityisopetuspaikkojen määrän
vähentämisestä. Tämä tarkoittaa erityisen tuen
päätöksellä opiskelevien oppilaiden määrän lisääntymistä yleisopetukseen integroituna. Tätä kehitystä
on seurattava tarkasti opettajan työmäärän, työssä
jaksamisen ja varsinkin oppilaan tuettujen opetusjärjestelyjen toteutumisen kannalta. HOAY toteuttaa aiheesta opettajakyselyn, jonka tuloksia kootaan
loppukeväästä edunvalvonnan käyttöön. Kaikenlaisia kyselyitä on liikkeellä useita, mutta toivon, että
aikanne riittää tähänkin. Asia on tärkeä!

siä ja koulutustarvetta. Hyviä käytänteitä muotoutuu kouluilla kuitenkin koko ajan ja niitä on hyvä
myös jakaa. Aiheeseen liittyvä huomioita ja kysymyksiä on hyvä saattaa oman luottamusmiehen ja
HOAY:n hallituksen tietoon.
Lukioiden opetusryhmien kokoa ja sen vaikutusta
opettajan työhön kartoitettiin jäsenkyselyllä syyskuussa. Suuret opetusryhmät ovat lukioiden nykyisessä taloustilanteessa arkea niin kaupungin- kuin
yksityisissäkin lukioissa. Kyselyn pohjalta ryhmäkoon vaikutukset opettajan työssä jaksamiseen,
työrauhaan ja sisäilman laatuun ovat ilmeiset. Kyselyn tuloksia esiteltiin syksyn yhteysopettajapäivillä sekä opetusviraston johdon ja opetuslautakunnan tapaamisessa.
Monenlaiset muutokset koskevat opetusalaa nyt
ja näköpiirissä olevassa lähitulevaisuudessa. Ajan
henki opetusalalla kiteytyykin vahvasti sanaan
muutos. Tämän keskellä on kuitenkin huolehdittava
opettajan työssä jaksamisesta ja fokuksen on oltava koko ajan vahvasti opetuksessa. Olkaa rohkeasti
yhteydessä luottamusmiehiin ja HOAY:n hallituksen
jäseniin mieltä askarruttavissa asioissa.

Aurinkoista opetuskevättä kaikille toivottaen
Lukioiden osalta edunvalvonnassa on käsitelty sähköistyviä järjestelmiä YO-kokeesta Abittikokeisiin
ja verkko-opetuksen järjestelyihin. Sähköisyys on
tuonut tullessaan paljon uusia positiivisia mahdollisuuksia, mutta myös lisäjärjestelyä, vastuukysymyk-

Tuomo Laakso
Edunvalvontavaliokunnan
puheenjohtaja
tuomo.laakso@heryk.fi
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Työpaikkaväkivaltaa
ehkäisemään ja
hallitsemaan
Uhkaavat ja väkivaltaiset tilanteet ovat
valitettavasti arkea useilla kouluilla.
Kunta10- työhyvinvointikyselyn tuloksista
käy ilmi, että väkivaltaiset tilanteet
ovat yleistyneet Helsingin kaupungin
työpaikoilla. Opetusvirastossa väkivallan
kokemukset olivat kuitenkin Kunta10:n
mukaan hienoisessa laskusuunnassa.
Turvallisuuspoikkeamat ilmoitetaan
työsuojelupakkiin ja viime vuoden aikana
ilmoituksia tuli yli tuhat. Ilmoitusten määrä
on ollut työsuojelupakin käyttöönoton
jälkeen kasvusuunnassa ja mielestäni se
kertoo siitä, että turvallisuuspoikkeamista
on opittu ilmoittamaan.
Työsuojelupakin tarkoituksena ei ole
pelkästään kerätä tilastoa asiasta, vaan
parantaa turvallisuuskulttuuria kaikilla
Helsingin kaupungin työpaikoilla, myös
oppilaitoksissa.

28

Toimintamalli vaikeisiin tilanteisiin
luodaan kouluilla
Realismia on, että kun tehdään työtä ihmisten
kanssa, ei uhkaavia tilanteita voi kokonaan välttää.
Kuitenkin on mahdollista tehdä paljon tilanteiden
ennaltaehkäisemiseksi ja haitallisten seurausten
vähentämiseksi. Turvallisuuspoikkeamat tutkitaan
ja niistä on syytä oppia. Miten toimintaa voisi parantaa ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana ja
sen jälkeen? Kouluilla on paras tietämys siitä, millaisia uhka- ja väkivaltatilanteet ovat ja mitkä syyt
niihin johtivat.
Keskustelulle ja toiminnan suunnittelulle pitäisi
varata aikaa. Millaisin järjestelyin voidaan tukea
rauhallista työskentelyä? Miten saadaan nopeasti
apua tiukkaan tilanteeseen? Mitä täytyy muistaa,
kun asiaa käsitellään jälkikäteen oppilaan, toisten
oppilaiden ja opettajan kannalta? Oppilaille on
koottu monia tuen muotoja uhka- ja väkivaltatilanteiden jälkeen ja nyt asiaa on pohdittu myös
opettajien kannalta ja tueksi kehitelty uutta mallia. Miten uusia väkivaltatapauksia voidaan ehkäistä?
Vastauksia kysymyksiin täytyy etsiä yhdessä koko
työyhteisön voimin, koska vain siten saadaan luoduksi realistinen toimintamalli juuri kyseessä olevan koulun tai oppilaitoksen olosuhteisiin.

sanotusti normaalitilaan ettei asia jää painamaan
mieltä. Hetipurku- menetelmää on kehitetty muun
muassa Työterveyslaitoksen tutkija Anna-Maria Teperin ja opetusviraston yhteistyössä.
Työterveyshuollossa on tarjolla jälkihoitoa traumaattiseen tilanteeseen joutuneelle, mutta kaikki eivät voi
tai halua lähteä hakemaan apua sieltä. Kevyemmälle
ja yksinkertaisemmalle keskustelutuelle on kysyntää.
Hetipurkajat opettelevat niin sanotun Safer-mallin,
jonka avulla työntekijää voidaan auttaa.
Safer-mallin viisi kirjainta tarkoittavat keskustelun
viittä vaihetta. Mallilla on tieteellinen perusta ja
mallin vaiheet seuraavat aivojen toimintaa kriittisen tilanteen jälkeen. Lopuksi käydään läpi, miten
tilanteesta pääsee eteenpäin.
Hetipurun läpikäynyt työntekijä ymmärtää, että
monet hälyttäviltäkin tuntuvat oireet ja reaktiot
ovat normaaleja traumaattisen tilanteen jälkeen.
Henkilö pystyy liittämään ikävänkin kokemuksen
osaksi omaa todellisuuttaan. Hetipurussa on kyse
henkisestä ensiavusta, ”henkisestä laastarista”. Tarvittaessa työntekijä ohjataan ammattiavun piiriin.
Työsuojeluvaltuutetuilta voi kysyä tarkemmin Hetipurusta. Uusien hetipurkajien koulutus on käynnissä.

Hanna Näremaa-Perälä
Hetipurku on henkistä ensiapua

Työsuojeluvaltuutettu

Uhkaavista ja väkivaltaisista tilanteista toipuminen
voi olla työntekijälle, opettajalle, vaikeaa. Helsingin
kaupunki on ottanut käyttöön henkisen ensiavun
mallin, Hetipurku-mallin, jossa työtoveri auttaa yli
vaikean tilanteen. Hetipurku-menetelmässä apu
tulee työtoverilta työtoverille, vaikka toki esimieskin on vaikeaan tilanteeseen joutuneen työntekijän
tukena.
Vaikean tilanteen työssä kohdannut henkilö pitäisi saada mahdollisimman pian palautettua niin
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Vaatimuksia
ja uhkailua
perusopetuksessa
Perusopetuslain mukaan opetuksessa tulee tehdä
yhteistyötä kotien kanssa. Opettajan ja huoltajien
yhteistyön tekeminen siis kuuluu opettajan
virkavelvollisuuksiin.
Valitettavasti opettaja voi uransa jossain
vaiheessa joutua kohtuuttomien vaatimusten,
kunnianloukkauksen tai uhkailun kohteeksi. Näissä
tilanteissa opettajan tukena ovat mm. oma esimies,
koulun luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu.
Seuraavassa aihetta käsitellään
esimerkkitapauksittain.
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”Lapseni arvosanaa on muutettava”
Tyytymättömyyttä oppilasarviointiin esiintyy varsin
usein. Yleensä avoin keskustelu arvioinnista ja sen
perusteista saa huoltajat vakuuttuneeksi arvioinnin
oikeellisuudesta. Oppilaalla ja tämän huoltajalla on
oikeus saada tietoa arviointiperusteista ja niiden
soveltamisesta oppilaan arviointiin.
Joskus vanhemmat arviointiperusteista ja keskustelusta huolimatta vaativat lapsensa arvosanaa/arvosanoja muutettavaksi.
Perusopetusasetuksen 13 §:n mukaan arvioinnista
päättää kunkin oppiaineen tai opintokokonaisuuden osalta oppilaan opettaja, tai jos opettajia on
useita, opettajat yhdessä (myös käyttäytymisen arviointi).
Vuosiluokalle jättämisestä päättävät rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä.
Huoltaja (tai muu laillinen edustaja) tai 15 vuotta
täyttänyt oppilas voi pyytää arvioinnin uusimista
kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta (PoA
19 §). Uudesta arvioinnista kuitenkin päättävät rehtori ja oppilaan opettajan yhdessä.
Perusopetuslain 42 C §:n mukaan voidaan myös
tehdä muutoksenhaku oppilaan arviointia koskevaan päätökseen. Tällainen oikaisupyyntö osoitetaan aluehallintovirastolle 14 päivän kuluessa tiedon saamisesta.

den suhteen muutoksia lainsäädännön perusteella. Esim. perusopetuksessa lainsäädäntö määrittää
oppilaiden tuntijaon, tukiopetuksen ja erityisopetuksen. Perusopetuslain 18 § määrittää tilanteet,
joissa voidaan käyttää erityisiä opetusjärjestelyitä.
Opetussuunnitelman perusteet taas määrittää Opetushallitus. Opetussuunnitelmissa voi olla kunta- ja
oppilaitoskohtaisia ennalta määriteltyjä eroja. Opetuksen eriyttäminen on tietysti aina mahdollista.
”Teen sinusta valituksen”
Usein käytetty uhkaus on, että vanhemmat tekevät
opettajasta valituksen.
Hallintoasiassa tehtyyn viranomaisen päätökseen
tyytymätön voi tehdä asiasta valituksen. Päätöksentekijän tulee aina varmistaa toimivaltansa tehtävään päätökseen hallintosäännöstä.
Tiettyihin oppilasta koskeviin päätöksiin voidaan
tehdä oikaisuvaatimus aluehallintovirastoon. Näitä ovat oppilaaksi ottaminen, oikeus uskonnon/
elämänkatsomustiedon opetukseen, erityisen tuen
järjestelyt, erityiset opetusjärjestelyt, pidennetty
opetusvelvollisuus ja perusopetuksen poikkeava
aloitusajankohta.
Hallinto-oikeuteen voi tehdä valituksen kirjallisesta
varoituksesta, määräaikaisesta erottamisesta, opetuksen maksuttomuudesta, koulumatkoista, majoituksesta ja tapaturman hoidosta.

”Lapselleni on opetettava 10 tuntia
matematiikka viikossa ja ei musiikkia
ollenkaan”

Huomionarvoista on, että yllä mainituista asioista
päätöstä ei tee opettaja vaan koulutuksen järjestäjä tai rehtori. Tästä johtuen valitus kohdistuu joko
rehtoriin tai koulutuksen järjestäjän tekemään päätökseen.

Joskus vanhemmat vaativat, että oppilaalle on opetettava jotain ainetta enemmän tai vähemmän kuin
työjärjestykseen/lukujärjestykseen on merkitty.

”Hommaan sinulle potkut”

Koulu tai oppilaitos voi tehdä opetusjärjestelyi-

Huoltajat saattavat vaatia, että opettajalle annetaan varoitus tai että hänet irtisanotaan tehtä-
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västään. Opettajaan kohdistuvista seuraamuksista
päättää opettajan esimies työnjohto-oikeutensa
nojalla, eivät oppilaan huoltajat.
”Teen sinusta valituksen/kantelun
Opetushallitukseen”
Opetushallitus ei valvo opetuksen järjestäjien toimintaa, eikä se ole toimivaltainen käsittelemään ja/
tai puuttumaan yksittäisten koulujen tai opettajien
toimintaan.
”Otan yhteyttä viranomaisiin”
Viranomainen on julkisyhteisön, kuten kunnan, kirkon tai valtion, pysyvä toimielin, jolle on säädöksillä
annettu toimivalta ja velvollisuus tiettyjen tehtävien hoitamiseen omalla toimialallaan. Viranomaisena voi olla yksi virkamies, tai useampia virkamiehiä,
jolloin käytetään nimitystä virasto tai laitos.
Esimerkkinä mainittakoon kunnalliset viranomaiset
(valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat, johtokunnat sekä kuntayhtymien toimielimet). Itseasiassa
opettaja tai rehtori edustavat viranomaisia esim.
opetusviraston työntekijöinä.
”Otan yhteyttä lakimieheeni”
Tietynlaisena uhkauksena voidaan myös pitää vanhempien ilmoitusta, että he ottavat yhteyttä lakimieheen. Tähän on heillä tietysti täysi oikeus, tosin
asia jää varsin usein vain tähän suutuksissa tehtyyn
tokaisuun.
Jos huoltaja haluaa tuoda ulkopuolisen asiamiehen oppilaspalaveriin, tähän ei pidä suostua, ennen kuin on selvittänyt asiaa oman esimiehensä
kanssa. Esimiehen kanssa tapauskohtaisesti harkitaan, onko tarvetta ulkopuolisen henkilön läsnäololle. Lähtökohtaisesti oppilasta koskevat asiat
käsitellään opettajan ja huoltajien kesken. Tarpeen
vaatiessa esim. rehtori voi olla mukana keskusteluissa.
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”Teen sinusta rikosilmoituksen”
Huoltajat tai oppilaat saattavat tehdä opettajan
toiminnasta tutkintapyynnön tai rikosilmoituksen
poliisille. Mikäli on mahdollista eikä selkeää rikosta
ole tapahtunut, asia olisi ensisijassa hyvä selvittää
koulun keinoin.
Mikäli tutkintapyyntö tai rikosilmoitus on tehty,
siirtyy asia poliisin selvitettäväksi. Opettajalla voi
näissä tilanteissa olla yhteydessä OAJ:n lakimiehiin
tarkempien ohjeiden saamiseksi.
Muut erimielisyydet huoltajien kanssa
Jos huoltajien kanssa syntyy erimielisyyttä opetuksen järjestämisestä tai oppilaan koulun käyntiin
liittyvistä asioista, kannattaa ensi sijassa selvittää
asiat koulun sisäisin toimenpitein ja kirjata huoltajien kanssa sovitut toimenpiteet.
Huoltajalla on halutessaan mahdollisuus kannella
opetuksenjärjestäjän, rehtorin tai opettajan toiminnasta viranomaisille. Kantelu voi olla esim. ilmoitus
epäillystä virheellisestä menettelystä tai laiminlyönnistä tai muista mahdollisista lainvastaisuuksista tai epäasianmukaisuuksista.
Kantelu voi kohdistua myös sellaiseen toimintaan,
josta ei tehdä muutoksenhaun piiriin kuuluvaa hallintopäätöstä, kuten opettajan opetustyöhön tai
oppilaiden opetusryhmiin jakamiseen.
Kanteluviranomaisia ovat: Eduskunnan oikeusasiamies, valtioneuvoston oikeuskansleri ja aluehallintovirasto. Laillisuusviranomaisilla ei ole toimivaltaa
muuttaa viranomaisen tai virkamiehen päätöstä,
mutta he voivat ottaa kantaa päätöksen lainmukaisuuteen.
Mikäli opettajasta tai rehtorista tehdään kantelu,
on opettajalla/rehtorilla oikeus antaa oma vastine
asiaan ennen päätöksen tekoa. Vastineeseen kan-

nattaa laittaa mahdollinen kirjallinen näyttö jo
kouluissa tehdyistä toimista, joilla voidaan osoittaa
toiminnan olleen perusopetuslain mukaista (esim.
Wilma-viestit ja palaverimuistiot).
Kunnianloukkaus
Opettajaa tai rehtoria saatetaan nimitellä, haukkua
tai halventaa, jos vaatimuksiin ei suostuta.
Opettajan tai rehtorin luontaisetuihin ei kuulu olla
solvauksen kohteena.
Kunnianloukkauksen tunnusmerkistö:
- esitetään toisesta valheellinen tieto/
vihjaus, joka aiheuttaa vahinkoa,
kärsimystä/halveksuntaa
- myös totuuden esittäminen
halventavassa tarkoituksessa
Kunnianloukkaukseksi ei lueta:
- arvostelua, joka kohdistuu toisen
menettelyyn mm. julkisessa virassa/
tehtävässä (ei selvästi ylitä
hyväksyttävyyden rajaa)
- opettajien on siedettävä ankaraakin
työhönsä kohdistuvaa arvostelua, mutta
arvostelun tulee pysyä asiallisena ja
pitäytyä toiminnan arvosteluna

Laittomat uhkaukset
Valitettavasti opettajaa tai rehtoria saatetaan
uhkailla väkivallalla, jopa tappamisella. Kyse on
erittäin vakavasta asiasta, josta tulee tehdä tutkintapyyntö tai rikosilmoitus poliisille. Myös oman
esimiehen ja työsuojeluvaltuutetun tulee saada uhkauksesta tieto mahdollisimman nopeasti.
Laittoman uhkauksen tunnusmerkistö
(Rikoslaki 25. luku):
Joka nostaa aseen toista vastaan tai muulla tavoin
uhkaa toista rikoksella sellaisissa olosuhteissa, että
uhatulla on perusteltu syy omasta tai toisen puolesta pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa vaarassa, on tuomittava,
jollei teosta muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta, laittomasta uhkauksesta sakkoon
tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tämän takia työnantaja on velvollinen
varautumaan myös mahdollisiin väkivaltatilanteisiin.
Koululla tulee olla selkeät ohjeet, miten tällaisissa
tilanteissa toimitaan.

Sami Nurminen
Luokan- ja erityisopetuksen
varapääluottamusmies JUKO
OAJ-valtuutettu
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Näkökulmia
OAJ:n hallitustyöskentelystä
Uudet opetussuunnitelmat, arviointikeskustelut,
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat,
pedagogiset asiakirjat, yhteissuunnittelun
lisääntyminen ja kymmenet muut vaatimukset
koulun tasolla ovat töitä, joiden tekemiseen
useimmat opettajat osallistuvat. Millä työajalla
ne tehdään?

OAJ.n hallitus on saanut lukuisia vetoomuksia opetusvelvollisuuksien oikeudenmukaistamiseksi. Nykyinen sopimus ei tunnu taipuvan tämän päivän
vaatimuksiin.
Näistä syistä OAJ ja KT ovat yhdessä etsineet ratkaisuja perusopetuksen opettajien työajan ja palkkauksen muuttamiseksi vastaamaan nykyistä ja
tulevaa työnkuvaa. Vastauksena nähtiin vuosityöaikamalli. Siitä ei kuitenkaan päästy yhteiseen näkemykseen kaikilta osin. Opetuksen suunnitteluun
käytettävästä ajasta oli erimielisyyttä. Sidotun työajan lisääntymistä ei myöskään kaikissa tapauksissa
korvattu riittävästi palkallisesti.

Samankaltainen ketju on työnantajalla. Joten pikaisia muutoksia olennaiseen asiaan ei tule missään
vaiheessa eikä ensi syksynä kokeiluja ala missään.
Yt-aika on terminä ongelmallinen, koska se antaa
vääränlaisen mielikuvan. Meillä on positiivinen YTsopimus, joka on laki tai sopimus yhteistoiminnasta
työpaikoilla ja toisaalta kaikki ovat joutuneet lukemaan Yt-menettelystä, joka lähes aina tarkoittaa
irtisanomismenettelyä tai vastaavaa. Siksi haluamme siirtyä käyttämään käsitettä yhteissuunnitteluaika YS-aika.

Niinpä toistaiseksi edetään nykyisillä sopimuksilla.
Helsingissä on edelleen kiinnostusta pohtia keinoja,
joilla sopimusta voitaisiin kehittää kaupunkiimme
sopivammaksi. Keskustelua jatketaan työnantajan
ja HOAY:n edustajien kesken. Järjestön ketjussa
työaikaan liittyvät muutokset ovat monen portin
takana.

Vaikka Ys-aikaan kuuluvat tehtävät ovat melko selkeät, niin silti se on suurin yksittäinen asia, joista
luottamusmiehiltä kysytään. Mitä siihen kuuluu?
Monella on tunne, että se ylittyy jatkuvasti. Toivommekin, että opettajat seuraisivat Ys-aikaansa.
Kuinka paljon menee kokouksiin, tiimitapaamisiin,
yhteiseen suunnitteluun, kodin ja koulun yhteistyöhön? Vastauksen tulisi olla 3h/viikossa (lisäksi KiKyaika) Näin ei taida aina olla.

Ensin kantaa ottaa jäsenistö ja sen pohjalta HOAY:n
hallitus. Sitten se edetään OAJ:n tulo- ja palkkapolittiiseen toimikuntaan ja sieltä hallitukseen.

Toivomme, että työnantaja suunnittelee sekä Ysajan että ja KiKy-ajan käytön tarkoituksenmukaiseksi ja tehokkaaksi. Kaikkea aikaa ei ole tarkoi-
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tuksenmukaista suunnitella kaikille samanlaiseksi.
Kodin ja koulun yhteistyö ja yhteinen suunnittelu
on syytä tehdä siten että se palvelee parhaalla
mahdollisella tavalla tavoitettaan.

mailta. On vakavan pohtimisen paikka, miten tämä
vaikuttaisi korkeakoulujen opettajien tilanteeseen
ja heidän edunvalvontaansa. Tässäkin on vahva vaikuttamisen paikka OAJ:ssä.

OAJ:n hallitustyöskentely on haastavaa ja mielenkiintoista. Toki näin pitkään paikallisessa toiminnassa olleena harva asia tulee yllätyksenä mutta
aina on uutta opittavaa. Tällä hetkellä tehdään lujasti töitä ammatillisen reformin kanssa. Lakiesitys
on valmisteilla ja siihen vaikutetaan. Sen seuraukset heijastuvat myös muiden alojen opettajuuteen. Lakiesityksessä kun ei esiinny sanaa opettaja
lainkaan.

Kehitys kehittyy ja digiloikkia otetaan, opetussuunnitelmaa jalkautetaan. Ei ole kuitenkaan tarkoitus
saada näitäkään uudistuksia valmiiksi kerralla vaan
hidas kiiruhtaminen on viisasta. Joten edetään mielekkäällä tahdilla kohti uusia tuulia hyväksi havaittuja vanhoja konsteja romuttamatta.

Jaana Alaja
Erilainen näkemys on myös siinä, onko opiskelijan
arviointi enää opettajan tehtävä vai kenties jonkun
muun. Opettajuuden ydin on OAJ:n mielestä katoamassa, jos lakiesitys näin etenee. OAJ:n hallituksessa on nähtävä millaiset vaikutukset joidenkin
opettajaryhmien muutoksilla voi olla toisiin.

pääluottamusmies
OAJ:n hallituksen
jäsen,
OAJ:n tulo- ja
palkkapoliittisen
toimikunnan

Korkeakoululakia valmistellaan myös ja se on tuomassa opiskelijoille laajentuneita mahdollisuuksia
valita korkeakouluopintoja eri yliopistoista, ammattikorkeakouluista ja mahdollisesti myös ulko-

puheenjohtaja
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Järjestökuulumisia
kuntavaalien
alla!

Talven selkä on juuri
taittumassa ja kesää kohti
mennään vauhdilla. Tämä
vuosi eroaa edellisestä siinä,
että on vaalivuosi ja Suomi
täyttää 100 vuotta. On siis
aika valita kuntapäättäjiä
luottamustoimiin sekä myös
juhlia itsenäisyyttämme
monin tavoin.

Huhtikuussa järjestettävät kuntavaalit ovat monelta
kannalta erittäin mielenkiintoiset ja tärkeät. Näitä
vaaleja voidaan nimittää koulutusvaaleiksi. Valtakunnallista järjestömme OAJ:tä siteeraten ”Koulutuksen kohtalo ratkaistaan kuntavaaleissa 2017”.
Olemalla aktiivisia ja äänestämällä, voimme vaikuttaa siihen, millaisen arvopohjan haluamme rakentaa omaan kuntaamme. On oltava valveutunut
ja kiinnostunut asioista, jos haluaa vaikuttaa ja sitä
kautta olla päättämässä itselle tärkeistä asioista.
Päättäjien joukkoon halutaan niin opettajataustaisia kuin niitä henkilöitä, joille kasvatus- ja koulutusasiat ovat numero yksi.
Kuntavaalien tavoitteissamme tuomme esille mm
koulutuksellisen tasa-arvo vaateen. Kaikille on tarjottava mahdollisuus samanlaiseen koulutukseen
asuinalueesta ja koulusta riippumatta sekä taattava
koulutilojen riittävyys, terveellisyys ja turvallisuus.
Yhteistyö OAJ PKS:n kanssa on jatkunut tiiviinä jaosto- ja hallitustyöskentelyn muodossa. Tämän lisäksi järjestimme yhteisen kuntavaalitapahtuman,
johon oli kutsuttu eri puolueiden edustajat paneeliin. Tilaisuus keräsi yhteen monilukuisesti vaaleista
kiinnostuneita jäseniä.
Illan aikana oli mahdollisuus kuulla kunnallisvaaliehdokkaitten vastauksia koulutuspoliittisiin kysy-
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myksiin. Opettajataustaiset kunnallisvaaliehdokkaat
saivat myös tilaisuuden esittäytyä ja kertoa omat
kuntavaalitavoitteensa. Syksyllä on tarkoitus tavata
näitä uusia päättäjiä erilaisissa tapahtumissa.
Hyvin toimiva yhteisopettajaverkosto on meille
HOAY:n hallitukselle erittäin arvokas asia. Kouluissa
olevat yhteysopettajat toimivat tiedonkulunvälittäjinä sekä edunvalvonnallisten- ja järjestöllisten
asioitten eteenpäin viejinä jäsenistölle. Siksi heille
järjestetään toimintaan liittyvää koulutusta vuoden
aikana.
Tämän kevään yhteisopettajaseminaari ovat vielä edessäpäin. Seminaarin teemana on ”Opettaja
ajassa”. Tilaisuuden aloittavat poliitikot paneelissa
kuntavaaliteemoilla. Ohjelma sisältää mm. opettaja,
kolumnisti, Arno Kontron luennon: ”Etiikka ja opettaja” sekä opettajakoulutuksen johtaja Jari Lavosen
esityksen: ”Millaisia opettajia Suomi tarvitsee?”,
lisäksi ohjelmassa on runsaasti ajankohtaista asiaa
edunvalvonnasta ja työsuojelusta.

Perinteisistä jäsenille suunnatusta mukavista kulttuuri- ja liikuntatapahtumista pääsee nauttimaan,
kun aktiivisesti seuraa tarjontaa. Toivomme tapaavamme teidät runsaslukuisina erilaisissa tapahtumissa ja koulutuksissa. Olkaa aloitteellisia ja
ottakaa yhteyttä! Olemme teitä varten ja teidän
valitsemina tähän luottamustehtävään.
Järjestövaliokunta pitää erityisen tärkeänä tehtäväänsä tarjota laadullista ja hyvää koulutusta
sekä mielenvirkistystä ja iloa elämään. Siksi haluamme hallituksena ajaa kaikkien jäsentemme
etuja.
Aurinkoisin ajatuksin ;)
Maritta Virtanen
Järjestövaliokunnan pj

Myös yhteysopettajille on varattu aikaa luottamusmiesryhmissä esittää kysymyksiä asioista, jotka
askarruttavat koulun tasolla. Jälkeenpäin on aina
mielenkiintoista lukea palautteita tapahtuman
onnistumisista ja kehitysehdotuksista. Syksyllä on
aika juhlia, joten seminaarin teemana on Suomi
100-vuotta.
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Kunta10-tulosten
hyödyntäminen

Helsingin kaupungin henkilöstö osallistui
2016 syksyllä toista kertaa työelämää ja
työhyvinvointia tutkivaan valtakunnalliseen
Kunta10-tutkimukseen. Tutkimus selvittää kuntaalan henkilöstön työtä ja työssä tapahtuvia
muutoksia sekä niiden vaikutuksia henkilöstön
terveyteen ja hyvinvointiin.
Tutkimuksen tulokset julkaistiin 2.12.2016 ja
ne ovat ensimmäistä kertaa julkisia kaupungin
henkilöstölle osoitteessa www.kunta10.fi.
Tunnukset löytyvät Helmi-intran
Kunta10-sivuilta.
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Kaupunkitason tulokset
Vastausprosentti oli erinomainen. Henkilökunnasta
74 % (n. 24 500) vastasi kyselyyn. Määrä oli viitisen prosenttia enemmän kuin edellisellä kerralla
kaksi vuotta sitten.
Tuloksista nousi esiin mm. että johtaminen ja esimiestyö ovat kehittyneet kahden viimeisen vuoden
aikana merkittävästi ja 81 % vastaajista suosittelisi Helsinkiä työnantajana ystävilleen. Tulokset
osoittavat myös, että työelämän paineet ovat lisääntyneet. Sietokyvyn ylittävästä kohtuuttomasta
työmäärän lisääntymisestä raportoitiin erityisesti
sosiaali- ja terveysalalla sekä opetustoimessa.
Opetusviraston tuloksista
Opetusviraston koko henkilökuntaa tarkasteltaessa,
koettiin työmäärän lisääntyneen n. 10 %. Erityisesti luokanopettajat kokevat työmäärän kasvaneen
huomattavasti. Kasvua on tapahtunut miltei 20 %
(30,6 %48,9 %). Valtakunnan tasolla luokanopettajien työmäärän koettiin lisääntyneen vieläkin
enemmän, 53 % verran.
Asiakasväkivalta on opetusvirastossa pudonnut
vajaat 3 % (37,3 %34,7 %). Taso on edelleen
korkea. Väkivaltaa koetaan erityisesti perusopetuksessa, niin että miltei puolet vastanneista ilmoitti
väkivallan kokemuksista (46 %). Erityisesti erityisopettajat (75 %), koulunkäyntiavustajat (67 %) ja
luokanopettajat (43,8 %) erottuivat joukosta.

ryhdytä toimenpiteisiin, menettää kyselyyn vastaaminen merkityksensä. Käsittelyn väliin jättäminen
on viesti, että kokemus työyhteisön työhyvinvoinnin
tilasta ei ole kovin tärkeä asia. Työpaikan yhteistoimintavastaava on luonteva henkilö nostamaan asiaa tarvittaessa esille. Myös työsuojeluvaltuutettuun
tai luottamusmieheen voi olla yhteydessä.
Tulosten käsittely ja kehittämistoimien kirjaaminen
Kunta10-portaaliin on esimiehen vastuulla. Ohjeet
käsittelyyn löytyvät Helmi-intran Kunta10-sivuilta.
Kunta10 ja työsuojelupakki
Kunta10-tulokset kertovat, että joissain kouluissa väkivaltatilanteita on huomattavasti enemmän
kuin mitä työsuojelupakkiin on kirjattu. Työpaikalla tapahtuvat turvallisuuspoikkeamat eli läheltä
piti -tilanteet, vaaratekijät sekä uhka- ja väkivaltatilanteet tulisi kaikki ilmoittaa työsuojelupakkiohjelmaan.
Työsuojelupakki-ilmoitusten kautta turvallisuuspoikkeamat raportoituvat reaaliajassa johdolle,
esimiehille sekä työsuojeluorganisaatiolle. Jos ilmoitusta ei tehdä jää tieto tapahtuneesta herkästi
pelkästään koulun sisäiseksi.
Pakkiin pääse kaupungin verkossa osoitteesta www.
tyosuojelupakki.fi. Ilmoituksen tekemiseen ei tarvita tunnuksia.
Oikein hyvää kevättä ja kesää
kaikille Rihvelin lukijoille!

Tulokset käsiteltävä työyhteisöissä huhtikuu
loppuun mennessä
Timo Saarinen
Tulokset kertovat luotettavaa, kohtuullisen ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa vastaajien työhyvinvoinnista, työyhteisöstä, johtamisesta ja työn
muutoksista.

Työsuojeluvaltuutettu

Työyhteisön erityisvahvuudet, voimavarat ja heikkoudet tulisi nostaa esiin avoimen yhteistoiminnallisen keskustelun kautta. Heikkojakin tuloksia
tulisi käsitellä mahdollisimman avoimesti. Ongelmien sijaan tulisi kiinnittää enemmän huomiota
ratkaisuihin.
Jos kyselyjen tuloksia ei hyödynnetä, käsitellä ja
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Kutsu
KEVÄTKOKOUS 2017
Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään
torstaina 27.4.2017 alkaen klo 18.00
Akavatalon Valopihalla
Rautatieläisenkatu 6
Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30.
Kokouksessa päätetään seuraavat sääntöjen 14 §: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 Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

II VA RSINAISET KOKOUSASIAT
5 Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta.
6 Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja
tilintarkastajien lausunto sekä
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä.
7 Kokouksen päättäminen.
TERVETULOA!
Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry

Hallitus
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Missä olen

Kuka olen

Maailmankaikkeuden täyttää

Vuonna 1977 NASA lähetti avaruuteen

hyvin harva aine, jota sanotaan

Voyager 1 ja 2 -luotaimet.

tähtienväliseksi aineeksi. Tämän
aineen pilvistä ovat tiivistymällä

Luotaimissa on tavaroita Maasta:

syntyneet maailmankaikkeuden

levyllinen ääniä, valokuvia ja

perusyksiköt, tähdet.

äänirasian kokoamisohjeet, jos joku
jossain osaisi kuunnella sen avulla

Me olemme osa maailmankaikkeutta.

Maan ääniä. Kullalla päällystetyyn

Alkuaineet, joista me koostumme, ovat

”äänilevyyn” koottiin musiikkia eri

aikoinaan syntyneet tähtien sisuksissa.

aikakausilta ja maanosista. Levyllä
on lisäksi 55 erikielistä tervehdystä,

Tähdet ovat maailmankaikkeuden

ihmis- ja eläinääniä, mm. suukko ja

perusyksiköitä. Oma Aurinkomme on

valaiden laulua.

tavallinen tähti.

Tähdet ovat ryhmittyneet suuriksi

Minne menen

kokonaisuuksiksi, galakseiksi.
Omaa galaksiamme nimitetään

Voyager 1 postui 25.8.2012

Linnunradaksi. Maapallo on

aurinkokunnasta ja matkaa nyt

Linnunradan reunaalueella.

tähtienvälisessä avaruudessa
(interstellar space). Mikään ihmisen

Aurinkokunnan mittasuhteita voidaan

valmistama laite ei ole ollut koskaan

havainnollistaa kuvaamalla Aurinkoa

näin kaukana.

10 senttimetrin läpimittaisella
appelsiinilla. Tällöin Maa olisi

Kyseessä on tutkijoiden mukaan suurin

verrattavissa nuppineulan päähän,

ihmiskunnan saavutus avaruudessa

joka kiertää appelsiinia 11 metrin

sitten Kuuhun laskeutumisen.

etäisyydellä. Kuiperin vyöhykkeellä
sijaitseva kääpiöplaneetta Pluto

Tämän jälkeen luotain jatkaa

kiertäisi appelsiini-Aurinkoa keski

matkaa loputtomaan tähtienväliseen

määrin yli 400 metrin etäisyydellä

avaruuteen.

