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pettajien
koulutus !perustuu
tieteelliseen
tietoon eli
tutkimukseen.
Rihvelin Suomi100
–numeroon
olemme pyytäneet monia eri alojen tieteilijöitä
kirjoittamaan artikkeleita, jotka toivottavasti
kiinnostavat myös niitä jäseniä, jotka!!eivät
muuten Rihveliä lue. Nämä artikkelit edustavat
suomalaisen nykytutkimuksen kärkeä eli sitä,
mihin olemme sadassa vuodessa päässeet.

Itse olen aina ollut enemmän tai vähemmän tiedefriikki. Olen koulutukseltani
historioitsija ja kielitieteilijä. Olen tehnyt
väitöskirjani yleisestä historiasta aiheenani Latvian virolaiset ja kirjassa oli myös
kielen oppimisen näkökulmaa siitä, miten
latvialaiset lapset oppivat viroa. Kustos oli
historian laitokselta ja hän totesi, että on
tämä aika omituinen historian väitöskirjaksi. Toinen tarkastaja olikin kielitieteilijä.
Sibelius-lukio on Krunikassa, joten
minulla on ollut mahdollisuus järjestää
Tieteiden päiviä koulussamme. Opiskelijat ovat aina tykänneet tieteilijöiden luennoista, opettajat ovat lämmenneet hiukan
hitaammin. Vähitellen Tieteiden päivistä
ja Tieteiden yöstä on kuitenkin tullut osa
koulun toimintaa, jota nykyään osataan jo
odottaa.
Itse seuraan aktiivisesti tiedettä,
jopa luonnontieteitä, joita en välttämättä ymmärrä heikohkon luonnontieteellisen pohjakoulutukseni vuoksi. Saan kyllä
ahaa-elämyksiä aina, kun ymmärrän tai
luulen ymmärtäväni jotakin. Maailmanku-

van rakentaminen on paljon hauskempaa
tieteen kautta. Olen myös innokas tietokirjojen lukija ja saan niistä paljon iloa!
Harrastan edelleen historian tutkimusta
vapaa-ajallani ja julkaisen silloin tällöin
kirjan ja opetan vierailevana opettajana
yliopistossa. Nykyisin tapaan entisiä lukio-opiskelijoitani yliopiston luennoillani
ja minulle se merkitsee tavallaan jatkuvuutta.
Olen lukenut kaikki tässä numerossa julkaistavat artikkelit ja pidän niitä
mielenkiintoisina ja näkemystä avartavina ja jos minä ymmärrän niitä, niin kaikki
muutkin ymmärtävät. Artikkeleissa on
monia sellaisia, joita voi soveltaa suoraan
opetuksen esim. Tarja Sundellin artikkeli
suomalaisten juurista, on kuin tehty alakoulun kokeelliseen historian opetukseen.
Toivon, että opettajat saavat artikkeleista
uutta tietoa ja ideoita, joita voi soveltaa
omaan opetukseen.
Rihveliä on kritisoitu siitä, että se on
täynnä ay-jargonia, mutta nyt on tarjolla
jotain muutakin. Antoisia lukuhetkiä!

Marjo Mela
päätoimittaja
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”Valintakokeiden korvaaminen
ylioppilastodistuksella voi muuttaa
koulujen työskentelykulttuuria”
on liian pitkä otsikko,
voisiko olla esim:

Puheenjohtajalta

O

Muuttuuko
koulujen
työskentelykulttuuri?

petushallitus
kaavailee
4
uudistusta, jossa
korkeakouluihin
valittaisiin
opiskelijat
pääsykokeiden sijaan ylioppilastutkinnon
perusteella. Muutoksella pyritään siihen,
että opiskelijoille ei tule välivuotta lukio ja
korkeakouluopintojen väliin. Tavoitteena
on myös vähentää maksullisten
valmennuskurssien merkitystä
opiskelupaikan saamisessa.

Tavoitteet ovat sinänsä kannatettavia.
Opiskelupaikan saaminen nopeasti ja
edullisesti kuulostaa tietenkin hyvältä.
Tällä muutoksella on kuitenkin paljon laajempia vaikutuksia ja ne ulottuvat
lukion lisäksi myös peruskouluun. Koska
lukio-opinnoissa hyvin suoriutuminen on
edellytys jatko-opinnoille, pyrkivät peruskoululaiset vanhempiensa tukemana
saamaan opiskelupaikan lukioista, joissa
saavutetaan parhaat arvosanat. Tämä aiheuttaa painetta peruskoulun päättöarvioinnin suorittajille. Oppilaat ja myös heidän vanhempansa toivovat painokkaasti
mahdollisimman korkeita arvosanoja,
jotta paikka toivotusta lukiosta heltiäisi.
Opettajaa saatetaan syyllistää, jos todistusnumerot eivät ole riittävän hyviä. Vaarana on arvosanojen inflaatio.
Jatko-opintopaikan linkittämien lukiomenestykseen johtaa myös lukioiden
eriarvoistumiseen. Lukiopaikkaa valitsevil-

le muodostuu voimakas käsitys siitä, minkä lukioiden kautta korkeakoulupaikan saa
varmimmin. Helsingin kannalta kehitys
johtaisi siihen, että haluttuihin lukioihin
hakeudutaan myös Helsingin ulkopuolelta, jolloin pääsy helsinkiläisen nuoren kannalta vaikeutuu.
Lukiossa vaikutukset ovat myös
suuret. Koska menestyminen ylioppilaskirjoituksissa on jatko-opintojen kannalta
ensiarvoisen tärkeää, muuttaa se lukioopiskelijoiden toimintaa ainakin kolmella
tavalla.
Ensinnäkin lukion merkitys yleissivistävänä kouluna vähenee, kun opiskelijat optimoivat opintopolkuaan sellaiseksi,
joka parhaiten valmentaa heitä tuleviin
ylioppilaskirjoituksiin. Toiseksi lukion neljässä vuodessa suorittavien määrä tulee
kasvamaan, koska hajauttamalla kirjoituksia voi yrittää parantaa menestymistään.
Kolmanneksi arvosanojen korottaji-

en määrä tulee kasvamaan räjähdysmäisesti. Tavoitteena oleva välivuosien välttäminen ei siis toteudu.
Yliopistojen pääsykoejärjestelmää
on kritisoitu valmennuskursseista aiheutuvan eriarvoistumisen vuoksi. On esitetty, että ylioppilastutkintoa valintamenetelmänä käyttämällä ongelma ratkeaa. En
näe, että näin kävisi. Valmennuskurssit
vain siirtyisivät lukioikäisille.
Lukion jälkeen nuorilla on monia eri
vaihtoehtoja jatko-opintojaan valitessaan.
Esitetty uudistus korostaa liikaa korkeakoulua jatko-opintopaikkana ja vie huomiota pois ammattikorkeakouluilta. Lukio-opiskelu on nykyiselläänkin vaativaa.
Kaavailtu uudistus lisää lukion vaikeuskerrointa tarpeettomasti.

Timo Saavalainen
puheenjohtaja
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Totuus, tiede ja toiminta
Syksy Räsänen
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O

n tullut tavaksi sanoa, että elämme
”totuuden jälkeistä aikaa”, jossa
tosiseikat hukkuvat valheiden mereen.
Selkeimpänä tapauksena esitellään
Yhdysvaltojen nykyistä hallitusta,
jonka kärkimies Donald Trumpilla on
tosiaan erikoislaatuinen suhde faktoihin.
Tilanne on kirvoittanut vetoomuksia
ja tempauksia sen puolesta, että
päätöksenteko pohjaisi enemmän
tutkimustietoon, yhtenä niistä huhtikuun
tiedemarssi.

Tieteellisen tiedon tarkoituksenmukaisempi hyödyntäminen politiikassa olisikin
tervetullutta. Kun asiaan halutaan myötävaikuttaa, on aiheen hahmottaa totuuden
erilainen asema politiikassa ja tieteessä.
Tuskin on ollut sellaista aikaa, jolloin merkittävä osa poliittista keskustelua
ei olisi perustavanlaatuisella tavalla harhaista. Tässä suhteessa Trumpin hallinnon
käyttäminen silmätikkuna on paljastavaa:
se toistaa sitkeää harhaa siitä, että Yhdysvaltojen edelliset hallitukset olisivat olleet
keskeisellä tavalla erilaisia. Julkilausumien,
totuuden ja toteutetun politiikan ristiriita
on kuitenkin aina ollut suurvaltojen politiikan ytimessä, eikä Yhdysvallat ole jäänyt
tässä muista jälkeen, kuten esimerkiksi
Irakin valloituksen oikeuttamiseksi viljelty
hysteria joukkotuhoaseista osoitti.
Vaikka poliittisen keskustelun vääristymät ovat selvemmin esille suurvaltojen, kuten Yhdysvaltojen ja Venäjän,
äärimmäisissä olosuhteissa, monet niistä, kuten kuvitelmat oman maan ja sen
kansalaisten poikkeuksellisesta kyvyk-

kyydestä ja hyveellisyydestä, ovat laajalle levinneitä. Toisin kuin usein esitetään,
poliittisen keskustelun järjestelmällinen
poikkeaminen totuudesta ja virheellisten
väitteiden sumeilematon hyväksikäyttö
ei ole osoitus valtapoliittisen järjestelmän
rapautumisesta, vaan sen keskeinen ylläpitämisen väline.
Se, että tiedeyhteisössä päättely ja
viestintä sen sijaan hakeutuu kohti totuutta ei johdu siitä, että tieteentekijät olisivat
henkilöinä poliitikkoja vilpittömämpiä ja
erehtymättömämpiä, vaikka niin olisikin
mukava ajatella. Tiede (ainakin luonnontiede) etenee kohti tarkempaa kuvaa
maailmasta siksi, että tieteilijät palkitaan
kiinnostavien uusien tosiasioiden löytämisestä yhtä lailla riippumatta siitä, mihin
suuntaan nuo tosiasiat käsitystämme vievät. Olisi yhtä arvokasta osoittaa, että pimeä aine koostuu steriileistä neutriinoista
kuin pienistä mustista aukoista.
Kyse ei ole siitä, että kaikkien yksittäisten tieteilijöiden tavoite olisi totuuden
löytäminen. Tutkimustyön motiivina voi
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yhtä lailla olla halu tulla kuuluisaksi, olla
parempi tai vain pysyä mukana tiedeyhteisössä johon on ehtinyt tottua. Mutta
on yhdentekevää, onko totuudella sen löytäjälle itseisarvoa, kunhan juuri sen esiin
tuomisesta jaetaan voitonmerkkejä.
Vaikka tiedeyhteisössä on haitallisia
muotivirtauksia ja auktoriteettihahmoille
annetaan liikaa painoa, ajan myötä virheet
suodattuvat pois. Koska väitteitä tarkastellaan kriittisesti havaintoihin verraten
ja tutkijat saavat herkemmin kannuksia
omista oivalluksista kuin edellisen sukupolven ideoiden toistamisesta, harhapolut
katoavat niillä kulkeneiden myötä. Max
Planck, eräs kvanttimekaniikan kehittäjistä, ilmaisi tämän sanomalla, että tiede
etenee hautajaiset kerrallaan.
Asiassa auttaa sekin, että tieteentekijät pääsääntöisesti rajoittavat tutkimuksensa alueille, joita he jotenkin tuntevat.
Politiikassa sen sijaan johtajien odotetaan
tekevän kannanottoja ja päätöksiä myös
asioista, joista he eivät tiedä juuri mitään.
Tämä altistaa omaksumaan väitteitä, jotka

sopivat yhteen oman ja viiteryhmän ennakkoluulojen kanssa.
Tärkeämpi ero on se, että politiikassa palkitaan lähinnä valtapelien voittamisesta, oikeassa oleminen on toissijaista.
Ongelmaa kärjistää se, että valtapelin
siirroilla on vaikutusta päättäjien ja heidän
sidosryhmiensä menestykseen. Yhdistettynä siihen, että monien päätöksentekijöiden päämäärät eroavat kansalaisten suuren joukon tavoitteista, tämä on omiaan
johtamaan yhteiskunnallisen keskustelun
vääristymiseen. Kun totuudella on vain
välinearvo, sen sivuuttaminen ei korjaudu
tekemällä totuus paremmin saataville tai
helpommin lähestyttäväksi.
Järkyttävä esimerkki tästä on se,
miten helppoa monien päättäjien on ollut
vuosikymmeniä kiistää fossiilisten polttoaineiden lämmittävä vaikutus ja sivuuttaa
ilmastonmuutoksen lievittämisen vaativa
yhteiskunnallisen muutoksen tarve. Edes
koko ihmiskuntaa kohtaavan katastrofin
jättäminen huomiotta ei ole haitannut heidän menestystään.

Kotoisan esimerkin toisenlaisen
tutkimustiedon saralta tarjoaa se, miten
Suomen hallitus oikeuttaa ihmisten epäinhimillisen kohtelun, jonka taustalla on
hallituksen poliittinen ideologia. Koska ihmisten karkottaminen olosuhteisiin, joissa
heidän henkensä on uhattuna tai he joutuvat vainon kohteeksi on monien oikeustajun (jälkimmäiseltä osin myös perustuslain) vastaista, niin hallituksen ministerit
kuin virkamiehet virheellisesti esittävät
kohdealueiden olevan turvallisia. Se, että
päättäjien ja virkamiesten saatavilla on
paikkansapitävää tietoa niin kohdemaiden
tilanteesta kuin kansainvälisistä sopimuksista ja suosituksista on yhdentekevää.
Tieteen merkityksen korostaminen
irrallaan vaikuttamismekanismien todel-

lisuudesta voi olla jopa haitallista. Esimerkiksi tiedemarssi antoi Kokoomuksen
kansanedustajille tilaisuuden esiintyä
yleisölle tieteen puolustajina, peitellen
ja täten edesauttaen heidän puolueensa
toteuttamaa tieteelle vahingollista politiikkaa. Yhteiskunnallisen päätöksenteon
tarkempi pohjaaminen tutkimustietoon
edellyttää tieteen arvon ylläpitämisen lisäksi vallankäyttäjien toimintaa ohjaaviin
sidosryhmiin ja ideologioihin vaikuttamista laajan yhteiskunnallisen keskustelun ja
toiminnan kautta.

SYKSY RÄSÄNEN ON
DOSENTTI JA
KANSALAISAKTIVISTI

9

Satavuotias
Suomi ja
historian
kipupisteet
Anu Lahtinen

10

KUVA: HANNA TARKIAINEN, KUVITELMIA.

S

atavuotias Suomi
juhlii itsenäisyyttään
ristiriitaisissa merkeissä.
Yhtäältä historia ja
menneisyys, ajallinen
ulottuvuus, ovat perusteena koko
juhlalle, kun tietyistä merkkihetkistä
on kulunut sata vuotta. Toisaalta
juhlavuonna on syntynyt keskusteluja
ja kohuja, jotka osoittavat, että
menneisyydessä on kipupisteensä, jotka
säteilevät nykypäivään asti.

Suomi sata vuotta – taistelujen vai
hyvinvoinnin historiaa?
Keväällä Valtion rahapaja julkisti juhlarahat, joiden mainostettiin juhlistavan suomalaisten kohtaamia haasteita ja voittoja.
Mainossanat olivat jyrkässä ristiriidassa
kolikoiden kuvamaailman kanssa, niihin
kun oli kuvattu vuoden 1918 teloituksia
(lavastetun kuvan mukaan) sekä Välimerellä hukkunut pikkupoika. Epäonnisesti
syntyi vaikutelma, että siviilien kuolema
siistittiin ”haasteiksi” ja jopa ”voitoiksi”. Ei
ollut ennakoitu, miten voimakkaita ja keskenään vastakkaisia tunteita kuvat herättäisivät.
Poliittinen ilmapiiri on viime vuosina kiristynyt, ja se näkyy myös menneisyyttä koskevissa keskusteluissa. Toisille
juhlarahan teloituskuva oli likimain kannustus käyttää väkivaltaa nykyhetkessä,
toisille se oli vastenmielinen ja loukkaava
muistutus omien esivanhempien tai muiden suomalaisten hirvittävästä kuolemasta vuonna 1918.
Rahasarja vedettiin pois, mutta historioitsijan mieleen jäi kiertelemään huoli
siitä, millaisia tulkintojen törmäyksiä voi
olla luvassa ensi vuonna, kun itsenäisyyden juhlavuosi vaihtuu sisällissodan
muistovuodeksi. Millaisia haasteita historiantutkimus ja opetus kohtaavat, kun
etsitään syitä itsenäisyysjuhlille? Millaisia asioita menneisyydestä voidaan
nostaa esiin ja millaisia tulkintataisteluita
historiasta käydään? *

*Opetuskäyttöön on kyllä jo tarjolla esimerkiksi
hieno sähkökirja ”Minä olin siellä”, joka valottaa
monipuolisesti kokemuksia vuodesta 1918 https://
www.1918.finlit.fi/

Kuten juhlarahakohukin osoitti, menneisyys ei ole missään nimessä menettänyt
merkitystään suomalaisten elämässä. Toisaalta on kiinnostavaa, että kun juhlitaan
itsenäisyyttä, keskitytään usein juhlimaan
toisen maailmansodan aikaisia taisteluita.
Tämä on toki osin ymmärrettävää, asettihan toinen maailmansota Suomen suvereniteetin vaaraan. Johtuneeko osittain
vuosien 1917 ja 1918 vaikeista muistoista
ja vastakkainasettelun kipeydestä, että
itsenäisyyden juhlinnassa on tuntunut
helpommalta korostaa toisen maailmansodan tapahtumia, ne kun eivät jakaneet
suomalaisia yhtä syvästi kuin vuosi 1918,
vaan pikemminkin vahvistivat yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Kuitenkin itsenäisen Suomen syntyvaiheet ulottuvat paljon kauemmas kuin
vuosiin 1939-1945, ja paljon vuotta 1917
aikaisemmaksi. Kun Venäjä sata vuotta
sitten ajautui kohti kaaosta, Suomen suuriruhtinaskunnalla oli valmiuksia itsenäistymiseen nimenomaan siksi, että yhteiskuntaa oli jo alettu rakentaa autonomisena
kokonaisuutena. Itsenäisyyttä edeltänyt
aika ei ollut suoraviivaista kehitystä kohti
Suomen kansallisvaltion aamunkoittoa,
mutta ilman aikaisempia uudistuksia Suomella ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia
nousta kansallisvaltioksi.
Ruotsin ajan kirjakielen, lainsäädännön ja hallinnon kehitys loi välttämätöntä
pohjaa yhteiskunnan kehitykselle. Venäjän
vallan eli autonomian aikana yhteiskunta
teollistui ja moni asia muuttui – uuden ajan
merkkejä olivat esimerkiksi kansakouluuudistus sekä eduskuntauudistus. Eräiden
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tutkimusten mukaan yhteinen kansakoulu ja sen tarjoama yhteinen kokemus loi
tärkeän perustan sille, että suomalaiset
saattoivat toisen maailmansodan aikana
tuntea niinkin lujaa yhteenkuuluvuutta ja
yhdistää voimansa rintamalla. Tässä mielessä ”talvisodan ihmeelle” loivatkin pohjaa koulujen kansankynttilät ja modernin
koululaitoksen varhaiset kehittelijät Olai
Wallin ja Uno Chydenius.
Monet historioitsijat ovat korostaneet, että Suomen historian kantavaksi
juonteeksi voisi nostaa suhteellisen maltillisuuden, pitkäjänteisen politiikan. Ei
toki voi liian sinisilmäisesti väittää, että
suomalaiset olisivat aina puhaltaneet yhteen hiileen – esimerkiksi vuosi 1918 ja sitä
edeltäneet levottomuudet muistuttavat
riittävän hyvin siitä, että maata ovat repineet veriset ristiriidat. Suomen historiasta voidaan silti nostaa esiin myönteisiä
juonteita, joissa korostuu maltti, yhtenäisyyden tavoittelu ja laillisten olojen puolustaminen.
Sotienjälkeisessä maailmassa Suomen merkittäväksi voitoksi nousee nimenomaan hyvinvointivaltion rakentaminen.
On kuvaavaa, että kun Helsingin Sanomat kesällä pyysi historiantutkijoita listaamaan suomalaisia häpeän ja ylpeyden
aiheita, useimmat yhdistivät häpeän vuoden 1918 veritekoihin tai vaikkapa lasten,
yksinäisten äitien tai vammaisten kaltoinkohteluun. Ylpeyden aihetta taas nähtiin
useimmiten hyvinvointivaltioon liittyvissä
ratkaisuissa: kouluruokailun, neuvolan,
äitiyspakkauksien ja sosiaaliturvan tarjoamassa turvassa.
Suomi oli sata vuotta sitten hyvin
köyhä ja yhteiskunnalliset erot olivat paikoin suuria. Syksyllä 1917 lapsille myön-

nettiin paikoin koulusta vapaata, jotta he
voisivat osallistua jäkälän keräämiseen
hätäravinnoksi. Noista vaikeista ajoista
on tultu pitkä matka eteenpäin, ja niin
kauan kuin tästä huikeasta muutoksesta
on jotain jäljellä, se tarjoaa sotasaavutuksiin liittyvän juhlinnan rinnalle toisen,
vahvan juhlateeman. Suuren muutoksen
ymmärtäminen ja muistaminen antaa
tilaa huomata ja juhlia myös tasa-arvon
kehittymistä.
Historia salaliittojen ja
tulkintataistelujen kenttänä
Suomen itsenäisyyttä ja itsenäisyyden
historiaa on painotettu vuosien saatossa
eri tavoin. Milloin on korostettu talvisodan puolustuksen ja yhteenkuuluvuuden
ihmettä, milloin taas luonnosteltu ihannekuvaa Leninistä Suomen itsenäisyyden
lahjoittajana. Eri tulkinnat elävät myös
rinnakkain samanaikaisesti eri perheissä,
koululuokissa ja tuttavapiireissä.
Ristiriitaiset, rinnakkaiset tulkinnat
voi osittain nähdä myönteisinäkin. Elämme edelleen demokraattisessa, moniarvoisessa yhteiskunnassa, kun tulkinta
menneisyydestä ei ole kiveen kirjoitettu.
Toisaalta toimivan yhteiskunnan ehtona
on myös, että keskustelu, päätöksenteko
ja opetus pohjautuvat perusteltuun, kriittisen tarkastelun läpäisseeseen tietoon.
Sanonta ”luulo ei ole tiedon väärti” on
edelleen kipeän totta.
Viime vuosien kiristynyt yhteiskunnallinen ilmapiiri on luonut pohjaa myös
sellaisille historiakeskusteluille, joilla voi
olla vaarallisia seurauksia. Tämänhetkinen
ilmapiiri antaa tilaa kärjistetyille väitteille
ja suoranaisille salaliittoteorioille. Naivin

tietämättömyyden lisäksi on myös tahoja,
jotka määrätietoisesti korostavat virheellisiä historiatulkintoja.
Räikeimmillään tällaiset vaikutusyritykset ovat olleet, kun kauppaketjun
mainoslehdessä on julkaistu antisemitistisiä tai natsi-Saksan toimintaa selitteleviä
tekstejä, jotka on koetettu esittää muka
uskottavina tieteellisinä tulkintoina. Erityisen vaaralliseksi tilanne käy, jos huterilla historiatulkinnoilla aletaan rakentaa
viholliskuvia. Pahimmillaan menneisyyden
tapahtumilla aletaan oikeuttaa jonkun ihmisryhmän julmaa kohtelua. Onkin tavattoman tärkeää, että koulut ja asiantuntijat
toimivat yhteistyössä näin vaarallisia tulkintoja vastaan.
Ongelmallista on, että kiireessä toimittajatkaan eivät aina näytä miettivän,
onko heidän haastateltavallaan sopivaa
asiantuntemusta. Tätä kirjoitettaessa on
tuoreessa muistissa syyskuinen romaanikirjailijan verkkohaastattelu, jossa pohdittiin, voiko Turun palo vuodelta 1827 olla
venäläisten juoni Turun vaikutusvallan heikentämiseksi. Haastattelussa päädyttiin
jopa esittämään, että historioitsijat karttelevat aiheen tutkimista. Historiantutkijat
reagoivat asiaan nopeasti ja toivat esille
sekä salaliittoteorian onttouden. Tutkijat
korostivat myös, että aihetta on jo tutkittu,
riippumatta siitä oliko kirjailija tutkimuksia
löytänyt tai lukenut. Alkuperäinen uutinen
oli kuitenkin jo saanut paljon näkyvyyttä
Ylen verkkosivuilla.
Tiettyyn pisteeseen asti ristiriitaiset,
rinnakkaiset tulkinnat voi nähdä myönteisinäkin. Yksi historioitsija korostaa Suomen itsenäisyyden ajassa enemmän sotahistorian merkitystä, toinen politiikkaa
tai kulttuurielämää, kolmas taas painottaa

rauhanaikaisen arjen rakennustyötä ja sen
arvoa. Elämme demokraattisessa, moniarvoisessa yhteiskunnassa, jossa totuus
ja tulkinta menneisyydestä ei ole kiveen
kirjoitettu, esimerkiksi valtion sanelema.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että
mikä tahansa mielipide olisi samanarvoinen kuin perusteltu, kriittisen tarkastelun
läpäissyt tieto. Historiallinen tieto perustuu siihen, että tutkija hakee käsiinsä luotettavia lähteitä ja tulkitsee niitä jatkuvasti
kriittisesti, suhteessa muuhun tietoon.
Tämä kriittinen tiedon arviointitaito käy
hälyttävän tärkeäksi yhteiskunnassa, jossa
tietomäärä on valtava ja valheet tai huonosti perustellut väitteet tulisi nopeasti
erottaa punnitusta puheesta. Oppilaita tai
opiskelijoita ei voi jättää yksin tekemään
tulkintoja, opettajan ja tutkijoiden on asiantuntijoina tarjottava turvalliset kehykset
oppimiselle ja tiedon käsittelylle.
Kuluneen vuoden aikana julkisuudessa on annettu aivan liikaa tilaa vaarallisille ilmaisuille kuten ”vaihtoehtoinen
totuus”, kun oikea nimitys on valhe. Satavuotista itsenäisyyttään juhliva Suomi
tekee parhaan palveluksen yhteiskuntarauhalle, jos se ryhdistäytyy tietämättömyyden ja häikäilemättömän julkisuudentavoittelun vaaroja vastaan. Itsenäisen
Suomen tuleva menestys ja yhteiskuntarauha taataan parhaiten siten, että kaikki
asetumme puolustamaan punnittua, tutkittua tietoa ja asiantuntijuutta, myös historiantutkimuksessa ja -opetuksessa.
KIRJOITTAJA ON HISTORIANTUTKIJA, TIETO- JA
OPPIKIRJOJEN KIRJOITTAJA, HISTORIALLISEN
AIKAKAUSKIRJAN PÄÄTOIMITTAJA SEKÄ
HELSINGIN YLIOPISTON SUOMEN JA
POHJOISMAIDEN HISTORIAN PROFESSORI (MA).
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vastavalmistuneita opettajia pyydettiin
nimeämään jokin tämänhetkinen
koululaitoksen menestystarina. Kaikki
vastasivat, että digiloikka. Tällainen
”totuuden” löytyminen sisältää kuitenkin
vaaran: se vie mahdollisuuden asian hyötyjen
ja haittojen analyyttiseltä pohdinnalta ja
keskustelu muuttuu julistukseksi. Epäilijät
vaiennetaan herättämällä heissä tunne, jota
psykologia kutsuu moraaliseksi paniikiksi. He
ovat kehityksen pysäyttäjiä ja innovaatioiden
vastustajia vailla kykyä nähdä maailman
fundamentaalista muuttumista.

Nykyinen tietotekniikkahype on lopultakin
hyvin suomalainen ilmiö. Tämän tekstin
kirjoittaja hämmästyi muutama vuosi sitten kansainvälisessä kongressissa New
Yorkissa sitä, miten kiistelty asia tietotekniikkaan laajasti nojaava kouluopetus on.
Asia voidaan luonnollisesti kääntää niin,
että olemme edelläkävijöitä. Toisaalta voi
myös ajatella, että vastakkaisiakin kommentteja ja ennen kaikkea niiden perusteluja voisi kuunnella herkemmällä korvalla.
Kukaan tutkija ei vastusta tietotekniikkaa. Se on hänen omaa arkeaan, eikä
hänen työnsä ilman tietotekniikkaa olisi
enää edes mahdollista. Hän vastustaa digitalisaation muuttumista keinosta itseisarvoksi. Ennen kaikkea hän vastustaa tekniikkahypen sivutuotteena rantautunutta
tutkimustiedon vastaista käsitystä oppimisesta ja oppijoista, ja tämän käsityksen
laajenemista kaikkiin oppilasodotuksiin.
Tutkijat kutsuvat näitä tutkimustiedon vastaisia käsityksiä oppimisen urbaaneiksi legendoiksi.
Ensimmäinen on legenda diginatiivista sukupolvesta, jonka aivot ovat rakentuneet eri tavoin kuin edellisen sukupol-

ven,. Se tietää luonnostaan, miten käyttää
tietotekniikkaa oppimiseen, ja sillä on kyky
rakentaa merkityksellistä tietoa audiovisuaalisesta informaatiotulvasta. Vanhat opetusmetodit eivät sille sovi. Tämä legenda
perustui käsitteen keksijän havaintoihin,
ei tutkimustuloksiin. Hän näki ympärillään
lapsia, jotka kaikki käyttivät tietotekniikkaa
paremmin kuin hänen oma sukupolvensa,
ja hän päätteli, että aivoissa oli tapahtunut
muutos.
Diginatiivien lasten ajatellaan paitsi
oppivan eri tavoin kuin edellinen sukupolvi, niin sosiaalisella viihtymisellä katsotaan olevan heidän oppimisessaan tärkeä
osuus.Tutkimustulokset osoittavatkin johdonmukaisesti, että runsas tietotekniikan
käyttö opetuksessa lisää tämän ”diginatiivin” eli pienestä pitäen tietokoneita
käyttäneen sukupolven kouluviihtyvyyttä,
mutta ei paranna oppimistuloksia.
Usein ajatellaan, jopa pidetään itsestään selvänä, että oppiminen ja viihtyminen kulkevat käsi kädessä. Tutkimusten
mukaan eivät kulje. Oppiminen on varsinkin alussa kovaa työntekoa, mikä ei puolestaan ole aina niin viihtyisää.

Toinen legenda on ns. ”multitasking” eli ajatus ihmisen muuttumisesta
monitoimijaksi, niin että hänelle olisi tullut
kyky tehdä yhtä aikaa monia asioita, jotka
kaikki vaativat tietoisia ajatteluprosesseja
ja informaation käsittelyä. Hän voisi yhtä
aikaa kuunnella opettajaa ja pohtia kuulemaansa, kirjoittaa, hakea tietoa, seurata
taululle ilmestyviä muiden opiskelijoiden
kommentteja, reagoida niihin. Ihmisaivot
kuitenkin sallivat vain nopeat siirtymät
eri asioiden välillä, eivät samanaikaista
kahden asian suorittamista, ellei toinen
ole automatisoitu. Ihminen voi kävellä ja
keskustella yhtä aikaa, mutta voi silloinkin keskusteluun keskittyneenä kävellä
päämääränsä ohi. Mitä vaativammasta
tehtävästä on kyse, sitä selkeämmin hän
kykenee keskittymään vain yhteen informaatiokanavaan.
Huomion siirtyminen informaatiolähteestä toiseen voi tapahtua hyvin
nopeasti, mutta vaatii aina edellisen toiminnon keskeyttämisen, vie siltä huomion, mikä puolestaan johtaa lisääntyvään
muistirasitukseen ja lisääntyviin virheisiin.
Autolla ajettaessa kielletään puhelimen
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käyttö siihen sisältyvien riskien takia, mutta oppimista monen asian yhtäaikaisen
seuraamisen ajatelleen edistävän.
Monen informaatiokanavan yhtäaikainen seuraminen, joka runsaaseen
tietotekniikan käyttöön usein liittyy, paitsi lisää muistirasitusta niin ohjaa toimimaan tavalla, jota ennen nimitettiin
keskittymiskyvyn puutteeksi. Oppilaan
keskittymiskyvyn vahvistaminen on ollut
opettajan keskeinen tehtävä, nyt laajenee
metodi, joka jo lähtökohtaisesti hajoittaa
keskittymisen.
Kolmas oppimiskäsityksen legenda on nähdä oppilaat itseohjautuvina
toimijoina, joille tulee antaa sekä maksimaalinen kontrolli omasta opiskelustaan
että oppimansa arviointi. He tietävät itse
parhaiten, miten käyttää tietotekniikkaa
oppimiseen ja kehittävät itseohjautuvasti
oppimiseen tarvittavat metakognitiiviset
taidot. Opettajan tehtävä ei ole opettaa
vaan kevyellä kädellä ohjata oppilas käyttämään informaatiolähteitä.
Tämä oppimiskäsitys konkretisoituu
ns. ilmiöopetuksessa, jossa oppilas itse
hakee tietoa oppiainerajat ylittäen vastakohtana sellaiselle oppimiskäsitykselle,
jossa oppimisen ajatellaan perustuvan
tiettyihin peruskäsitteisiin ja tiedon perus-

rakenteisiin, joita oppilas, jolta perustiedot
asiasta puuttuvat, ei voi itse löytää, vaan
ne tulee opettajan hänelle opettaa.
Tutkimustulosten sijasta ilmiö-opetusta perustellaan usein sille asetetuilla
tavoittella ja päämäärillä. Tavoitteena on
itsenäinen, omatoiminen oppilas, joka
kantaa vastuun tekemisistään, valinnoistaan ja oppimisestaan. Nämä ovat
erinomaisia päämääriä: niiden tärkeyttä
ei kukaan kiistä, eikä niitä kukaan asetu
vastustamaan.Kyse on siitä, että pelkkä
tavoitteen asettaminen ei vielä takaa päämäärän saavuttamista.
Ilmiöopetuksessa korostuvan itseohjautuvan oppimisen ei ole osoitettu
johtavan sille asetettuihin tavoitteisiin.
Päinvastoin, tutkimussarjat tällaisistä oppijoista ovat surullista luettavaa. He eivät
ole kriittisiä ongelmanratkaisijoita, vaan
he luottavat ensimmäiseen löytyvään
tietoon. He ovat passiivisia informaation
kuluttajia, eivät uuden tuottajia. He eivät
osaa valikoida, arvioida ja prosessoida tietoa eivätkä asettaa sitä laajempaan viitekehykseen.
Kyseiset valmiudet vaativat vahvan
perusosaamisen ja sen saavuttaminen
opettajan vankan ohjauksen. Liian vähillä
pohjatiedoilla tapahtuva minimaalises-

ti ohjattu oppiminen jää kuormittamaan
työmuistia johtamatta muutoksiin pitkäkestoisessa muistissa, mitä puolestaan
oppiminen edellyttää.
On eri asia, opettaako jokin asia
omatoimisuutta ja vastuunottoa, vai edellyttääkö se niitä. Pelkkä edellyttäminen
ei vielä johda kyseisten ominaisuuksien
kehittymiseen, vaan lapsen kehitystasolle
liian varhaiset itseohjautuvuuden ja omatoimisuuden vaatimukset mieluummin
edesauttavat syrjäytymistä jo varhaisina
vuosina. Tietolähteitä itsenäisesti käyttävä ja omatoimisuutta edellyttävä ilmiöopetus voidaan tutkimusten mukaan
ottaa käyttöön vasta kun kyseisen oppiaineen tiedon perustaso on saavutettu.
Joidenkin tutkijoiden mukaan se tapahtuu
vasta yliopistotasolla, joidenkin mukaan
vähän varhemmin, mutta ensimmäisiin
kouluvuosiin ei mikään tutkimus tätä oppimiskäsitystä soveltaisi. Siellä opettaja
on oppilaan tietolöähde.
Koulun edellyttämä liian varhainen
omatoimisuuden vaatimus näkyy jo perheiden arjessa: eräs keskeinen keskustelun aihe nuorten vanhempien keskuudessa on, kuinka paljon he minäkin iltana
käyttivät aikaa lasten läksyjen ohjaamiseen ja heille tiettyjen perustaitojen kuten

kerto- ja jakolaskun opettamiseen samaan
aikaan kun tutkimustulokset lisääntyvästi
osoittavat, että perheen sosiaalisen taustan merkitys lapsen koulumenestykselle
on kasvanut.
Tätä viestiä vastuun siirtymisestä
vanhemmille on alkanut tulla jo julkisuuteenkin päivälehtien mielipideosastoilla,
mutta koulu on toistaiseksi ollut sille aika
kuuro: vanhemmat ovat vain ymmärtäneet kaiken väärin.
Digiloikka on välttämättömyys. Mitä
nuorempana lapsi oppii tietotekniikan
käytön, sitä luontevampaa se hänelle on,
kunhan tietotekniikka säilyy välineenä ja
hypen sijasta ymmärretään myös siihen
liittyvät riskit, jotka ovat seurausta lapsen
aivojen rakenteesta.
Ilmiöopetus ei koululaitosta kaada.
Ilmiöviikot voivat olla havainnollistavia,
aktivoivia ja piristäviä, kunhan ymmärretään, että omatoimisuus ja vastuunotto eivät synny niitä edellyttämällä, vaan
niitä lapsen kulloisenkin kehitystason
mukaisesti opettamalla. Pelkkä tavoitteiden asettaminen ilman ohjausta niihin
pääsemiseksi saattaa luoda automaatin,
joka poimii valmiiksi kypsät, itsenäiset ja
vastuuntuntoiset oppilaat, ja syrjäyttää
toisenlaiset jo alkumetreillä.

17

Peruskoulun
kummallinen
tarina
Pasi Sahlberg
VIERAILEVA PROFESSORI ARIZONA STATE UNIVERSITYSSÄ

18

S

uomalaisen koulun historia
on täynnä tiukkaa vääntöä
ja yllättäviä kompromisseja.
Monille Suomessa
vierailevilla kouluturisteilta
on sellainen käsitys, että
nykymuotoinen peruskoulu on rakennettu
sisulla ja sydämellä hyvässä kansallisessa
yhteisymmärryksessä, kuten Singaporessa ja
Shanghaissa on tehty. Vieraille olisi kuitenkin
hyvä kertoa, että historia ei tältä osin ole
ihan näin suoraviivainen.

Oli pienestä kiinni, ettei peruskoulusta
tullut suomalaisen koulutuksen todellinen häpeäpilkku. Ne, jotka ovat olleet
koulutuksen kanssa tekemisissä pidempään kenties muistavat, kuinka 1980-luvun lopulla vahvistui kansan keskuudessa käsitys, että edellisen vuosikymmenen
tohinalla Lapista etelään vyörytetty kaikille yhteinen uusi oppivelvollisuuskoulu
perustui väärään olettamukseen siitä,
että peruskoulussa kaikki voisivat oppia kaiken riippumatta kotitaustasta tai
muista koulun ulkopuolisista tekijöistä.
Monien mielestä tämä oli sulaa hulluutta ja kaiken lisäksi pienen kansakunnan
henkisten ja taloudellisten voimavarojen
tuhlaamista.
Eipä aikaakaan, kun silloisen pääministerin suulla vaadittiin huomion kohdistamista niiden nuorten kouluttamiseen,
jotka ovat osoittaneet kansainvälisten
vaatimusten tasoista lahjakkuutta eri
aloilla. Todettiin, että muille oppilaille
riittäisi peruskoulussa suppeampikin oppimäärä. 1990-luvun alkupuolella jotkut
ehdottivat ruotsalaisten ennakkoluulo-

tonta koulutusseteliuudistusta ja siihen
kuuluvaa vapaata koulunvalintaa oikeana
tienä myös suomalaisille. Salin toiselta laidalta tämä tyrmättiin ja sen sijaan
edellytettiin peruskoulun kivijalaksi valettua koulutuksellista tasa-arvoa entisestään vahvistettavaksi. Tämä takaisi
jokaiselle pääsyn korkeatasoisen ja läpi
elämän jatkuvan oppimisen tielle.
Muistan elävästi, kuinka paine suomalaisen koulutuksen todelliseen uudistamiseen ja ennen muuta laadun parantamiseen alkoi käydä sietämättömäksi
1990-luvun puolenvälin aikaan. Tälle oli
varteenotettavia perusteita: korkeakoulututkinto oli vain joka viidennellä aikuisväestöstä ja joka toisella oli takanaan
ainoastaan peruskoulutus. Suomalaisten
koululaisten osaaminen kansainvälisissä
vertailuissa sijoittui keskikastiin, vaikka alakoulun oppilaat olivatkin lukijoina
maailman huippuja. Lisäksi koulutuksen
keskeyttäminen oli yleistä. Yliopistot ja
erityisesti työnantajat olivat tyytymättömiä nuorten tietämisen tasoon, perustaitoihin ja asennoitumiseen opiskelua ja

työntekoa kohtaan. Elettiin aikaa, jolloin
Suomen koulu eli länsinaapureidensa
maineen varjossa.
Taloudellisen taantuman aikaan
1990-luvulla koulutustakin jouduttiin
miettimään uudella tavalla. Samalla tapaa
kuin kansantalouden rakenteita jouduttiin
tuolloin rustaamaan, myös koulupuolella
tehtiin uusia avauksia kansallisen koulupolitiikan uudistamiseksi. Vuodesta 1994
käyttöönotetut uudet opetussuunnitelmat
toivat kunnille ja kouluille lisää päätäntävaltaa opetusta, oppimista ja ylipäätään
koulunpitoa koskien. Koulujen keskinäisestä yhteistyöstä ja kuntien verkostoitumisesta tuli peruskoulun uudistamisen
tärkeä työkalu. Opettajat pääsivät mukaan
uudenlaiseen ammatilliseen kehittämiseen ja rehtoreiden työtä koulunjohtamisessa määriteltiin uudelleen. Luottamus
koulujen taitoon suunnitella ja toteuttaa
opetusta parhaaksi katsomallaan tavalla kasvoi nopeasti. Muistan hyvin kuinka
Opetushallituksen silloinen pääjohtaja
Vilho Hirvi muistutti kouluväkeä ja poliitikkojakin siitä, että ”koulutettua kansakun-
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taa ei voi luoda pakolla”. Vasta nyt on ymmärretty, että tuo luottamuksen kulttuurin
luominen uusien käytäntöjen ja pedagogiikan avulla oli aikansa suuri innovaatio.
Kaikista hyvistä uudistamispyrkimyksistä huolimatta kritiikki peruskoulua
kohtaan kasvoi vuosituhannen vaihteen
lähestyessä. Ratkaisuina ehdotettiin tasokurssien palauttamista, erikoiskouluja
lahjakkaille ja koulun valinnan lisäämistä
koulujen keskinäisen kilpailun kiristämiseksi. Maailmalla oli noihin aikoihin kova
usko kaikille yhteisiin oppimisstandardeihin ja niihin kohdistuvaan testaamiseen.
Joidenkin mielestä Suomen tulisi seurata
englantilaisten ja amerikkalaisten osoittamaa valtavirtaa ja kuopata pohjoismainen
peruskouluidea epäonnistuneena ideologisena kokeiluna.
Mutta sitten tuli PISA. OECD:n uusi
peruskoulun päättäneiden lukutaidon,
matematiikan ja luonnontieteen osaamista mittaava testi oli ennen varsinaisten
tulosten julkituloa saanut aikaan kansainvälisissä koulutuspiireissä melkoista säpinää. PISA-testin voittajista ja häviäjistä
lyötiin vetoa. Ennakkosuosikkien listalta
puuttui Suomi, joka itse oli kieliposkessa
asettanut ainoaksi tavoitteekseen olla parempi kuin Ruotsi.
Vuoden 2001 Itsenäisyyspäivän alla
julkaistut ensimmäisen PISAn tulokset löivät kaikki ällikällä, mukaan lukien suomalaiset. Kansalliseksi häpeäksi parjatun peruskoulun käyneet suomalaisnuoret olivat
lukutaidossa, matematiikassa ja luonnontieteissä OECD-maiden huippuja. Kenties
yllättävin tulos oli kuitenkin se, että koulujen väliset erot oppilaiden oppimistuloksissa olivat pienemmät kuin muualla.
Nuorten koulumenestys ei näyttänyt riip-

puvan samalla tavalla kuin muissa maissa heidän kotitaustoistaan. Varsinainen
PISA-shokki oli se, että pohjoismaisten
naapureiden menestys oli kaikkea muuta
kuin mitä odotettiin. Kaikki olivat kirkkaasti meidän jäljessä. Sama meno jatkui kahdessa seuraavassa PISA-testissä, joissa
Suomi jopa paransi suorituksiaan muiden
kärsiessä keskinkertaisista ja sitä heikommista saavutuksista. Siksi Suomen koulun
osalta kai alettiin maailmalla puhua Pisan
ihmeestä.
Kummallista tässä tarinassa on se,
että peruskoulun erinomaisuuden selittämiseksi ei ollut tarjolla hyviä perusteluita.
Niin kouluviranomaiset kuin tutkijatkin olivat tilanteesta ymmällään. Jotkut epäilivät
OECD:n tehneen Suomen kohdalla mittausvirheen. Syitä etsittiin myös PISAn tehtäväosioista, joiden väitettiin mittaavaan
muuta kuin mitä niiden olisi pitänyt mitata. Maailmalla vakiintui pikkuhiljaa käsitys,
että pienen, monokulttuurisen maan on
helppo saavuttaa hyviä oppimistuloksia.
Siksi monille Suomi oli lähinnä koulutuksen Satumaa, ei niinkään varteenotettava
inspiraation lähde.
Historiantutkija Pilvi Torsti totesi
kirjassaan ”Suomalaiset ja historia”, että
peruskoulu on ollut suomalaisille suurempi ihme kuin talvisota. Samalla tavalla kuin
mitä asiantuntijat yli puolen vuosisadan
ajan ovat selittäneet suomalaisten selvityistä ylivoimaista vihollista vastaan itärajalla, ovat tutkijat eri puolilla maailmaa
aprikoineet miksi suomalaiset 15-vuotiaat
pärjäävät koulussa paremmin kuin muut.
On luonnollista, että tämä kysymys peruskoulun hyvyydestä on suomalaisille opettajille kiinnostava.
Tällä hetkellä on vallalla kohtalai-

sen yksimielinen näkemys, jonka mukaan
Suomen menestys kansainvälisissä kouluvertailuissa perustuu erityisesti seuraaviin
viiteen tekijään:
Ƣǽ 2ƽ15.ǽ)ǽ.(*#4"#-,4*(24433ǽ
korostava kaikille yhteinen julkinen
peruskoulu.
Ƣǽ /2#-ǽ.(*#4*2(23ǽ+b'3#5bǽ)ǽ
vastuullisuutta korostava kaikille avoin
varhaiskasvatusjärjestelmä.
Ƣǽ /#33)-ǽ,,33(ǽ.-ǽ(32#-b(-#-ǽ)ǽ
palkitseva, jonka perusta on ylempi
akateeminen tutkinto.
Ƣǽ 3*454433ǽ)ǽ,.-(+(23ǽ
yhteistoimintaa korostava
koulutuspolitiikka.
Ƣǽ *3((5(2#-ǽ+4*43(".-ǽ.//(,(-#-ǽ)ǽ
arvostaminen osana kulttuuria ja
hyvää elämää.
Jotkut kysyvät mikä merkitys suomalaisella sisulla on peruskoulun menestystarinassa. Oman tulkintani mukaan sisu liittyy erityisesti peräänantamattomuuteen
varsin harvalukuisten isojen koulu-uudistusten toimeenpanossa. Muissa maissa
näyttää olevan niin, että kun uudistuksen
tuloksia ei ala näkyä, luodaan uusi reformi.
Ratkaisevan tärkeää on myös, että meillä
ei ole todenteolla innostuttu liike-elämän
mallien soveltamisesta koulunpitoon kuten on tehty Ruotsissa, Englannissa ja Yhdysvalloissa.
PISAn mukana tullut kansainvälinen
menestys ja maine ovat tuoneet mukanaan myös paineita. Samaan tapaan kuin
Nokian – Suomen itsenäisyyden ajan toisen lippulaivan – oli vaikea uudistua ollessaan maailman johtava matkapuhelinten
valmistaja, on suomalaisen peruskoulun

uudistaminen osoittautunut luultua hankalammaksi. Lukutaidon huononeminen,
kouluun kiinnittymisen heikkeneminen
ja teknologian merkitys ovat nousseet
keskeisiksi haasteiksi koulutuksen kehittämisessä. Monet hyvätkin uudistusideat
jäävät sen tosiasian jalkoihin, että peruslogiikaltaan koulu on muuttunut vain vähän.
Opetusneuvos Martti Hellström uskoo,
että ”koulu kuolee, ellei se kykene muuttumaan”. Ai mitäkö peruskoululle tulisi
tehdä? Jos minulta kysytään, niin koulun
keskeiseksi tehtäväksi tulisi asettaa se,
että siellä jokaista autetaan löytämään
oma intohimonsa.
Olen joskus kuullut sanottavan, että
PISA pelasti suomalaisen peruskoulun.
Niin tai näin, ilman PISAa Suomen koulu
piilottelisi edelleen paremmin tunnettujen
koulutusmahtien varjossa. On hyvinkin
mahdollista, että meillä olisi nyt 1990-luvulla vaadittuja erikoiskouluja, ruotsalaisia
vapaakouluja, kansallisia testejä, pidemmät koulupäivät ja näiden seurauksena
vähemmän nuoria, joille opettajan työ on
unelma-ammatti. Luultavin syntipukki tähän kaikkeen olisi ollut nuorten osaamista
ja lahjakkuuksia tasapäistävä peruskoulu.
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uomen väestön alkuperää ja juuria on
tutkittu pitkään. Viime vuosina tehdyt uudet
arkeologiset analyysit sekä modernien
DNA-tekniikoiden kehittyminen ovat
tuottaneet meille paljon uutta tietoa
väestöhistoriastamme. Kun halutaan
muodostaa aikaisempaa täydempi kuva
väestön menneisyydestä, ja sen vaikutuksesta
meihin tänä päivänä, on hyvä yhdistää useasta
lähteestä saatua tietoa. Monitieteisellä
lähestymistavalla on mahdollista muodostaa
synteesi, joka kantaa pidemmälle kuin
yksittäisen tieteenalan tulkinnat.

Suomen varhainen asuttaminen
Suomeen on muuttanut ihmisiä heti viimeisen jääkauden lopussa ilmaston lämmettyä ja asutus on ollut jatkuvaa siitä
lähtien. Ensimmäiset pioneeriasukkaat
saapuivat maahamme noin 11-000 vuotta
sitten. Idästä on tullut vanhaa suomalaisugrilaista väestöä ja pohjoiseen on muuttanut väestöä Etelä- ja Keski-Euroopasta
sulaa Norjan rannikkoa pitkin vaeltaen.
Perimässämme näkyy yhä voimakkaana varhaisten metsästäjä-keräilijöiden
geneettinen aines. Geenitihku on ollut
jatkuvaa, mutta suhteellisen pientä, tuhansien vuosien ajan. Kivikauden loppupuolella rannikolle levisi väestöä Baltiasta
nuorakeraamisen kulttuurin piiristä (n.
2900–2300 eaa.). Tämän jälkeen asukkaita on tullut lännestä, Skandinaviasta,
pronssikaudelta (1700–500 eaa.) lähtien.
Suomessa on tänäkin päivänä
nähtävissä jyrkkä geeniraja, joka kulkee
Kokkolasta Tampereen kautta Viipuriin.
Samalla tavoin kuin nykypäivän Y-kromosomien itä-länsilinjojen geneettinen raja
kulkee siinä, noudattelevat samaa linjaa
mielenkiintoisesti myös nuorakeraamisen
kulttuurin koillisraja, Pähkinäsaaren rauhan raja vuodelta 1323, itä- ja länsimurteiden raja, folklorististen perinteiden raja
sekä sepelvaltimotautikuolleisuuden alueellisten erojen raja.
Euroopan geneettiset rajat usein
myötäilevät kielirajoja, mutta Länsi- ja
Itä-Suomen raja ei kuitenkaan ole kieliraja
vaan murreraja. Geenierot perustuvat rajan kahta puolta olevien väestöjen syntyvaiheisiin eli todennäköisimmin nuorakeraamiseen kulttuuriin ja sitä myöhempiin
indoeurooppalaisten väestöjen muuttovir-

toihin lähialueellemme. Itäiset geenimme
ovat vanhempia, jo jääkauden jälkeisen
perustajaväestön tänne tuomia. Tärkein
itä-länsieroa synnyttänyt tekijä on monessa vaiheessa saatu, lähinnä eteläiseen ja
läntiseen Suomeen ulottunut balttilainen
ja skandinaavinen geenilisä.
Väestöhistorian tutkiminen
geneettisin menetelmin
Geneettisissä populaatiotutkimuksissa
tarvittavaa aineistoa saadaan kolmesta eri
lähteestä: muinais-DNA:sta, nykyisin elävien ihmisten DNA:sta sekä geneettisistä
simulaatiomallinnuksista.
Muinais-DNA:ta eristetään hyvin
säilyneistä orgaanisista jäännöksistä, ja
siitä voidaan saada tietoa muinaisen yksilön perimästä. Realistisen väestöarvion
saamiseen tarvittaisiin kymmeniä tutkittavia yksilöitä, mikä ei yleensä ole mahdollista. Esihistoriallisten ihmisten luulöydöt ja ruumiskalmistot yleistyvät vasta
maataviljelevän rautakautisen asutuksen
alettua. Tämä koskee erityisesti Suomea,
jonka happamassa maaperässä luumateriaali ja siinä oleva DNA säilyy huonosti.
Meillä on jäljellä vain erittäin vähän kivikautista orgaanista materiaalia, ja tämäkin
on laadultaan yleensä liian hajonnutta tarkempia tutkimuksia varten.
Myös nykyihmisten perimästä voidaan tehdä johtopäätöksiä väestöjen
historiasta. Nykyisten suomalaisten geneettinen variaatio tunnetaan hyvin. Siinä
missä äidin puolelta peritty mitokondriaalinen DNA:mme (mtDNA) ei juurikaan
poikkea eurooppalaisesta mtDNA-geenipoolista, on isältä pojalle periytyvässä
Y-kromosomissa huomattavissa eroja
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maamme sisällä. Suhteellisen harvoilla
miehillä on ollut kontribuutiota niihin Ykromosomilinjoihin, jotka tänä päivänä
elävät itäsuomalaisessa väestössä.
Erilaisten väestöhistoriallisten tapahtumien vaikutuksia nykyisen väestön
geenipooliin voidaan tarkastella myös
tietokoneiden avulla, simuloimalla. Yksilöinä ovat kromosomit, joita koskevat samat evolutiiviset lainalaisuudet kuin mitkä
geenejämme todellisuudessakin koskevat.
Olemme ryhmässä tutkineet sitä, minkälaisilla vaihtoehtoisilla väestömalleilla tehty simulaatio tuottaa samanlaista geneettistä muuntelua ja rakennetta kuin mitä on
nykypäivän suomalaisissa.
Simulointi on hyvä tapa tutkia esihistoriallisia väestömuutoksia silloin, kun
muut keinot eivät ole käytettävissä. Simulaatioiden etuihin kuuluu niiden toistettavuus ja mukailtavuus; erilaisia malleja ja
skenaaroita on mahdollisuus testata loputtomasti.
Olemme tutkimusryhmässämme
simuloineet koko Suomen 11 000 vuotisen asutushistorian ajassa eteenpäin. Simulaatiot alkavat siitä, kun ensimmäiset
pioneerit tulevat maahamme heti mannerjäätikön sulamisen jälkeen, ja loppuvat
nykypäivään (Sundell 2014). Simulaatiomme sisältää 24 erilaista mallia joissa
väestön koko vaihtelee, maahamme tulee
jatkuvaa geenitihkua naapuriväestöistä
sekä arkeologisesti tunnetut migraatioaallot (tyypillinen kampakeramiikka 39003500 eaa. sekä nuorakeramiikka 29002300 eaa.).
Simulaatiossa Suomi on myös jaettu maantieteellisesti osiin ja mukaan on
lisätty eri kokoisia pullonkauloja sekä historiallisen ajan eksponentiaalien väestön-

kasvu. Ne simulaatiomallit, jotka sisältävät
ahtaan pullonkaulan, ja joissa on mukana
pieni mutta jatkuva geenitihku naapuriväestöistä sekä naisten suurempi muutto
alueelta toiselle, tuottavat samanlaista geneettistä vaihtelua ja rakennetta kuin mitä
on tämän päivän Suomessa.
Esivanhempiamme on ollut vähän,
joten heidän kantamansa geenit ovat
edustaneet vain pientä osaa muinaisen
Pohjois-Euroopan väestön koko geeniperimästä. Väestön pienuus ja eristyneisyys
on edelleen mahdollistanut geenien yleisyyksien suuren vaihtelun, mikä on lopulta luonut meille nykyisen ainutlaatuisen
geeniperimämme. Sattuman kautta jotkin
harvinaiset geenit ovat geneettisen ajautumisen myötä päässeet rikastumaan.
Geneettisen ajautumisen erikoislaji
on populaation pullonkaula. Populaation
pullonkaula (myös geneettinen pullonkaula) on evolutiivinen tapahtuma, jossa
huomattava osuus populaatiosta estyy lisääntymästä ja populaatio supistuu oleellisesti. Luonnollisesti, ainoastaan pullonkaulasta selviytyneiden yksilöiden perimä
siirtyy seuraaviin sukupolviin, jolloin populaation kaikkien geenien erilaisten muotojen joukko yksipuolistuu eli geneettinen
variaatio vähenee. Sen jälkeen väestön
kaikki geenit muodostuvat näistä pullonkaulasta päässeistä geeneistä.
Suomessa väestö on todennäköisesti pienentynyt useita satoja vuosia
kestäneen ajan kuluessa. Silloin ilmasto
on viilentynyt, kasvukausi on lyhentynyt,
ja saalista on saatu vähemmän. Kun ravintoa ei ole riittänyt kaikille, harvemmat
lapset ovat jääneet eloon. Sama on toistunut useiden sukupolvien ajan, ja väestö on
vähentynyt merkittävästi.

Väestöhistorian tutkiminen
arkeologinen kiviesineanalyysin
avulla
Arkeologit ovat jo pitkään tienneet, että
Suomen neoliittisella kivikaudella on
ajanjakso, jolta on jäänyt jälkipolville selvästi vähemmän esinelöytöjä kuin sitä
varhaisemmalta ajalta. Tutkiaksemme
tarkemmin tätä ilmiötä inventoimme ja
analysoimme yhteensä 7506 Suomen
Kansallismuseon
kiviesinekokoelmasta löytyvää, typologisesti määriteltyä
kiviesinettä, joille kaikille löytyy tarkka
paikkatieto Museoviraston ylläpitämästä
muinaisjäännösrekisteristä.
Kiviesineanalyysimme
mukaan
sekä kiviesineiden että kiviesinetyyppien määrässä on selvä nousu joka ajoituu
ajanjaksoon 3900-3500 eaa. (tyypillisen
kampakeramiikan tulo Suomeen) ja tätä
seuraava huomattava lasku sekä esineiden että esinetyyppien määrässä.
Arkeologisten kiviesinelöytöjen mukaan kivikauden väestö on ollut suurimmillaan ennen populaation pullonkaulaa
3900-3500 eaa., ja koostunut tuolloin
noin 25 000 ihmisestä. Ajanjakson ai-

kana on ollut lämmintä ja paljon ravintoa.
Sitten ilmasto on alkanut viiletä ja väestö
pikkuhiljaa vähentyä.
Alimmillaan väestön määrä on ollut
noin 1700 eaa., jolloin ihmisiä on ollut ainoastaan joitakin tuhansia. Tätä arkeologista
havaintoa tukee myös geneettinen tutkimus, jonka mukaan Suomessa olisi ollut
populaation pullonkaula n. 3900 vuotta
sitten. Pullonkaulan olemassaoloa tukee
myös erityinen suomalainen tautiperintö
(The Finnish Disease Heritage), joka koostuu
36 harvinaisesta periytyvästä sairaudesta.
Suomen neoliittisella kivikaudella
ollut ahdas pullonkaula vaikuttaa yhä meidän geneettiseen monimuotoisuuteemme
tänäkin päivänä, tuhansien vuosien jälkeen. Myös se, että maamme on esihistorian aikana asutettu pääosin kahdesta
suunnasta, näkyy edelleen Itä-Suomen ja
Länsi-Suomen väestöjen erilaisena tautiperimänä.
Eri tieteenalat, kuten arkeologia ja
genetiikka, tarjoavat itsenäisiä heijastuksia samasta menneestä. Yhdistämällä
näiden tieteiden tutkimusmenetelmiä
saadaan aikaan synteesi, joka on enemmän kuin osiensa summa.
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ukiovuosinani kävin
parina iltana viikossa
kuvataidekoulussa. Kerran
satuin kuulemaan siellä,
kuinka ala-asteikäinen
lapsiryhmä keskusteli matematiikasta:
siitä, mikä oli suurin luku. Erään tytön
mielestä sellaista ei voinut olla. Tämä
perusteli näkemystään sanomalla, että
kun mihin tahansa lukuun lisätään yksi,
saadaan vielä suurempi luku. Isokokoinen
poika kuitenkin julisti itsevarmasti, että
suurin luku oli nimeltään ääretön. Tyttö
yritti kysyä, mitä tapahtui kun siihen
lisättiin yksi, mutta ei saanut vastausta.

Tuo mystinen ääretön oli minullekin tuttu,
ja siihen liittyi suuria perimmäisiä kysymyksiä. Oliko maailmankaikkeus ääretön?
Kuinka paljon taivaankappaleita oli olemassa? Jotkut yhdistivät äärettömyyden
jopa uskontoon ja hengellisyyteen. Koulumatematiikassa olin hyväksynyt äärettömän osaksi maailmaani raja-arvolaskujen
yhteydessä, ja tiesin ettei se muuttunut
mihinkään vaikka siihen lisättiin yksi.
Matematiikassa ääretön tulee esiin
mm. erilaisten lukusarjojen kautta. Kaikkein helpoin sitä on hahmottaa ajattelemalla alakoulusta tuttuja lukuja: 1, 2, 3,…
Koska – kuten tyttö huomautti - mistä
hyvänsä luvusta päästään suurempaan
lukuun lisäämällä siihen yksi, nämä luvut
jatkuvat loputtomiin. Niitä nimitetään
luonnollisiksi luvuiksi, ja ne ovat tärkeässä
roolissa äärettömään liittyvässä matemaattisessa tutkimuksessa.
Vaikka jo antiikin kreikkalaiset törmäsivät äärettömään joissakin ajatusketjuissaan, matemaatikot yrittivät pitkään
kiertää sitä. Vuonna 1831 kaikkien aikojen

kuuluisin matemaatikko, saksalainen Carl
Friedrich Gauss totesi, että ääretön oli vain
tapa puhua rajasta, joka ei koskaan tullut
vastaan. Se oli idea, jonka avulla välitettiin
ajatus siitä että jotakin prosessia saattoi
jatkaa kuinka pitkälle tahansa. Luonnolliset luvut ovat tyyppiesimerkki tällaisesta
prosessista. Luvun kasvattamista yhdellä voidaan jatkaa määrättömän kauan:
1+1=2, 2+1=3, 3+1=4, jne.
Saman vuosisadan loppupuolella
toinen saksalainen, Georg Cantor, kuitenkin
laittoi pisteen tällaiselle ajattelulle ja mullisti tavan ajatella ääretöntä. Sen sijaan,
että olisi ajatellut ääretöntä saavuttamattomana rajana tai epämääräisenä ideana,
hän pyrki määrittelemään sen täsmällisesti ja käsittelemään sitä lukuna. Ajatus
oli vallankumouksellinen, ja Cantor kohtasikin paljon vastustusta kollegoiltaan. Eräs
heistä kutsui Cantorin teorioita ”vakavaksi
sairaudeksi, josta matematiikka on saanut tartunnan”. Toinen puolestaan nimitti
Cantoria huijariksi ja sanoi tämän turmelevan nuorison ajatuksillaan. Kenties osit-

tain tämän kritiikin musertamana Cantor
vietti elämänsä ehtoon mielisairaalassa.
Nykyään Cantorin ideat on yleisesti
hyväksytty, ja niillä on paikkansa matematiikan kiehtovimpina pidettyjen löytöjen joukossa. Yksi vuosisadan vaihteen
merkittävimpiä matemaatikkoja, Cantoria
parikymmentä vuotta nuorempi David Hilbert, onkin sanonut Cantorin osoittaneen
tien paratiisiin, josta meitä ei voida koskaan karkottaa.
Cantorin teorialle keskeistä on lukumäärien ajatteleminen joukkojen kautta.
Nämä ovat lukujen kokoelmia, joita voidaan luokitella sen mukaan, kuinka monta jäsentä niissä on. Esimerkiksi joukossa
{2, 3, 7} on kolme jäsentä ja joukossa {1,
5, 47, 68, 99} viisi jäsentä. On olemassa
myös äärettömiä joukkoja, kuten vaikkapa
luonnollisten lukujen joukko {1, 2, 3, …}
tai parillisten luonnollisten lukujen joukko
{2, 4, 6, …}. Tarkastelemalla näitä äärettömiä joukkoja päästään mielenkiintoisiin
lopputuloksiin. Havaitaan esim., että joukon jäsenten lukumäärä ei muutu, vaikka
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siihen lisättäisiin yksi jäsen tai vaikka sen
jäsenten lukumäärä kerrottaisiin kahdella.
Tarinan mukaan Hilbert havainnollisti näitä asioita luennoillaan puhumalla
hotellista, jossa on ääretön määrä huoneita – yhtä monta kuin luonnollisia lukuja.
Kaikki huoneet ovat täynnä, mutta hotelliin tulee uusi vieras. Siirtelemällä muita
vieraita hotellinjohtaja onnistuu kuitenkin
majoittamaan tulokkaan. Hän tekee tämän siirtämällä huoneen 1 asukkaan huoneeseen 2, huoneen 2 asukkaan huoneeseen 3, huoneen 3 asukkaan huoneeseen
4, ja niin edelleen, aina äärettömiin.
Ajatellaan nyt, että Hilbertin hotelli on täynnä, mutta sen aulaan tupsahtaa
yhtäkkiä ääretön määrä asiakkaita, yhtä
monta kuin luonnollisia lukuja. Vieläkään
hotellinjohtaja ei joudu pulaan. Hän siirtää
vieraan huoneesta 1 huoneeseen 2, huoneesta 2 huoneeseen 4, huoneesta 3 huoneeseen 6, jne. Aina tullessaan huoneen
ovelle hotellinjohtaja kertoo huoneen
numeron kahdella ja siirtää sieltä vieraan
näin saatuun uuteen huoneeseen. Tällä ta-

voin jää tyhjäksi ääretön määrä huoneita:
kaikki parittomat huoneet. Uudet vieraat
voidaan majoittaa niihin, ja kaikki mahtuvat hotelliin. Kaksinkertainenkin ääretön
on siis samansuuruinen kuin alkuperäinen
ääretön.
Oliko siis kuvataideluokan poika oikeassa? Onko ääretön luvuista suurin? Ei,
sillä Cantor osoitti tutkimuksissaan että
suoran pisteiden (eli kaikkien reaalilukujen) joukko on suurempi kuin luonnollisten lukujen joukko. Suoran pisteitä on niin
paljon, että niitä on mahdoton luetella
listana sillä tapaa kuin luonnolliset luvut
voidaan listata (1, 2, 3, …). Kaiken lisäksi
on olemassa vieläkin suurempia äärettömiä. Riippumatta siitä, kuinka suurta joukkoa käsittelemme, lymyilee nurkan takana
aina jotakin suurempaa.
Cantorin argumenttien kannalta
ratkaisevassa roolissa oli osajoukon käsite. Osajoukolla tarkoitetaan mitä tahansa
joukon jäsenistä koostuvaa kokoelmaa.
Luonnollisten lukujen joukon osajoukkoja
ovat esim. joukko {1, 8, 11} tai kaikkien pa-

rittomien lukujen joukko {1, 3, 5, …}. Cantor
onnistui näyttämään, että joukon osajoukkojen lukumäärä on aina suurempi kuin
alkuperäinen joukko. Esimerkiksi luonnollisten lukujen joukolla on yhtä monta osajoukkoa kuin suoralla on pisteitä.
Ajatus loputtomasta määrästä
toinen toistaan suurempia äärettömiä
kohautti paitsi matemaatikkoja, myös
teologeja. Näiden oppiin kuului ajatus absoluuttisesta ja ainutkertaisesta jumalallisesta äärettömyydestä, ja Cantorin teoria
ravisteli sitä. Cantor itse oli kuitenkin vakaumuksellinen kristitty ja koki vastaanottaneensa teoriansa itseltään Jumalalta.
Hänen mielestään se pikemminkin auttoi
ymmärtämään jumalallista ääretöntä kuin
kyseenalaisti sitä. Cantorin paratiisi ei kuitenkaan ole sidottu uskontoon, vaan sinne
voi käydä jokainen matematiikan opiskelija katsomuksesta riippumatta (ellei sitten
halua varhaisempien matemaatikkojen tavoin kyseenalaistaa äärettömän käsitettä
itsessään).
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rityistä huolta
aiheuttavat bakteerit ovat
vastustuskykyisiä käytössä
oleville antibiooteille

Tauteja aiheuttavien pieneliöiden lisääntynyt vastustuskyky antibiootteja vastaan
(”antibioottiresistenssi”) on maailmanlaajuinen uhka, josta aiheutuu vakavia
kansanterveydellisiä, yhteiskunnallisia ja
taloudellisia seurauksia. Tähän uhkaan on
kiinnittänyt huomionsa Kansainvälinen
terveysjärjestö (WHO),
Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus (ECDC), Yhdysvaltojen tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskukset (CDC) sekä Euroopan
lääkevirasto (EMA). WHO julkaisikin helmikuussa luettelon kahdestatoista erittäin
suurta huolta aiheuttavasta bakteerista,
joita vastaan olisi pikaisesti kehitettävä
uusia antibiootteja (Taulukko 1).
Kaikkein kiireellisintä olisi kehittää
antibiootteja sellaisille vastustuskykyisille bakteereille, jotka aiheuttavat vakavia
infektioita sairaaloissa ja hoitokodeissa.
Lisäksi huomiota pitäisi kiinnittää potilaisiin, joiden hoito on riippuvaista erilaisista
katetreista, hengityskojeista tai muista kehon sisään vietävistä laitteista.
Erittäin vastustuskykyisiä bakteereita ovat muun muassa Acinetobacter- ja
Pseudomonas-sukuihin kuuluvat bakteerit
sekä Enterobacteriaceae-heimoon kuuluvat
Klebsiella-, Serratia-, Proteus- ja kolibaktee-

Lääketutkimusohjelma
farmasian tiedekunta
Viikinkaari 5 E (PL 56)
00014 Helsingin yliopisto
jari.yli-kauhaluoma@helsinki.fi

Bakteerilaji tai -heimo

Uusien
antibioottien
kehittämisen
kiireellisyys

Vastustuskykyinen
näille käytössä oleville
antibiooteille

Acinetobacter baumannii
Pseudomonas aeruginosa
Enterobacteriaceae
Enterococcus faecium
Staphylococcus aureus
Helicobacter pylori
Campylobacter spp.
Salmonellae
Neisseria gonorrhoeae
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae
Shigella spp.

kriittinen
kriittinen
kriittinen
korkea
korkea
korkea
korkea
korkea
korkea
keskitaso
keskitaso
keskitaso

karbapeneemit
karbapeneemit
karbapeneemit
vankomysiini
metisilliini ja vankomysiini
klaritromysiini
fluorokinolonit
fluorokinolonit
kefalosporiinit ja fluorokinolonit
penisilliinit
ampisilliini
fluorokinolonit

Taulukko 1. Tauteja aiheuttavia bakteereita, joiden
vastaisten antibioottien kehittämiseen tulisi kiinnittää
erityistä huomiota WHO:n mukaan.
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rit. Ne voivat aiheuttaa vakavia ja usein
kuolemaan johtavia verenkierron infektioita ja keuhkokuumetta.
Antibioottiresistenssi aiheuttaa
vakavia taloudellisia, inhimillisiä ja
yhteiskunnallisia vaikutuksia
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Vastustuskykyisten ja antibiootteja sietävien bakteerien aiheuttamat sairaudet
ovat yleistyneet hälyttävästi. Euroopan
tartuntatautivirasto on arvioinut, että antibioottiresistenssin vuosittaiset taloudelliset menetykset olisivat lähes 1,5 miljardia
euroa 25000 menetetyn eurooppalaisen
ihmishengen lisäksi.
Sekä uusia antibiootteja että muita
vakavien infektiotautien ennaltaehkäisyn
ja hoidon keinoja tarvitaan nopeasti. Selvien taloudellisten kannustimien puuttuessa monet lääkeyritykset ovat lopettaneet
antibioottien kehitystyön ja näin kehitystyö on jäänyt yliopistojen ja tutkimuslaitosten harteille.
Tunnustetusta uusien antibioottien
kiireellisestä tarpeesta huolimatta on kuluneen 30 vuoden aikana saatu käyttöön
ainoastaan kaksi uutta antibioottiryhmää.
Vastustuskyky on käytännössä ilmennyt
kaikille lääkinnällisessä käytössä oleville
antibiooteille jo muutaman vuoden kuluessa antibiootin käyttöönotosta.
Biofilmi on bakteerien
muodostama yhteisö
Tauteja aiheuttavienkin bakteerien tyypillinen esiintymismuoto on ns. biofilmi eli
alustassaan kasvava ja limakerroksen ympäröimä bakteeriyhteisö. Tällaisessa biofilmissä antibiooteille herkätkin bakteerit

ovat antibiootteja paremmin sietäviä, kun
tilannetta verrataan vaikkapa laboratorioolojen elatusliuoksissa kasvatettaviin bakteeriviljelmiin, joissa bakteerit kasvavat
tyypillisesti yksittäisinä soluina.
Nyt käytössä olevia antibiootteja
tarvitaan jopa tuhatkertaisia pitoisuuksia,
kun halutaan tuhota biofilminä esiintyviä
tauteja aiheuttavia bakteereita. Tällaiset
antibioottipitoisuudet ovat niin suuria,
että ne ylittävät moninkertaisesti järkevän
lääkehoidon vaatiman antibioottimäärän.
Onkin arvioitu, että lähes 70 prosenttiin bakteerien aiheuttamista infektioista liittyisi biofilmin muodostuminen.
Bakteerien muodostamat biofilmit ovat
erityisen hankalia esimerkiksi kystisen
fibroosin, pitkäaikaisten haavojen, korvatulehduksen ja sairaalainfektioiden hoidossa.
Esimerkiksi Pseudomonas aeruginosa
-bakteerin aiheuttamien infektioiden,
kuten hengityslaitehoitoon liittyvä keuhkokuume ja verenmyrkytys, hoito on yhä
enemmän riippuvainen kolistiini-antibiootista, jonka käyttö on varattu vain kaikkein vaikeimpia tapauksia varten. Myös
biofilmiä muodostavan ja lääkeresistentin
stafylokokin aiheuttamat sairaalainfektiot
ovat erityisen suuren huolen aiheena.
Uudet antibiootit voivat perustua
havupuiden pihkaan
Lääkeainekemian
tutkimusryhmämme
on yhdessä tutkimusohjelmamme mikrobiologien kanssa keskittynyt uusien
antibioottien etsimiseen, löytämiseen,
suunnitteluun ja valmistamiseen Viikissä
sijaitsevassa Helsingin yliopiston Biokeskuksessa. Suomen Akatemian rahoitta-

man
WOODYFILM-tutkimushankkeen
aikana valmistimme havupuupihkan diterpeeni-rakenteisten yhdisteiden kemiallisia
johdannaisia.
Havupuiden pihka on kansanlääkinnästä tunnettu aine, jota on käytetty
vaikeasti paranevien haavojen hoitoon
satojen vuosien ajan. Tutkimustemme
aikana määritimme valmistamiemme
pihkaperustaisten yhdisteiden kyvyn
estää stafylokokkibakteerien biofilmin
muodostumista ja hajottaa jo muodostunutta biofilmiä. Lisäksi selvitimme valmistamiemme yhdisteiden biokemiallisia
vaikutusmekanismeja. Hankkeen aikana
keksimme stafylokokkibiofilmin kasvua
tehokkaasti estäviä diterpeenien johdannaisia, jotka kykenivät lisäksi hajottamaan
jo muodostunutta biofilmiä.
Tutkimuksemme lähtökohtana oli
aikaisempi havaintomme siitä, että eristämämme pihkan pääaineosa, dehydroabietiinihappo (Kuva 1), kykeni estämään
stafylokokkibiofilmin kasvua jo hyvin
pieninä pitoisuuksina. Toisin kuin muiden antibioottien tapauksessa, vain kaksi
kertaa suurempia pitoisuuksia dehydroabietiinihappoa tarvittiin vähentämään
bakteeribiofilmin elinkykyä. Valmistimme
hankkeen aikana lähes sata kemiallista
johdannaista, joista kaikkein tehokkaimmiksi stafylokokkibiofilmin vastaisiksi
aineiksi osoittautuivat yllätykseksemme
kemiallisesti yksinkertaiset dehydroabietiinihapon ja aminohappojen väliset
amidijohdannaiset (Kuva 1).
Sen lisäksi, että muutamat näistä johdannaisista toimivat paremmin kuin pelkkä
dehydroabietiinihappo stafylokokkibiofilmin kasvun estämisessä, kykenivät nämä

yhdisteet myös hajottamaan jo muodostunutta biofilmiä hyvin lyhyessä ajassa.
Kaksi valmistamaamme johdannaista
ovatkin toistaiseksi tehokkaimmat diterpeenirakenteiset yhdisteet, jotka kykenevät tuhoamaan Staphylococcus aureus
-bakteerin muodostamaa biofilmiä. Tähän
näyttää riittävän vain kolme kertaa suurempi pitoisuus kuin vaaditaan biofilmin
muodostumisen estämiseen.
Olemme hakeneet näille yhdisteille
patenttisuojaa ja tekemissämme jatkokokeissa selvisi myös se, että dehydroabietiinihapon ja aminohappojen väliset amidit
ovat poikkeuksellisen kestäviä hydrolyysiä
vastaan.
Kompostit ja jäteveden
puhdistusprosessi uusien
antibioottien lähteinä
Juuri alkaneen hankkeen aikana tutkimme
Åbo Akademin fysikaalisen kemian laboratorion ja Helsingin yliopiston ympäristömikrobiologien kanssa mahdollisuutta
löytää uusia antibiootteja kompostien ja
jäteveden puhdistusprosessien pieneliöistä. Sekä kompostin että jäteveden bakteerit erittävät ympäristöönsä aineita, jotka
saattavat estää tai hidastaa kilpailevien

Kuva 1.
Dehydroabietiinihapon (vas.) ja sen
yhden amidi-johdannaisen (oik.)
kemialliset rakenteet.
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bakteerilajien kasvua samassa ympäristössä.
Selvitämme kompostista tai jätevedestä löytämiemme antibioottisesti
vaikuttavien aineiden tehon biofilmejä
muodostavia bakteereita ja niiden vastustuskykyisiä kantoja vastaan käyttämällä
uusia biofilmien tutkimusmenetelmiä ja
mikrosysteemiteknologiaa.
Työryhmämme aiempien tutkimusten mukaan vaikuttaa siltä, että biologisen
jätteen ja jäteveden käsittelyprosessien
kannalta keskeiset bakteerit tuottavat aineita, jotka parhaimmillaan voisivat tuhota tauteja aiheuttavia tai muutoin ihmiselle haitallisia bakteereita. Kompostoinnin ja
jäteveden puhdistuksen kannalta keskeiset bakteerit voivat tuottaa myös biofilmiä
hajottavia entsyymejä.
On yllättävää, että huolimatta kompostien ja jäteveden pieneliöiden valtavasta monimuotoisuudesta niitä ei ole
aiemmin tutkittu mahdollisten uusien antibioottien lähteenä. Tutkimusta rajoittaa
merkittävästi se, että arviolta 99:ää prosenttia ympäristön bakteereista ei voida
kasvattaa tyypillisissä laboratorio-oloissa.
Tästä syystä näitä hankalasti laboratoriossa kasvatettavia pieneliöitä pidetäänkin
planeettamme suurimpana mahdollisena
uusien luonnonaineiden lähteenä.
Työryhmämme käyttää uusia tekniikoita ja menetelmiä, kuten mikrofluidistiikkaa ja biofilmisensoreita biologisen
jätteen ja jäteveden käsittelyprosessien
bakteerien kasvattamiseen ja niiden tuottamien antimikrobiaineiden vaikutusten
seulomiseen alkuperäisessä ympäristössään. Antibiootteja tuottavat bakteerit
pyrimme eristämään ja tunnistamaan perusteellisia jatkotutkimuksia varten.

Uusien molekyylibiologisten menetelmien avulla pyrimme löytämään
sopivat kompostoinnin tai jäteveden
puhdistusprosessien kohdat biofilmisensoreille ja tunnistamaan biofilmiä hajottavia entsyymejä tuottavat bakteerit.
Näitä menetelmiä voidaan myös käyttää
arvioimaan biologisen jätteen ja jäteveden
käsittelyprosesseihin liittyvää antibioottiresistenssin kasvua. Hankkeen aikana
suunnittelemme ja valmistamme myös
selluloosaperustaisia painettuja biofilmisensoreita, jotka edistävät bakteeribiofilmiä tuhoavien ja hajottavien aineiden
seulontaa suoraan biologisen jätteen ja
jäteveden käsittelyprosesseista.
Hankkeessa valmistettaviin mikrofluidistisiin siruihin yhdistettyinä voidaan
näiden sensorien avulla kerätä tietoa
myös kompostoinnin ja jätevedenpuhdistuksen aikana vallitsevista fysikaalisista ja
kemiallisista olosuhteista. Tämä tieto voi
edistää löytämiemme keskeisten bakteerien kasvatusta laboratorio-olosuhteissa.
Mikrofluidistiset sirut voivat myös
mahdollistaa kompostien ja jäteveden puhdistusprosessien bakteerien eristämisen ja
kasvattamisen bakteereille luonnollisissa
olosuhteissa. Kemiallisen synteesin avulla
voimme lopuksi tuottaa löytämiemme antibioottisesti vaikuttavien luonnonaineiden
kemiallisia johdannaisia ja niitä jäljitteleviä
yhdisteitä. Kaikkein lupaavimpien yhdisteiden kykyä toimia biofilmin vastaisina ja/tai
biofilmiväliainetta hajottavina yhdisteinä
tutkitaan perusteellisesti.
Uudet antibiootit tuovat toivoa
Vähän aikaa sitten amerikkalaisesta maanäytteestä löydetyn bakteerin todettiin

tuottavan teiksobaktiini-nimistä poikkeuksellisen tehokasta antibioottia. Tämä
bakteeri eristettiin mikrofluidistisen sirun
avulla ja sen tunnistaminen inspiroi ja
piristi selvästi ympäristön ekosysteemejä hyödyntävää tutkimusta, joka tähtää
uusien antimikrobiaineiden löytämiseen
ja niistä johdettujen uusien antibioottien
keksimiseen.
Kansainväliset toimijat, Kansainvälinen terveysjärjestö, Tautien ehkäisyn

ja valvonnan eurooppalainen keskus ja
Euroopan lääkevirasto, ovat innostaneet
tutkijoita sekä yliopistoissa että lääketeollisuudessa yhdistämään voimiaan ennennäkemättömällä tavalla. Useissa parhaillaan käynnissä olevissa yhteishankkeissa
pyritään etsimää, löytämään, suunnittelemaan ja valmistamaan uusia, tehokkaita,
turvallisia ja edullisia antibiootteja, joiden
tarkoituksena on nujertaa lisääntyvä antibioottiresistenssi.
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SANASTO
antibiootti
Antibiootit ovat bakteeri-infektioiden hoitoon
käytettäviä lääkeaineita.
antibioottiresistenssi
Antibioottiresistenssillä tarkoitetaan sitä, että
bakteerilla on vastustuskyky yhtä tai useampaa
antibioottia vastaan.
antimikrobiaine
Antimikrobiaineella tarkoitetaan pieneliöitä tappavaa
tai niiden kasvua ja lisääntymistä hidastavaa tai
estävää ainetta. Se voi olla toisen mikrobin tuottama
antibiootti tai teollisesti valmistettu lääkeaine.
biofilmi
Biofilmit ovat pinnoilla kasvavia ja solun ulkopuolisista
polysakkarideista, lipideistä ja nukleiinihapoista
koostuvan limakerroksen ympäröimiä, esimerkiksi
bakteereista koostuvia, pieneliöyhteisöjä.
diterpeeni
Diterpeenit ovat rakenteessaan kaksikymmentä

hiiliatomia sisältäviä luonnonaineita, jotka ovat
biosynteettisesti peräisin neljästä 2-metyyli-1,3butadieeni- eli isopreenimolekyylistä. Diterpeenejä
esiintyy runsaasti erityisesti havupuiden pihkassa.
mikrobilääke
Mikrobilääkkeisiin kuuluvat bakteeri-infektioiden
hoitoon tarkoitettujen lääkeaineiden lisäksi myös
virus-, sieni- ja alkueläininfektioiden hoitoon
tarkoitetut lääkeaineet.
mikrofluidistiikka
Mikrofluidistiikka on mikroskooppisten nestevirtausten
hallintaa käsittelevä tieteenala. Esimerkiksi
mikrofluidistiset sirut valmistetaan erilaisista
materiaaleista (pii, lasi, polymeerit). Sirujen tilavuudet
ovat usein nano- ja pikolitroja sekä virtausnopeudet
nano- ja mikrolitroja minuutissa.
SENSORI

Sensori on anturi, jolla mitataan fysikaalista tai
kemiallista suuretta.
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istiriita on melkoinen.
Media on ollut iät
ajat huolissaan
opettajapulasta, joka
on jo todellisuutta – tai
ainakin nurkan takana.
Vuosikausia puhuttiin
suurista ikäluokista, jotka siirtyvät eläkkeelle
ja jättävät jälkeensä työvoimapulan.
Perustettiin työryhmiä ja hankkeita tulevan
opettajavajeen torjumiseksi.
Mutta todellisuus on toinen. Töitä ei löydy,
koska opettajia on koulutettu jo kauan
rutkasti yli tarpeen. Koulutusmääriä
pitäisi leikata, ja pian. Ne kuuluisat suuret
ikäluokatkin jäivät kaikessa hiljaisuudessa
eläkkeelle, ja opettajien työllistyminen on
vain vaikeutunut.

Synkimmät näkymät on aineenopettajilla.
Pientä huolta on julkisuudessa sentään nähty historianopettajien työllistymisestä, mutta tilanne on lähes yhtä surkea muissakin
aineissa.
Olen keskustellut eri aineyhdistelmillä
töitä hakeneiden kanssa, ja tarina toistuu:
päteviä hakijoita on milloin viisikymmentä,
milloin yhdeksänkymmentä – ja liikatarjonta
on ongelma melkeinpä kaikkialla Suomessa.
Uskontoa opettava tuttava laski, että
joka vuosi valmistuu 60–80 opettajaa, joilla on uskonnon ja jonkin muun aineen pätevyys. Vakivirkoja oli parin vuoden aikana
ollut auki ainoastaan muutama, ja pitkiä sijaisuuksiakin vain kourallinen.
Tuntiopettajan työstä voin kertoa, että
menetteleehän se – jos tottuu krooniseen
epävarmuuteen ja jokakeväisiin yt-neuvotteluihin, joissa pähkäillään, riittääkö töitä seuraavaksi lukuvuodeksi. Kaikki eivät totu, eivät
ainakaan ne, joilla on asuntolaina niskassa.
(Itse en onneksi ole koskaan haaveillut omistusasumisesta.)

Lukioihin iski täysi epävarmuus
Tilanne näyttää pahalta muun muassa
lukioissa. Lukiot on tarkoitus myllätä pika-aikataululla uusiksi, eikä kukaan tiedä,
mitä aineita lukioissa enää käytännössä
opiskellaan muutaman vuoden päästä.
Jos valinnaisuus ja muotiajatus ”yksilöllisistä opintopoluista” viedään äärimmilleen, moni aine voi kuihtua lukioista –
kuten filosofia, jota ei peruskoulussa ole ja
jota ei siksi osattaisi jostain valinnaiskorista poimia. Kun vielä samaan aikaan ylioppilaskirjoitusten merkitystä kasvatetaan,
on selvää, että laajan valinnanvapauden
lukioissa keskityttäisiin sellaisiin aineisiin,
joita kirjoittamalla pääsee yliopistoon.
Tämä keikauttaisi eri aineiden kurssimääriä niin paljon, että tällä hetkellä
uusia virkoja ei kannata avata ollenkaan,
ne kun ehkä pitäisi pian repiä auki. Maksimaalisen valinnaisuuden oloissa virkasuhteisten opettajien sijaan tarvitaan lähinnä
joustavia tuntiopettajia, jotka suostuvat
tekemään töitä aina sen verran kuin kursseja syntyy.
Tilastot johtavat harhaan
Viralliset tilastot eivät kunnolla tunnista
opettajien kehnoa työllistymistä. Niissä
opettajien työttömyys on hämmästyttävästi alle 15 %.
Yksi selitys petollisen alhaisiin työttömyyslukuihin on se, että moni opettaja
toivottomaan työnhakuun turhauduttuaan
vaihtaa alaa, jää kotiin lastenhoitoon tai ilmoittautuu jatko-opiskelijaksi.
On hämmentävää, että työ- ja elin-

keinoministeriönkin kartoilla osassa Suomea työtä etsivien opettajien määrä on
tasapainossa työmarkkinoiden tarpeen
kanssa. Virhe johtuu siitä, että epätasapaino rekisteröidään vain, jos alalla on
tietty määrä työttömiä työnhakijoita. Moni
opettajan paikkoja hakeva on koulutusta
vastaamattomassa tilapäistyössä eivätkä
he siten tule tilastoiduksi työttömiksi.
Tilastoharhaa tulee siitäkin, että monet opettajaksi valmistuneet opiskelevat
avoimessa yliopistossa uusien aineiden
pätevyyksiä työllistymistä helpottaakseen. Nämä pätevyydet eivät näy valmistuneiden aineenopettajien määrissä.
Opiskelijat tulevat petetyiksi
Vaikuttaa siltä, että myös yliopistoilla on
yhä väärä tilannekuva. Kysäisin kokeeksi
maantiedettä opiskelevalta ja opettajaksi
tähtäävältä sijaiselta, mitä heille on sanottu opettajien työllisyydestä. Kuulemma
tilanne on sen verran huono, että ensin pitää tehdä muutamakin vuosi sijaisuuksia,
ja vasta sitten saa viran.
Vasta sitten? Luultavasti virkaa ei
saa koskaan, ja jo pitkät sijaisuudet ovat
harvojen herkkua.
En halunnut pilata nuoren ihmisen
intoa ikävillä tosiasioilla ja pidin suuni kiinni, mutta kyllä tämä mietteliääksi vetää.
Kovasti haluaisin kannustaa lahjakkaita
nuoria opiskelemaan opettajaksi, mutta
reilumpaa kai olisi kertoa, että ei kannata
– ainakaan jos töitä haluaa tehdä.

ARNO KOTRO ON OPETTAJA JA KOLUMNISTI.
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Helsinki
- MAAILMAN VAIKUTTAVIN PAIKKA OPPIA
Liisa Pohjolainen
KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALAJOHTAJA
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asvatuksen ja
koulutuksen toimialalla
työskentelee 13! !000
ammattilaista yli 700
toimipaikassa ympäri
Helsinkiä. Se on mahtava
joukko osaamista, ihmisiä, jotka kasvattavat
ja opettavat tulevaisuuden tekijöitä, lapsia,
nuoria ja aikuisia. Meillä on ainutlaatuinen
mahdollisuus oppia toisiltamme ja hyödyntää
osaamista yli kouluasteiden ja –muotojen.
Helsingin kasvatus ja koulutus tulevat
olemaan edelleen maailman huippua.
Helsinki on oikeasti maailman vaikuttavin
paikka oppia.

Kasvatuksen ja koulutuksen
toimiala vahvistaa elinikäistä
oppimista Helsingissä
Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus sekä vapaa
sivistystyö yhdistyivät Helsingissä yhdeksi toimialaksi kesäkuun 2017 alusta.
Koko toimialaa yhdistää vahvasti elinikäinen oppiminen ”vauvasta vaariin”. Jo viime keväänä toimialaa valmisteltaessa oli
ilahduttavaa, kuinka kirkkaasti juuri elinikäinen oppiminen ja koko kasvatuksen ja
koulutuksen kirjon tarjoaminen helsinkiläisille muotoutuivat meitä kaikkia yhdistäväksi liimaksi.
Toimialan
rakentaminen
vaatii
avointa mieltä ja uudenlaisia toimintatapoja. Maailmaa muuttuu kiihtyvää
vauhtia. Globalisaatio, digitalisaatio, robotisaatio, tekoäly olivat vielä muutamia
vuosia sitten meille pelkkiä sanoja, nyt ne
koskettavat meistä jokaista. Kun näihin
muutoksiin ja haasteisiin etsimme vastauksia kasvatuksessa ja koulutuksessa, toivon, että säilyttäisimme avoimen mielen
ja vahvan uskon omaan osaamiseemme.
Meillä on todellista näyttöä hyvistä tuloksista, erinomaista pedagogista osaamista

ja näkemystä, hyvät mahdollisuudet tehdä
maailman parasta koulutusta. Avaintekijä
tässä muutoksessa on yhdessä tekeminen
rohkein mielin uutta etsien.
Yhdessä tekeminen ei aina ole helppoa. Se edellyttää luottamusta toisiin ja
toisen arvostamista, toisten kuulemista
ja kuuntelemista, vuoropuhelua. Entistä
enemmän tarvitaan myös vuoropuhelua
koulujen ja hallinnon välille. Silloin tällöin kuulen, miten koulut ja hallinto olisivat ikään kuin vastakkain, eri puolilla. On
totta, että meillä on puolin ja toisin parantamisen varaa, miten ymmärrämme
toistemme työtä ja miten sitä teemme. Se
on kuitenkin ilmeistä, että ainoa mahdollisuutemme on onnistua yhdessä.
Nyt kun rakennamme toimialaa,
rohkaisen kouluja entistä suurempaan
aktiivisuuteen siinä, miten hallinto- ja tukipalvelut voisivat entistä paremmin palvella kouluja. Toisaalta kouluista pitäisi
tulla entistä enemmän esille, mitä siellä
tehdään, miten opetusta toteutetaan ja
kehitetään. Otan yhtenä esimerkkinä tietohallinnon hankintaryhmän, jonka tehtävänä on selvittää, millaisia koneita ja
laitteita pitäisi hankkia, jotta ne parhaimmalla tavalla toteuttaisivat uuden opetussuunnitelman mukaista oppimista. Tämän
tarpeen määrittelyssä tarvitaan opettajia
ja rehtoreita, jotka syvällisesti ymmärtävät
uuden opetussuunnitelman pedagogiset
ratkaisut. Yhteisessä tekemisessä tarvitaan molempia ja haluan rakentaa toimi-

alaa tällaisen vuoropuhelun ja yhteistyön
suuntaan. Näin me onnistumme yhdessä.
Urbaanissa kaupungissa on myös
huolestuttavia asioita
Päiväkodit, koulut ja oppilaitokset ovat osa
kaupunkia, ne eivät ole irrallaan ulkopuolisesta maailmasta. Yhteiskunta päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ympärillä
on viime vuosina muuttunut arvaamattomammaksi. Meille on ilmaantunut ikäviä turvallisuutta uhkaavia ilmiöitä, jotka
huolestuttavat ja pelottavat meitä kaikkia,
erityisesti lapsia ja nuoria. Kaupungissa
on kiinnitetty paljon huomiota myös eriarvoistumiseen: alueiden eriarvoistumiseen,
perheiden eriarvoistumiseen, lasten ja
nuorten eriarvoistumiseen.
Koulutus ja kasvatus estävät eriarvoistumista, tasoittavat oppimisen eroja
ja antavat lapsille ja nuorille valmiuksia
löytää paikkansa tässä yhteiskunnassa.
Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että
saamme kaikki lapset ja nuoret koulutukseen, löytämään omat vahvuutensa ja
kasvamaan yhteiskunnan täysivaltaisiksi
jäseniksi.
Oppia ja kasvaa monimuotoisessa
Helsingissä
Helsingissä painotamme koko kaupunkia oppimisympäristönä. Uusien opetussuunnitelmien myötä oppiminen laajenee
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luokkahuoneen ja koulurakennuksen ulkopuolelle koko Helsinkiin. On ollut ilahduttavaa, miten innokkaasti kouluissa ja
oppilaitoksissa on lähdetty toteuttamaan
uutta opetussuunnitelmaa ympäri Helsinkiä. Myös päiväkodit uuden varhaiskasvatussuunnitelman myötä ovat laajentaneet
oppimisympäristöään.
Meidän kannattaa olla ylpeitä omasta kaupungistamme oppimisen tilana, sillä
Helsingissä voimme hyödyntää monimuotoista kaupunkia eri tavoin: oppia voi
museoissa, kirjastoissa, kahviloissa, yrityksissä, mutta myös kaupunkiluonnossa,
puistoissa ja usein myös ihan koulun lähipiirissä. Teknologia on hyvä apu kaupungin
ottamisessa oppimisen tilaksi. Tässä meillä on kuitenkin vielä paljon tehtävää myös
muiden kaupungin toimialojen kanssa.
Ilmiöoppiminen uudenlaisen
oppimisen ytimessä
Kaikkien koulumuotojen uusissa opetussuunnitelmissa lähtökohtina ovat opetuksen ilmiöpohjaisuus, laaja-alainen
osaaminen (tulevaisuuden taidot), yhteisöllinen oppiminen ja yksilöllisten opintopolkujen rakentaminen sekä oppimisen
monipuolinen arviointi. Helsingissä painotamme ilmiöoppimista, joka mahdollistaa
mielestäni monta uuden opsin asiaa.
Ilmiöoppimisen lähtökohtana ovat
oppilaiden omat kokemukset, oppilaiden
uteliaisuus ja kiinnostuksen kohteet. Ilmiö-

oppiminen perustuu opetussuunnitelman
käsitykseen oppilaasta aktiivisena toimijana oman oppimisensa rakentamisessa. Ilmiöoppimisessa yhdistyvät yhteisöllisyys,
oma tekeminen ja oma ajattelu sekä digitaalisuus. Siinä teknologiaa hyödynnetään
monipuolisesti oppimista rikastuttavalla
tavalla. Sen on huomattu motivoivan oppilaita, kun tutkitaan todellisen elämän, autenttisia ilmiöitä, eikä lähdetä opiskelussa
irrallisista oppiaineista, joita oppilaat eivät
välttämättä osaa yhdistää todelliseen elämään. Näin nuorten kiinnostus ja ymmärrys maailmasta lisääntyvät.
Kun tieto on meidän kaikkien saatavilla, emme enää tarvitse kouluissa pelkästään tietojen opettamista. Muuttuvassa
maailmassa tarvitaan ennen kaikkea tietojen soveltamisen ja analysoinnin taitoa,
kriittisen ajattelun taitoa sekä yhteistyötaitoja, taitoa tulla kaikenlaisten ihmisten
kanssa toimeen ja työskennellä erilaisten
kanssa. Uusissa opetussuunnitelmissa
puhutaankin laaja-alaisen osaamisen taidoista, joiden oppimiseen ilmiöpohjainen
opetus antaa hyvät mahdollisuudet.
Ilmiöoppiminen on tavoitteellista
oppimista, mikä edellyttää opettajilta
hyvää yhteissuunnittelua ja yhteistyötä.
Alussa tämä on luonnollisesti työlästä ja
vaatii opettajilta yhteistä aikaa. Toisaalta meillä on paljon opettajia, jotka ovat
toteuttaneet ilmiöoppimista jo kauan,
jolloin työmääräkin vähenee ja vertaisoppimista tapahtuu luontevasti. Ilmiöoppi-

misessa opettajan työ on edelleen ensiarvoisen tärkeää oppimisen ohjaajana ja
kannustajana.

siitä, annammeko uudelle mahdollisuuden
edes ajatuksissamme. Toivonkin, että te
opettajat jaksaisitte lähteä etsimään uutta
maailman muuttuessa.

Opettajan työ muuttuu,
kaikkien työ muuttuu

Opitaan yhdessä

Uudet opetussuunnitelmat tuovat paljon
uutta opettajan työhön. Opettajasta tulee entistä enemmän oppilaan oppimisen
aktivoija, motivoija ja ohjaaja. Yksinpuurtaminen muuttuu yhteistyöksi muiden
opettajien, vanhempien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Pitää osata käyttää teknologiaa luontevana osana oppimista
ja hallita monia asioita. Tämä kaikki on
monelle opettajalle jo tuttua ja käytössä,
mutta joillekin uutta.
Suhtaudumme muutokseen eri
tavoin. Osa kokee uuden mahdollisuutena, osa vaatimuksena tai uhkana, osa
innostuu muutoksesta, osa lamaantuu.
Itse ajattelen niin, että uuden oppiminen
ja haltuunotto voivat tapahtua kaikessa
rauhassa, askel kerrallaan, mutta muutos
lähtee siitä ensimmäisestä uudesta, vaikka pienestäkin, askeleesta: aina voi tehdä
jotain uudella tavalla. Kyse on useimmiten

Olen ollut opettajana ja rehtorina perusopetuksessa sekä lukio- ja ammatillisessa
koulutuksessa. Nyt katselen kasvatuksen
ja koulutuksen kenttää kaupungin ja koulutuksen järjestäjän perspektiivistä. On
hyvä muistaa, että eri tehtävissä meillä on
eri näkökulmat.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan rakentamista ja opetuksen uudistamista viedään Helsingissä yhdessä kehittämällä ja yhdessä tekemällä. Uuden
etsimiseen ja tekemiseen tarvitaan kaikkia: rehtoreita, opettajia, oppilaita, opiskelijoita, vanhempia, yrityksiä ja poliittisia
päätöksentekijöitä. Tässä työssä meidän
ei kannata etsiä puutteita ja virheitä perinteisen arviointimallin mukaan, vaan
ratkaisuja, uusien käytäntöjen jakamista ja
kannustamista, toisen arvostamista, myös
epäonnistumiset ovat sallittuja. Näin me
kaikki opimme uutta.
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Aikaansaava
ammattijärjestö
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tärkein OAJ:n aikaansaannos on oma
sopimus OVTES. Se saavutettiin pitkän
työtaistelun jälkeen 1984. Siitä lähtien
opetusalaa koskevat työehtoasiat on
saatu neuvotella itse. Oma sopimusala
takaa myös sen, että palkkarahat
pysyvät opetusalalla eikä niiden
jakamiseen osallistu muut sektorit.

Tämä on osaltaan vahvistanut levollisuutta
yhteiskunnassamme. OAJ ei rettelöi, osaa
tehdä sopimuksia, pystyy neuvottelemaan
hankalissakin paikoissa ja on arvostettu
yhteiskunnallinen vaikuttaja. Näkemyksiämme kuullaan niin valtakunnan tasolla
kuin paikallisestikin. Tästä pelipaikasta pidetään kiinni asiantuntemuksella ja hyvillä
vuorovaikutustaidoilla.
OAJ oli näyttävästi yhdessä muiden
järjestöjen kanssa vastustamassa hallituksen pakkolakeja. Jos ne olisivat tulleet voimaan, niin meidänkin työehdoistamme ja
palkoista päätettäisiin pöydissä, jonka ympärillä meille ei olisi jakkaraa. Jouduimme
kitkerästi hyväksymään kiky-sopimuksen
ja kunnan työntekijöiden lomarahaleikkaukset mutta säilytimme päätösvallan
omissa asioissamme.
Sopimuskausi on pian katkolla ja on
selvää, että OAJ:n tavoitteena on paitsi
palkankorotukset niin myös sellaiset tekstimuutokset, jotka edistävät nykypäivän
opetuksen toteuttamista. Joskus nykyinen
virkaehtosopimus on uusien ja tärkeinä
pidettyjen ratkaisujen esteenä ja siitäkin
syystä vuosityöajasta neuvotellaan jälleen

ja mahdollisia kokeilukouluja haarukoidaan myös pääkaupunkiseudulla.
HOAY on emonsa tapaan yhdistys,
jonka mielipiteet huomioidaan kaskon toimialan johdossa. Uudet opettajat päätettiin pienen harharetken jälkeen palkata 1.8
lähtien. Helsinki erottuukin tässä asiassa
edukseen naapurikunnista. Meillä työhön
valmistautumista ja perehdytystä pidetään
olennaisina asioina. Kaikkialla ei näin ole.
HOAY:n johto tapaa säännöllisesti
Kaskon johtoa ja sillä on tärkeä merkitys.
Usein kentän ääni kuullaan juuri tätä kautta. Digiloikkaan liittyvät asiat olisivat todennäköisesti vieläkin enemmän sekaisin
ilman kentän äänen välittämistä.
HOAY tapaa säännöllisesti myös
Kaskon lautakuntaa. Viesti poliitikoille
kulkee luontevasti sekä näissä tilaisuuksissa että epävirallisemminkin. Rahoista
päättävät poliitikot ja meidän tehtävämme on kertoa mihin sitä kipeimmin tarvitaan. Kymmenien miljoonien säästöt
opetuksesta peruttiin ainakin tällä haavaa. Se ei kuitenkaan riitä, sillä sittenkään
budjetti ei huomioi oppilasmäärän kasvua täysimääräisesti.

Pisatulokset hämmentävät. Helsingissä on maailman parhaat oppimistulokset. Siis todellakin, maailman parhaat.
Mahtaisiko se johtua siitä, että meillä
taitaa olla maailman parhaat opettajat ja
rehtorit? Vai siitä, että meillä on maailman paras opettajajärjestö ja helsinkiläinen opettajayhdistys? Tällä hetkellä meillä
näyttäisi olevan myös orastavaa toivoa
siitä, että päättäjätkin näkevät laadukkaan
opetuksen vahvana kaupungin etuna.
Tässä kaupungissa työskentelee tuhansittain ammattilaisia opetuksen parhaaksi ja yhä useammin joukkuepelin
tuloksena on kolmen pisteen kori. Aikaansaannoksia on paljon ja niiden innoittamana on hyvä jatkaa työtä epäkohtien korjaamiseksi.
Virkeää syksyä

Jaana Alaja
PÄÄLUOTTAMUSMIES
OAJ:N HALLITUKSEN JÄSEN
TULO- JA PALKKAPOLIITTISEN
TOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJA
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Jäähyväiset
järjestötoiminnalle!
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n syyskuun
ensimmäinen
viikko
meneillään
ja työ tuntuu
jo löytäneen
omat
uomansa. Kulunut kesä toistaa taas
itseään. Lämpimiä hellepäiviä meistä oli
odotellut yksi jos toinenkin. Kuitenkin
kesä on aina kesä ja meille opetuksen
ammattilaisille opetuksesta vapaata aikaa
kesäkeskeytyksen muodossa. Itse olen
kokenut menneen kesän myönteisenä
ja nautinnollisena Huolimatta siitä,
minkälainen se on ollut. Olenkohan sitten
ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

On tärkeätä, että jokainen meistä voi
suunnitella itse, miten vietämme aikamme, mitkä ovat ne kohokohdat, joista
ammennamme virkistystä ja voimaa seuraavaa työvuottamme varten. Osa meistä
on täyttänyt lomansa matkustelemalla ja
tutustumalla uusiin erilaisiin paikkoihin,
ihmisiin ja toiset ovat täyttäneet päivänsä opettelemalla uusia asioita. Kaikki nuo
ovat unohtumattomia ja tarpeellisia hetkiä
elämässämme.
Omalla kohdallani yksi iso elämänmuutos on 26 vuoden jälkeen muutto uuteen kotiin, joka valmistui vasta elokuun
lopussa. Kaikki tavarat, muistot ja menneet vuodet on käyty läpi ja taltioitu erilaisiin ”varastoihin”. Erittäin hyvä huomio
oli se, kun jostain ”vanhasta ja tarpeettomasta” osaa luopua, niin samalla pystyy
luomaan tilaa uusille asioille. Kokemuksena tämä on ollut erittäin ”puhdistava ja
positiivinen” mielelle.
HOAY:n järjestötoiminnassa syksyllä on taas tarjolla sekä koulutusta että hyvinvointia lisääviä tilaisuuksia. Kokosimme
heti alkajaisiksi yhteen uudet yhteysopettajat. Heidän panoksensa tiedon välittäjinä jäsenten ja ammattiyhdistysaktiivien

välillä on ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi
syksyn akana tarjoamme jäsenillemme
esimerkiksi VES/TES koulutusta ja palkkakursseja. Perinteisiä yhteysopettajapäiviä vietämme lokakuussa 100-vuotisjuhlallisuuksien merkeissä. Seminaarin aiheet
liittyvät sekä nykyisyyteen että historiaan,
mutta kurkistamme myös tulevaisuuteen.
Tyhjien tuolien tarjonta ei tänäkään syksynä tuota pettymystä. Tarjolla on jokaiselle jotakin, liikuntaa, teatteri, musiikkia
yms. Toivotammekin kaikki tervetulleeksi
mukaan nauttimaan ja virkistäytymään.
Uutena juttuna olemme aloittaneet viime
keväänä tapaamiset alueellisten yhteisopettajien kanssa. Toivomme tällä, että
näin saisimme paremmin kuuluviin eri
alueitten äänen. Meille kaikille tärkeitä
päättäjiä tapaamme säännöllisesti.
Edessä on tärkeä vaalisyksy, hallitusvaalit ja työsuojeluvaalit. Edunvalvonta
ja jaksaminen työssä ovat erittäin asioita
tärkeätä. Ilokseni olen kuullut, että ehdokkaita on löytynyt useita. Toivotan onnea
heille kaikille vaaleihin. Työ ammattiyhdistyksessä on mielenkiintoista ja palkitsevaa. Uusi hallitus aloittaa kaksivuotiskautensa tammikuussa 2018.

Vaalivuosi jatkuu keväällä OAJ:n
valtuustovaaleilla. Toivon mukaan aktiivisia ehdokkaita löytyy runsaslukuisesti ja
äänestysaktiivisuus vaaleissa on korkea.
Vain niin toteutuu jäsenten henkilökohtainen vaikuttaminen.
Kiitos kaikille luottamuksesta, jota
olen saanut kokea tässä ay-toiminnassa!
Neljätoista vuotta on mennyt kuin siivillä tätä mielenkiintoista ”ay-uraa”. Nyt on
aika väistyä ja antaa tilaa uusille kasvoille.
On ollut ilo saada oppia teiltä, niin jäsenet
kuin hallitus, monia mielenkiintoisia asioita ja kokea niitä yhdessä kanssanne.

Aurinkoisin ajatuksin Maritta
JVK:N PJ
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Terveisiä
edunvalvontavaliokunnasta!
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yhyen ja
vähälumisen
kesän jälkeen
on uusi
lukuvuosi
jälleen
päässyt
hyvään

vauhtiin. Edunvalvontavaliokunta on kevään
ja kesän jäljiltä jatkanut ajankohtaisten
asioiden käsittelyä. Keskusteluissa
ja yhteydenotoissa pinnalla on ollut
muun muassa työssä jaksaminen, työn
rajaaminen ja KiKy- sekä YS -aikaan liittyvät
kysymykset. HOAY:n uusi hallitus valitaan
syksyn aikana aloittamaan kaksivuotinen
toimikautensa tammikuun alusta.
Uskon, että hallitus saa taas riveihinsä
järjestötoiminnasta, edunvalvonnasta ja
koulutuspolitiikaista kiinnostuneita sekä
vanhoja että uusia jäseniä.

Uusi opetussuunnitelma on tänä syksynä
tavoittanut seitsemännet luokat ja lukion
toisen vuosiasteen. Oppiainesisältöjen
tarkastelu, sisältöjen toteutuksen sekä
monipuolisen arvioinnin suunnittelu on
sekä antoisaa että aikaa vievää. Kaikenlainen hyvien käytänteiden ja suunnittelutyön jakaminen työparin sekä oman yhteisön sisällä onkin tehokasta ajankäyttöä.
Uudistuvat työtavat yhdistettynä käynnissä olevaan digitalisaatioon vaativat
kuitenkin väistämättä yhteissuunnittelua
ja koulutusta. Tässä kohdassa työajan
riittävyyttä ja omaa jaksamista on syytä
tarkkailla.
Työajan riittämiseen on syytä kiinnittää huomiota useastakin syystä. Opettajien vuosiviikkotuntiperusteisessa työajassa vuosittain tai viikoittain laskettava
yhteissuunnitteluaika on määrältään rajallinen. Ei myöskään ole syytä unohtaa
viime vuonna käytyä ja edelleen jatkuvaa
keskustelua vuosityöaikakokeiluista. Molempiin liittyen työajan ja siihen kuuluvien
tehtävien määrittely on olennainen asia.
On helppo sanoa, että jokaisen opettajan
on itse seurattava työajan riittävyyttä ja
näin vastuuttaa opettaja asiassa. Käytännössä ja arjen keskellä työajan seuranta
ei kuitenkaan ole yksiselitteisen helppoa
ja siihen pitää paneutua: Mikä lasketaan
YS –aikaan, mikä KiKyyn ja mikä jää oman
opetuksen suunnittelun piiriin. Keskusteluista poimittujen huomioiden takaa
kuuluu vahvasti viesti myös siitä, että työn
tekeminen ei jakaudu tasaisesti. Toiset
puurtavat yötä myöten ja toisilla rima on
matalammalla.
Asiaa on tarkasteltava ensin työnjohdollisesti, mutta myös sopimusten mu-

kaisten työaikojen puitteissa. Viimekädessä työn rajaaminen tai sen ylimääräinen
harrastaminen on jokaisen itsensä käsissä.
Lue KiKy –ajan ja YS –ajan ohjeistuksista
tarkemmin pääluottamusmiestiedotteista tai kysy luottamusmieheltäsi. Vuosittain laskettavan YS-ajan seurantaan voit
käyttää myös OAJ:n sivuilla olevaa VIPU
–työkalua, johon voi kirjata toteutuneita
tunteja aiheittain. Huomaa, että voit syöttää järjestelmään halutun YS-tuntimäärän
jos työnantajan kanssa on tästä sovittu tai
lukuvuosi on kesken.
Helsingin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistamisensa ja lomien jälkeen
aloittanut totuttelun uuteen organisaatiomalliin. HOAY:n työvaliokunta jatkaa
hyväksi koettuja tapaamisia Helsingin
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johdon kanssa. Näissä tapaamisissa vaihdetaan konkreettisia tietoja, näkemyksiä ja
kehitysideoita kaupungin opetuksen toimialaan liittyvissä asioissa. HOAY tapaa
myös kasvatus- ja koulutuslautakuntaa
ajankohtaisten asioiden puitteissa seuraavan kerran nyt syyskuussa. Rihvelin
ilmestymisajankohtana mielenkiinnolla
seurattava asia on Helsingin kaupungin
vuoden 2018 talousarvioesitys. Jokaisen
opettajan onkin hyvä seurata lautakunnan päätöksentekoa Helsingin kaupungin
internet-sivuilta.
Valtionhallituksen toimesta aloitettu lukiokoulutuksen uudistaminen etenee
vauhdilla. Opetusministeriön nimeämä
työryhmä on aloittanut lainsäädännön ja
lukiokoulutuksen rakenteen tarkastelun.
Muutoksia lainsäädäntöön on odotettavissa jo ensi keväänä. Opetusministerin
mukaan lukioiden rahoitusta tarkastellaan
samassa yhteydessä. Uudistamisen ai-

kataulu on varsin nopea ja HOAY seuraa
osaltaan sen etenemistä.
Muistutuksena lyhyesti:
Ƣǽ
1,(23ƛǽ#33bǽ2(-4++ǽ.-ǽ5(1-'.(tomääräys tai työsopimus kirjallisena. Määräaikaisuudelle on oltava
peruste.
Ƣǽ
1*(23ǽ./#33)3(#3.+.,**##2(ǽ)ǽ
tehtäväkuvauksesi.
Ƣǽ
(#"b3'b-ƛǽ*4*ǽ.-ǽ+4.33,42,(#hesi ja yhteysopettajasi?
Ƣǽ
(2b3#'3b5(#-ǽ'.(3,(2#23ǽ.-ǽ,*settava asianmukainen korvaus
Kiitokset jälleen HOAY:n yhteysopettajille
tärkeästä työpanoksestanne yhdistyksen
toiminnassa!
Ole rohkeasti yhteydessä hallituksen
jäseniin ja luottamusmiehiin edunvalvontaa koskevissa asioissa. Myös työsuojeluvaltuutetut auttavat heidän tehtäviinsä
kuuluvissa asioissa.
Hyvää Suomi 100-vuotta
syksyä toivottaen

Tuomo Laakso
EDUNVALVONTAVALIOKUNNAN
PUHEENJOHTAJA
TUOMO.LAAKSO@HERYK.FI
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UUSI YHTEIS TOIMINTA SOPIMUS
– työyksiköstä yhteistoiminnan tärkein taso
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H

elsingin
kaupungin
kaikki
virastot
lakkautettiin
toukokuun
lopulla
johtamisjärjestelmän uudistamisen myötä.
Maailman parasta opetusta ja
kasvatusta tavoittelee opetusviraston
sijaan jatkossa Kasko – kasvatuksen ja
koulutuksen toimiala.
Uudistus ei näy arjen toiminnassa koulun
tasolla vielä juuri mitenkään. Henkilövaihdokset ja toimialan hallinto- sekä
tukipalvelujen uudelleen organisoituminen tuonevat joitain vaikutuksia lyhyellä
aikavälillä. Kaskossa pidemmän aikavälin
muutoksia on vaikea ennustaa ja arvioida.
Tavoitteet ja päämäärät ovat korkealla, liike ratkaisee onnistumisen.

Uusi yhteistoimintasopimus
Toimialauudistuksen ohella on koettu tarpeelliseksi uudistaa myös työnantajan ja
henkilöstön välinen yhteistoiminta. Helsingin kaupunki työnantajana ja pääsopijajärjestöt henkilöstön edustajina allekirjoittivat
26.6.2017 uuden yhteistoimintasopimuksen. Sopimus antaa rakenteen organisaation yhteistoiminnalle, kaikille sen tasoille.
Tavoitteena on mm. edistää työelämän
laatua parempien palvelujen toteuttamiseksi. Yhteistoiminnan ydinajatus on antaa
henkilöstölle vaikutusmahdollisuus oman
työn, työyhteisön sekä työpaikan olosuhteiden edistämiseen.
Kolme poimintaa yhteistoimintasopimuksesta
Nostan yhteistoimintasopimuksesta esille
kolme henkilöstön kannalta merkittävää
asiaa:

1)
2)

3)

Työyksikkötaso on nimetty yhteistoiminnan tärkeimmäksi tasoksi
Sopimukseen on liitetty myös työsuojelun yhteistoiminta.
Turvallisuuteen ja terveellisyyteen
vaikuttavat asiat pitää käsitellä
yhteistoiminnassa myös työyksikkötasolla siltä osin kun ne sitä
oleellisesti koskevat.
Sopimus koskee koko kaupungin
henkilöstöä ja sitä noudatetaan
kaikissa työyksiköissä.

Työnantaja, esimies tekee edelleen päätökset, mutta henkilöstöä tulee osallistaa
ja kuulla. Työntekijöillä on oikeus, mutta
myös velvollisuus, osallistua omaan työhönsä merkittävästi liittyvien asioiden käsittelyyn. Yhteistyöstä on kyse.
Yhteistoiminta työpaikoilla
Yhteistoimintakäsittely tapahtuu vain yhdellä organisaatiotasolla, ellei asian luonne, laajuus tai missä siitä päätetään edellytä toisin.
Työyksikön yhteistoimintaan kuuluvien asioiden käsittely tapahtuu yhteistoimintakokouksessa, josta tehdään muistio.
Kokous voidaan pitää normaalin työyksikön kokouksen yhteydessä. Esityslista ja
muu materiaali tulee olla kaikkien työntekijöiden saatavilla neljä arkipäivää ennen
kokousta. Yksittäistä henkilöä koskeva yhteistoimintamenettelyyn kuuluva asia käsitellään työntekijän ja esimiehen kesken.

Tukea yhteistoimintaan
Jokaiseen Kaupungin työyksikköön tullaan
valitsemaan syksyn aikana yhteistoimintavastaava kaksivuotiskaudeksi. Yhteistoimintavastaava toimii esimiehen kanssa
yhteistoimintaparina,
työolosuhteiden,
henkilöstön hyvinvoinnin sekä yhteistoiminnan edistämiseksi. Yhteistoiminnan
tueksi tullaan järjestämään työnantajan
toimesta myös alueellisia yhteistoimintafoorumeita, jotka jäsentävät ja tukevat yhteistoiminnan toteutumista työyksiköissä.
Varhaiskasvatuksessa näistä foorumeista
on saatu jo vuosien ajan hyviä kokemuksia
Onnistunut yhteistoiminta edistää
työn sujumista ja henkilöstön hyvinvointia. Esimies vastaa yhteistoiminnan toteutumisesta ja toteutumattomuudesta.
Ole tarvittaessa yhteydessä työsuojeluvaltuutettuun, jos kaipaat tukea työpaikkasi yhteistoimintaan.

Mukavaa syksyä ja
syyslomaa kaikille

Timo Saarinen
TYÖSUOJELUVALTUUTETTU
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KOULURAKENNUKSIA
SATAVUOTIAASSA
SUOMESSA

”Olen unessa useasti,
sinun kaduillas koulutie.
Kotiportilta kouluhun asti
minun askeleeni vie”
V.A.Koskenniemi

Kalasataman koulu ja päiväkoti
JKMM arkkitehdit
2016-2020
—pohjapiirros

KUVA MARC COODWIN

sisäkuva—

Vastaava pääsuunnittelija
Juha Mäki-Jyllilä, arkkitehti SAFA
Projektiarkkitehti
Edit Bajsz, Arkkitehti SAFA
Sisustusarkkitehti
Päivi Meuronen, Sisustusarkkitehti SIO
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”Kaisaniemen ala-asteen koulu
sijaitsee kaupunkikuvan kannalta
erittäin merkittävällä ja näkyvällä
paikalla. Sen vaikuttava hahmo hallitsee
Kaisaniemen puiston kaakkoiskulmaa
Varsapuistoa vastapäätä ja vilkkaan
Kaisaniemenkadun läheisyydessä.”
Kaisaniemen koulu on tyylipuhdas rakennus, joka edustaa 1920-luvun klassismin
selkeää ja kurinalaista linjaa. Ovet luokkahuoneisiin avautuvat pitkältä käytävältä. Arvokkaita taideteoksia, presidenttien
muotokuvia, täytettyjen eläimien kokoelma lasivitriinikaapissa, suurmiesten kipsiveistoksia ja upeita vanhoja kalusteita.
Kaisaniemen koulu on otettu käyttöön
vuonna 1924 mutta on Helsingissä 1800luvun koulurakennuksiakin.
Muutaman kilometrin päässä sijaitseva Kalasataman koulu kuuluu Helsingin
uusimpiin koulurakennuksiin. Rakennus
on edelläkävijä siinä mielessä, että siinä

on paljon uuden opetussuunnitelman ajatusta, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla kerrotaan.
”Tilat mahdollistavat sen, että opetus on toiminnallista, ilmiökeskeistä, siinä on tutkiva ote ja sitä tehdään yhdessä”, opetusviraston aluepäällikkö Kirsi
Myllymäki kuvaa. ”Koulun tilat on jaettu
eri-ikäisille ja eri toiminnoille varattuihin
alueisiin. Luokkatiloja on runsaasti, ja ne
sijaitsevat niin kutsuttujen soluaulojen
reunoilla. Solujen toiminta-aulat ja luokkatilat muodostavat tutkivan oppimisen kokonaisuuden. Tilat luovat yhteisöllisyyttä
ja kehittävät sosiaalisia taitoja.”
Kalasataman
koulurakennukseen
virtaa vieraita kotimaasta ja ulkomailta
tutustumaan koulun arkkitehtuuriin ja
uuden opetussuunnitelman toteutusmahdollisuuksiin siellä.
Koululaiset käyvät koulua ja opettajat opettavat monenlaisissa koulurakennuksissa. Opettajien ammattitaitoa ja

KUVA MIKA HUISMAN

Kalasataman koulu ja päiväkoti
Sisäkuva
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luovuutta kysytään siinä, että opetuksesta
saa havainnollista ja kiinnostavaa ja uuden opetussuunnitelman mukaista riippumatta siitä missä koulu sijaitsee ja kuinka
helposti muunneltavat koulun tilat ovat.
Monet näkevätkin mahdollisuuksia koulurakennuksessa ja sen ympäristössä ja
osaavat opetuksessa tarttua niihin.
Paljon on kuitenkin vielä tehtävää, että
kaikki koulut olisivat hyviä työskentelyympäristöjä niin opiskelijoille kuin opettajillekin. Viherkasvit ikkunalla ja oppilaiden kuvataiteen työt seinillä tekevät
luokkahuoneesta viihtyisän ja osoittavat,
että töiden tuotoksia arvostetaan. Hyvän
sisäilman takia täytyy löytää tasapaino
luokkahuoneen viihtyisyyden, opetuksen
havainnollistamisen ja tilojen asiallisen
siivottavuuden välillä.
Kaikista
helsinkiläisrakennuksista suurin osa on rakennettu 1900–1949
välisenä aikana. Seuraavaksi eniten on

1960-luvulla rakennettuja rakennuksia,
varmaankin voimakkaan kaupungistumisen takia. Koulurakennusten sisäilmasta
puhuttaessa nostetaan esille 1970-, 1980ja 1990- lukujen rakentamisen ratkaisut ja
riskirakenteet.
Onko vanhojen talojen painovoimainen ilmanvaihto parempi kuin nykytalojen tiiviys ja energiatehokas koneellinen
ilmanvaihto? Auttaako tilojen koneellinen
tuulettaminen ympäri vuorokauden saamaan paremman sisäilman?
Ihan kaikista periaatteista ei vallitse
yksimielisyys asiantuntijoiden kesken. Kuitenkaan rakentaminen ei ole mitään rakettitiedettä, kuten eräskin rakennusmestari
sanoi. Jos rakenteet kastuvat, niiden pitää
päästä myös tuulettumaan ja kuivumaan.
Rakennuksen ulkoa ei pitäisi tulla ilmaa
sisään, mahdollisesti epäpuhtauksia mukanaan. Kosteusvauriot tulee pyrkiä korjaamaan ja niiden synty ehkäisemään, koska
siten voidaan vähentää hengitystieoireilua

”Talon ideana on kasvaa käyttäjiensä mukana
yksikerroksisesta päiväkodista kolmikerroksiseksi
yläkouluksi. Keväällä 2016 valmistuneeseen ensimmäiseen
vaiheeseen kuuluvat suojaisan pihan koilliskulmassa
oleva matala siipi päiväkodille ja alkuopetukselle sekä
talon keskiosan liikuntatilat ja ruokalasali. Rakennus on
kokonaisuudessaan valmis vuonna 2020, jolloin oppilaita
tulee olemaan yhteensä n. 700.”
Kalasataman koulu ja päiväkoti, ote selostuksesta
JKMM arkkitehdit
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ja ylläpitää rakennuksen kuntoa, sanotaan
sisäilmaoireilun Käypä hoito-suosituksissa.
Talojen suunnittelun, rakentamisen
ratkaisujen ja ylläpidon vaikutuksesta sisäilman laatuun tiedetään jo paljon. Nyt
vain hyvät ratkaisut käyttöön ja rakentamisen valvonta kuntoon! Tuhlaamisessa
ei ole järkeä, mutta rahan ja ajan säästäminen kriittisessä paikassa on hulluutta.
Rakennukset ovat suomalaisten yhteistä
omaisuutta ja niistä pitää pitää hyvää
huolta

Hanna Näremaa-Perälä
Työsuojeluvaltuutettu

Myytkö
minuutteja vai
osaamistasi?
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O

pettajan työ on
muuttunut viimeisen
kolmenkymmen
vuoden aikana.
Monet ovat kokeneet
muutoksen raskaana.
Erilaisia opetukseen
liittyviä luokan ulkopuolisia tehtäviä on tullut
valtavasti lisää. Ne kuormittavat opettajia paitsi
ajankäytöllisesti, mutta myös turhautumisen
takia. Vaikka uusien tehtävien on tarkoitus tukea
oppilaiden kasvua ja oppimista, usein opettajien on
vaikea ymmärtää tehtäviin käytetyn työajan hyötyä
oppilaille. Näin on OAJ:n selvitystenkin mukaan
mm. kolmiportaisen tuen kohdalla.

Yhteissuunnittelusta ei ole aina
maksettu
Erityistä turhautumista tuottaa yhteissuunnitteluajan käyttö. Yhteissuunnitteluaika ja siihen liittyvä palkan nostaminen tuli kunnalliseen opetusalan virka- ja
työehtosopimukseen 80-luvun puolivälissä. Oli hienoa, kun osa jo aikaisemmin
tehdystä työstä tuli palkanmaksun piiriin.
Vähitellen tehtävät kuitenkin lisääntyivät.
Opettajat alkoivat kiinnittää huomiota siihen, etteivät aika ja voimavarat riitä kaikkeen vaadittuun samaan aikaan, kun työnantaja alkoi sitoa yhä suuremman osan
yhteissuunnitteluajasta yhteisiin kokouksiin, joiden tavoitteet ja tulokset tuntuivat
epäselviltä.
Työajan suunnittelu ja seuranta
Jäsenistöltä tulleen palautteen pohjalta
työn rajaamisesta on keskusteltu pitkään
OAJ:ssä sekä paikallisesti että valtakunnan
tasolla. Yksi hyväksi koettu ratkaisumalli
on ollut työajan suunnittelu ja siihen liitty-

vä seuranta. Työn rajaamisesta on hankala
keskustella ilman yhteistä seurantaa. Tämäkään ei aina auta. Jos luottamus puuttuu, huomio kiinnittyy helposti kuluviin
minuutteihin työn tulosten sijaan. Tämä
heikentää työhön sitoutuneiden ammattilaisten tuloksellisuutta ja työhyvinvointia.
Itse olen vahvasti sitä mieltä, että tarkka
minuuttien tarkkailu on monissa kouluissa
heikentänyt opetuksen ja koulunpidon laatua. Aikaisemmin innostuneesti ja täydellä
sydämellä tehdystä työstä on tullut muodollista pakkopullaa, jonka innottomuus
näkyy oppilaiden arjessa.
Itsensä johtaminen vaatii
yhteistyötä
Monet ovat kokeneet työajan seurannan hyvänä, on ollut vapauttavaa sulkea
työpaikan ovi hyvällä omallatunnolla ja
lähteä kotiin. He eivät muuten usko, ettei
työ tekemällä lopu. Toiset ovat kuitenkin
kokeneet seurannan kyttäämisenä tai ahdistuneet tarkasta kirjaamisesta. Ei siis ole
olemassa patenttiratkaisua, joka ratkaisisi
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kaikki työn rajaamiseen ja jaksamiseen liittyvät ongelmat. Jokainen joutuu etsimään
oman tapansa selvitä. Työtä tehdään kuitenkin yhdessä, joten on välttämätöntä
keskustella myös muiden kanssa tehtävien priorisoinnista ja työn rajaamisesta.
Kiky-aika toi ajatuksen seurannasta
sopimukseen
Rehtoreiden osalta työajan suunnittelu ja
seuranta tuli sopimukseen jo aikaisemmin. Tarve rehtoreiden työn kohtuullistamiseen oli ja on valitettavasti edelleen
kova. Helsingissä työnantaja ei ole ollut
innostunut rehtoreiden työajan seurannasta. Ehkä rehtoreiden arvellaan tekevän
töitä huomattavasti vaadittua enemmän.
Opettajien osalta Kiky-ajan käyttö on
suunniteltava. Loogisesti ajatellen suunnitelman toteutumista on myös seurattava.
Työajan tehokas käyttö
Kiky-aika vaihtelee opettajien välillä riippuen mm. palvelussuhteen pituudesta.

Muutoinkin työajan tehokkaan käytön
näkökulmasta kaikkien opettajien ei
kannatta tehdä samoja tehtäviä tai istua
samoissa kokouksissa suunnitteluajalla.
Opettajat toimivat eri tiimeissä, yhteistoimintavastaavina, kehittävät koulun
toimintaa eri näkökulmista, tarvitsevat
eri määrän aikaa kodin ja koulun väliseen
yhteistyöhön jne. Koulussa täytyykin
yhdessä keskustella, miten yhteissuunnitteluaika käytetään mahdollisimman
järkevästi oppilaiden parhaaksi.
Yhteenveto
Työajan käyttö on suunniteltava yksilöllisesti jokaisen opettajan kohdalla niin,
ettei kenenkään työaika ylity. Tämä onnistuu parhaiten yhteistoiminnallisesti
työajan suunnittelun ja tehtävien priorisoinnin avulla. Jokaisen on pidettävä
myös itse huolta työhyvinvoinnistaan
ja jaksamisestaan. Keskusteluapua sekä
itselle että koko koululle saa oman koulun luottamusmieheltä. Myös muiden
koulujen kollegoiden kanssa kannattaa

Perusopetuksessa
opettajan
Perusopetuksessa
tulee
osallistua koulussa
yhteissuunnittelutyöajan
kolmenkokonaismäärä
tunnin ajan viikossa
lukuvuoden
aikana on
opetuksen yhteissuunnitteluun,
korkeintaan 126 tuntia
aineryhmittäisiin ja
huomioon ottaen osio B 14
asiaryhmittäisiin
neuvonpitoihin,
§ 5–8 mom. määräykset.
kodin
ja koulun väliseen
Yhteissuunnittelutyöajan
vuotuinensekä
suunnittelu
yhteistyöhön
opetuksenei
voi
lisätä
lukuvuoden
suunnitteluun ja koulun
opettajatyöpäivien
toiminnan kehittämiseen
määrää.
liittyvien tehtävien tekemiseen.
HUOM! Rihvelin painetussa versiossa oli tässä
kohdassa vanhentuneen sopimuksen mukainen teksti.
Toimitus

keskustella ja kysellä hyviä malleja.
Kannattaa myös kokeilla työajan
seurantaan OAJ:n jäsensivuilta löytyvää
Vipu-työkalua, HOAY:n tarjoamaa taulukkolaskentadokumenttia tai perinteistä
paperikalenteria. Tärkeintä on kuitenkin
keskittyä työssään minuuttien laskemisen
sijaan merkitykselliseen vuorovaikutukseen lasten ja nuorten kanssa heidän kasvunsa ja oppimisensa tukemiseksi.

Syysterveisin
Jukka Talvitie
PÄÄLUOTTAMUSMIES

( J U KO )
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Merkitykset, ajattelu ja
oppiminen historiassa
(TEHO 2017) JYVÄSKYLÄ 7.-8.6.2017
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J

yväskylässä
järjestettiin
ensimmäinen
historian opetusta
kansainvälisestä
näkökulmasta luotaava
konferenssi. Puhujia
oli Suomen ohella
Ruotsista, Virosta, Italiasta, Englannista,
Tšekin tasavallasta ja USA:sta.

Konferenssissa oli esitelmiä ja työpajoja, sekä mikä tärkeintä, keskustelua. Itse
koin antoisaksi erityisesti kansainvälisen
näkökulman, sillä kävin työpajassa tutustumassa Tšekin tasavallan historian opetuksen digitaalisiin materiaaleihin ja mielestäni heillä oli hyviä ideoita, joita voisin
soveltaa omassa opetuksessani.
Virossa on kohdattu samanlaisia
opetuksellisia ongelmia venäläisten historiakäsityksen kanssa kuin Suomessa,
mutta ongelma on siellä paljon suurempi.
Venäjän valtion julistama historiakäsitys
ei mene yksiin virolaisen ja suomalaisen
kouluopetuksen kanssa. Tämä aiheuttaa
joskus keskustelua opiskelijoiden kanssa.
Ruotsissa historia ei ole pakollinen
aine lukioissa. Meillä opetusministeriö
on kansalaismielipiteestä huolimatta ehdotellut historian pakollisuuden kaventamista lukioissa. Historian asema kouluopetuksessa herätti keskustelua myös
konferenssissa.
Uusi OPS keskusteluttikin konferenssissa kovasti, sillä sen käytännön to-

teutus on vielä kesken ja osa osallistujista
oli sitä mieltä, että opettajat tukeutuvat
yhä enemmän oppikirjoihin opetuksessaan muiden näkökulmien jäädessä vähemmälle. Historian taitopohjaisuus jää
usein opetuksessa toisarvoiseen asemaan
ja sisältöjen varjoon. Historian opetus on
myös kriittistä ajattelua, tekstitaitoja, syiden ja seurausten sekä muutoksen ymmärtämistä. Nämä taidot eivät ole mitenkään itsestään selviä ja helppoja, eikä niitä
opita sisältöjen ohessa, jos niiden opettamiseen ei keskitetä huomiota.
Lukion oppikirjat yksinkertaistavat
asioita monesti liikaa jolloin tutkimuksellinen panostus ja tiedon tulkinnallisuus
jäävät vähäiseksi. Opiskelijat pitäisi opettaa myös jollain tasolla käsittelemään tietoa kriittisesti, sillä pelkkä menneisyyden
kertomuksen välittäminen ei ole riittävää.
Digitaalisuuden myötä opetukseen tulee
pakostakin globaalimpi näkökulma.
OPS:n ja ylioppilaskirjoitusten suhde
puhutti, sillä sähköistymisen lisäksi kirjoitusten tehtävätyyppejä tulisi muuttaa

paremmin OPS:n vaatimuksia vastaaviksi.
Nykyään tehtävissä vaaditaan liikaa mekaanista muistia ja analyyttistä pohdintaa
vaativia tehtäviä on suhteellisen vähän.
Konferenssin yhteydessä käytiin
myös runsaasti vuoropuhelua opettajia ja
tutkijoiden välillä. Tavoitteena oli ruokkia
kentän ja tutkimuksen välistä keskustelua,
ei ainoastaan uusimpien tutkimusvirtausten esittelemistä opettajille, vaan ennen
kaikkea aidosti vaihtaa näkemyksiä tarpeista, tilanteesta ja tavoitteista.

Marjo Mela
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HOAY:N SYYSKOKOUS 2017

Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään

maanantaina 20.11.2017 alkaen klo 18.00
Akavatalossa, Kellosilta 7, 00520 Helsinki,
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 tilintarkastajan sekä
toiminnantarkastajan palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi.

7 Määrätään yhdistyksen jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen
suuruus ja kantotapa seuraavaksi kalenterivuodeksi.

8 Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.

9 Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi.
10 Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä yhdistyksen syyskokouksen
päättämä määrä varajäseniä seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi.

11 Valitaan tilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.
12 Kokouksen päättäminen.

TERVETULOA!
Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry hallitus
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