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Yliopistoihin opiskelijat valtaan tulevaisuudessa 
pääosin todistusvalinnalla. Reaaliaineiden pistey-
tys on määritelty pakollisten ja syventävien kurs-
sien perusteella, ja reaaliaineista saa eniten pis-
teitä fysiikasta ja vähiten terveystiedosta. Kielistä 
ja matematiikasta saa huomattavasti enemmän 
pisteitä kuin reaaliaineista. 

Näyttää siltä, että opiskelijoiden ei kannattai-
si kirjoittaa etenkään terveystietoa, filosofiaa ja 
yhteiskuntaoppia. Ymmärrän kyllä, että etenkin 
filosofia ja yhteiskuntaoppi painottavat argumen-
taatiota ja lähdekriittisyyttä, ja sellaistahan ei ny-
kyaikana tarvita, ainakaan poliitikkojen mielestä.

OKM:n johdolla tuotettiin kaksi taulukkoa, joista 
toinen on matematiikkapainotteinen ja toinen on 
kielipainotteinen, mutta minkäänlaista reaaliainei-
siin painottuvaa taulukkoa ei tehty. Voi kysyä miksi 
ei! Nyt esim. oikeustieteessä hyötyy matemaattis-
ten aineiden kirjoittamisesta, vaikka oikeustietees-
sä ei juurikaan tarvita matematiikkaa. Mennäänkö 
tässä peffa edellä puuhun, sillä tässä tapauksessa 
pitkän matematiikan kirjoittajat hakeutuvat ei-tek-
niselle ja ei- luonnontieteelliselle alalle. 

Riittääkö pitkän matematiikan kirjoittajia joka 
paikkaan, onkin toinen kysymys ja riittääkö nii-

tä tarpeeksi matemaattis-luonnontieteellisille ja 
teknisille aloille? OKM haluaa lisää matemaattis-
ten aineiden kirjoittajia, mutta menevätkö nyt kir-
joittajat väärille aloille esim. valtiotieteelliseen?

Sen sijaan humanistis-yhteiskunnallista sivis-
tystä painottavaa taulukkoa ei ole ja voikin kysyä 
hyvällä syyllä, miksei ole. Eikö näillä aineilla ole 
mitään sivistyksellistä arvoa vai onko tämä elin-
keinoelämän tahto? Lukion pitäisi olla nimen-
omaan yleissivistävä koulu.

YTL:n tilastojen mukaan matemaattisten ai-
neiden kirjoittajamäärät ovat kasvaneet ja esim. 
historian, joka koetaan suhteellisen vaikeaksi re-
aaliaineeksi, kirjoittaa yhä harvempi opiskelija. 

OKM haluaa lisätä lukioiden vetovoimaa ja no-
peuttaa korkea-asteella siirtymistä, mutta näistä 
uudistuksista näyttää olevan seurauksena se, että 
monet lukiolaiset käyvät lukion neljään vuoteen 
ja se taas lisää kuntien kustannuksia.

Lukioon on tulossa uuden lainsäädännön myö-
tä myös lisää opinto-ohjausta ja erityisopetusta. 
OKM:n mielestä rahoitus hoituu kahdeksan miljoo-
nan euron kertarahoituksella. Näin ei kuitenkaan ole, 
sillä oppilaskohtaista valtionapua ei ole tarkoitus li-
sätä, vaikka siihen tarvittaisiin kunnon korotukset.

Vähän lukion reaaliaineista sekä helsingin kaupungin lukioiden rahoituksesta
Lukiota on uudistettu viime aikoina kovasti ja 

reaaliaineita yritetty saada vallinnaisiksi ja niiden 

painoarvoa on yritetty kaikin tavoin vähentää. 

Minkä vuoksi OKM pyrkii heikentämään reaali

aineiden asemaa lukio koulutuksessa? 

Tämä ei ole minulle selvinnyt.
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Helsingin kaupunki eli lähinnä sen toiminnasta 
vastaavat poliitikot haluavat jatkaa edelleen kau-
pungin lukioiden ja ammattioppilaitosten kurjis-
tamista, sillä säästöjä (lue leikkauksia) on taas 
tulossa. Kaupungilla on myös jokaiselle vuodelle 
ns. tuottavuustavoitteita (lue automaattisia leik-
kauksia), jotka koulumaailmassa tarkoittavat leik-
kauksia opetukseen. 

Sinänsä on mielenkiintoinen asia, että täy-
tyy jatkuvasti säästää, sillä Helsingin kaupungin 
ylijäämä oli viime vuonna 461 miljoonaa euroa. 
Mitä näillä rahoilla on tarkoitus tehdä? Helsingin 
kaupungin lukiosta on vuosina 2013–2018 sääs-
tetty noin 1000 kurssia ja ammatillisen koulutuk-
sen säästöt ovat olleet vielä suuremmat. 

Hyvät poliitikot, eikö teille mikään riitä, vai 
onko toisen asteen koulutus niin vähäpätöinen 
asia, että sen voi säästää henkihieveriin? Todet-
takoon, että tuhat kurssia on noin 1,2 lukiota.
Osa poliitikoista ajaa myös ilmaisia oppimateri-
aaleja Helsingin kaupungin toisen asteen oppi-
laitoksiin. Onko ajateltu, mitä tämä käytännössä 
tarkoittaa?

JOS poliitikot hyväksyvät tämän, niin kuinka 
paljon tähän on tulossa rahaa vai onko tulossa 

lainkaan. Ilmainen oppimateriaali tietäisi sitä, 
että opetusta jouduttaisiin karsimaan todella 
rankalla kädellä ja KASKO tilaisi yhteistilauksena 
todennäköisesti edullisimmat saatavilla olevat 
oppimateriaalit, eivätkä opettajat pystyisi vaikut-
tamaan asiaan. 

Opiskelijoita hakeutuisi taatusti naapurikun-
nista vielä enemmän kaupungin lukioihin kuin ny-
kyään ja helsinkiläiset menisivät naapurikuntiin ja 
siellä heillä olisi maksulliset oppimateriaalit. Ns. 
yksityiskouluja tämä oppimateriaalien maksutto-
muus ei tietenkään koskisi. 

Helsinkiläiset veronmaksajat siis kustantai-
sivat muista kunnista tulevien oppimateriaaleja, 
sillä käsittääkseni edun tulee olla koulukohtainen. 
Se ei voi olla oppilaskohtainen etu, jonka voi viedä 
mennessään toisen kunnan koululaitokseen, jos-
sa on myös usein eri oppimateriaalit!

Marraskuussa näemme, kuinka käy.

Marjo Mela

PS. Tämä on Rihvelin 
tulevaisuusnumero. Toivottavasti 

löytyy kiinnostavaa luettavaa!

Vähän lukion reaaliaineista sekä helsingin kaupungin lukioiden rahoituksesta

P ä ä t o i m i t t a j a l t a
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hhoaY ja VuositYöaikakokeilu

Syyslukukauden alkaessa käynnistyi 

vuosityöaikakokeilu kahdessa 

helsinkiläisessä koulussa. Lisäksi 

vuosityöaikaa kokeillaan myös 

Lahdessa ja Vantaalla. Kokeilun on 

sovittu kestävän kolme vuotta.

Vuosityöaika ja sen kokeileminen 

jakaa opettajakunnan mielipiteitä, 

joten avaan tässä kirjoituksessa 

sitä prosessia, jonka päätteeksi 

HOAY:n hallitus hyväksyi kokeilun 

aloittamisen. 
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hOAY:n hallituksen jäseniä ja luottamusmiehiä 
vieraili työnantajan edustajien viime kevään aika-
na kanssa niillä kouluilla, joiden rehtori oli ilmais-
sut mielenkiintonsa vuosityöaikakokeilua kohtaan. 
Osa kouluista jättäytyi pois jo prosessin alkuvai-
heessa ja osassa kouluista edettiin opettajakunnan 
keskuudessa järjestettävään äänestykseen. Opet-
tajakunnan enemmistö kannatti kokeiluun osallis-
tumista Poikkilaakson ja Laakavuoren ala-asteen 
kouluissa. 

Kokeilussa opettajien vuotuiseksi työmääräksi 
on sovittu 1520 tuntia arkipyhävapailla vähennet-
tynä. Työaika jakautuu sidottuun ja sitomattomaan 
työaikaa. Sidottua työaikaa ovat oppitunnit sekä 
muu esimiehen määräämä aikaan tai paikkaan 
sidottu työ. Sitomatonta työaikaa on pääasiassa 
oppituntien suunnittelu ja jälkityöt sekä muu työ, 
jossa opettaja itse päättää ajan ja paikan. Jokaisel-
le opettajalle laaditaan työaikasuunnitelma, jonka 
toteutumista seurataan.

Opettajien nykyinen työaikajärjestelmä perus-
tuu opetusvelvollisuuksiin ja pidettyihin oppitun-
teihin. OAJ:lle on vuosien ajan tullut kahta viestiä 
tähän työaikamalliin liittyen: YS-aika ylittyy ja ope-

tusvelvollisuuksien erot eivät vastaa työnkuormit-
tavuuden eroja. Muun muassa näistä syistä OAJ:n 
valtuusto on ohjeistanut OAJ:n neuvottelijoita et-
simään ratkaisuja koettuihin epäkohtiin vuosityö-
aikakokeilusopimuksen kautta.

OAJ:n neuvottelijat ovat työstäneet asiaa Kun-
tatyönantajien kanssa ja eri luonnosten kautta on 
saatu aikaan nyt käytössä oleva sopimus, jonka 
avulla on tarkoitus kerätä kokemuksia ja tietoa 
vuosityöaikaan perustuvasta työaika- ja palkkaus-
järjestelmästä.

HOAY:n hallitus piti tärkeänä, että helsinkiläi-
siä opettajia osallistuu sopimuksen kokeiluun. Se 
mahdollistaa sen, että HOAY:n edustajat ovat mu-
kana arvioimassa kokeilun onnistumista ja päättä-
mässä siitä, miten asian kanssa jatkossa edetään. 
HOAY pitää yhtä lailla tärkeänä, että opettajakun-
ta tulee tarkemmin tietoiseksi omasta työajastaan 
sekä työn rajaamisesta.

Kokeiluun osallistuvia kouluja seurataan tarkas-
ti ja siihen osallistuvilta opettajilta kerätään tietoa. 
Ensi keväänä ilmestyvässä Rihvelissä esitellään 
laajemmin sopimuksen sisältöä sekä kokemuksia 
kokeilun vaikutuksista. 

tiMo saaValainen
Puheenjohtaja, HOAY

P u h e e n j o h t a j a l t a
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SykSy RäSänen

Kun fysiikan läpimurroista kerrotaan vain 

valmiiseen kehykseen laitettu ongelma, 

keskeiset havainnot ja oikea ratkaisu, 

voi olla vaikea ymmärtää, mikä niissä on 

ollut vaikeaa.

      Todellisuudessa tutkimuksen tie on 

harvoin suora. Yleensä ongelmana ei 

ole vastauksen keksiminen annettuun 

kysymykseen, vaan sen hahmottaminen, 

mikä on oikea kysymys. On tyypillistä, 

että aluksi on vain hämärä idea, 

joka selkeytyy hiljalleen teorioiden 

ja havaintojen vuorovaikutuksessa. 

Valaiseva esimerkki ymmärryksen 

hitaasta kasautumisesta on pimeä aine.

oppitunteja 
näkYMättöMästä 
MaailMasta
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ensimmäisen kerran pimeästä aineesta kirjoitti 
tähtitieteilijä Jacobus Kapteyn vuonna 1922. Hän 
tarkoitti ainetta, jota ei nähdä, mutta joka havai-
taan gravitaation kautta. Vuonna 1932 Jan Oort 
ilmoitti havainneensa pimeää ainetta. Oort mittasi 
Linnunradan kiekkoa vastaan kohtisuoraan sahaa-
vien tähtien nopeuksia. Mitä enemmän massaa 
kiekossa on, sitä voimakkaammin se vetää tähtiä 
puoleensa eli sitä nopeammin ne liikkuvat. Vertaa-
malla tähtien nopeuksia kiekossa näkyvän aineen 
massaan Oort päätteli, että on huomattavasti ai-
netta, jota ei nähdä.

Oortia ei kuitenkaan muisteta pimeän aineen 
löytäjänä, siitä surullisesta syystä, että hän oli 
väärässä. Huolellisempi tarkastelu osoittaa, että 
näkyvä aine riittää hänen havaintojensa selittä-
miseen varsin mainiosti. Ensimmäisen oikeaksi 
osoittautuneen havainnon pimeästä aineesta teki 
Fritz Zwicky 1933, vuotta myöhemmin. Hän ei tar-
kastellut tähtien liikkeitä galakseissa, vaan galak-
sien liikkeitä Coman galaksiryppäässä, mutta idea 
on sama: mitä enemmän massaa, sitä vinhemmin 
kappaleet kieppuvat. Zwicky päätteli, että suurin 
osa Coman massasta on pimeää ainetta.

Havainnoissa on usein tulkinnanvaraa, eikä pi-
meän aineen olemassaoloa vuosikymmeniin hy-
väksytty yleisesti (Zwicky oli sitä mieltä, että syynä 
oli tähtitieteilijöiden keskinkertaisuus). 1970-lu-
vulla Vera Rubin ja muut tähtitieteilijät tutkailivat 
muita galakseja entistä tarkemmin ja huomasivat, 
että tähdet ja kaasu niiden reunamilla kiertävät 
odotettua nopeammin. Tämä teki selväksi, että pi-
meää ainetta todella tarvitaan. Havaintojen perus-
teella pimeää ainetta pitäisi olla neljä-viisi kertaa 
niin paljon kuin näkyvää ainetta, niin että se muo-
dostaa maailmankaikkeuden rakenteen näkymät-
tömän luurangon. Seuraava kysymys oli se, mitä 
pimeä aine on.

Ensin kannattaa kokeilla yksinkertaisinta 
vastausta: ehkä kyse on tavallisesta aineesta ra-

kentuvista isoista kappaleista, jotka ovat liian 
himmeitä jotta niitä erottaisi? Yksinkertaisin 
vaihtoehto on usein väärä: pian selvisi, että kyse 
ei ole tavallisesta aineesta, vaan pimeä aine koos-
tuu joistakin hiukkasista, jotka vuorovaikuttavat 
heikosti sekä valon että tavallisen aineen kanssa. 
Tämä selittyy helposti sillä, että hiukkasella ei ole 
sähkövarausta. Näemme kappaleita siksi, että nii-
den sähkövaraukset lähettävät tai heijastavat va-
loa, joka osuu silmiimme. Samoin pystymme kos-
kemaan kappaleita siksi, että ihomme uloimpien 
atomien elektronien sähkövaraus hylkii aineen 
elektronien sähkövarausta.

Tarvitaan siis hiukkanen, jolla ei ole sähkövara-
usta ja joka ei hajoa nopeasti. Tällainen ehdokas 
löytyikin kaupan hyllyltä: vuonna 1956 oli löydet-
ty neutriinot. Neutriinot sopivat pimeän aineen 
muottiin täydellisesti: niillä ei ole sähkövarausta, 
ne elävät ikuisesti ja niitä on kaikkialla maailman-
kaikkeudessa, noin 340 kappaletta kuutiosentti-
metrissä. Vuonna 1980 eräs tutkimusryhmä 
raportoi mitanneensa ensimmäistä kertaa labora-
toriossa neutriinojen massan, ja ilmoitti tuloksen 
sopivan siististi yhteen tarvitun pimeän aineen 
massan kanssa. Hiukkasfysiikka ja kosmologia 
paiskasivat kättä.

Sääli vain, että koetulos neutriinojen massasta 
oli täysin väärä. Kaupan päälle tarkempi tutkimus 
vielä osoitti, että neutriinot eivät muutenkaan 
kelpaisi pimeän aineen hiukkasiksi. Koska neut-
riinojen massa on pieni, ne liikkuvat nopeasti: jos 
pimeä aine koostuisi neutriinoista, niiden vipellys 
paikasta toiseen pyyhkisi tiheyseroja ja tasoittaisi 
rakenteita, eikä galakseja voisi muodostua. Pimeä 
aine ei siis koostu mistään tunnetusta hiukkasesta, 
pitää keksiä jotain uutta.

No, teorioiden kehittely on teoreetikkojen työ-
tä, ja pimeä aine on helpoimmasta päästä ideoi-
ta. Seuraava suosikki oli hiukkanen, joka on vähän 
kuin neutriino, mutta raskaampi. Sille annettiin 
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vitsikkäästi nimeksi WIMP, Weakly Interacting 
Massive Particle, heikosti vuorovaikuttava raskas 
hiukkanen, suomeksi siis nynny. (Nynnyjen pää-
asiallinen kilpailija olivat MACHOt. Ne hävisivät 
kisan, joten ei niistä tässä sen enempää.)

Sana ”Weak” nynnyjen nimessä viittasi alun 
perin yhteen hiukkasfysiikan Standardimallin kol-
mesta vuorovaikutuksesta, heikkoon vuorovai-
kutukseen, jonka neutriinotkin tuntevat. 1970- ja 
80-luvulla Standardimalli vakiinnutti asemansa, 
ja katseet nostettiin sen tuolle puolen. Yleisesti 
ajateltiin, että uutta hiukkasfysiikkaa tulee pian 
vastaan kiihdyttimissä, ja nynny on vain yksi kohta 
tehtävistä löydöistä.

Kulman takana ei kuitenkaan ollutkaan mitään. 
Hiukkaskiihdyttimissä ei ole neljän vuosikymmenen 
ajan havaittu mitään poikkeamia Standardimallis-
ta. Lisäksi pimeän aineen etsimiseen erikoistuneet 
kokeet eivät ole löytäneet yhtään mitään, mikä 
osoittaa, että pimeän aineen hiukkasen massa ja 
vuorovaikutukset eivät ole sellaisia kuin heikolta 
vuorovaikutukselta odottaisi. Fyysikot ovat tul-
kinneet asian niin, että sana ”Weak” lyhenteessä 
WIMP tarkoittaakin (ja on itse asiassa aina tar-
koittanut) noin yleisesti ottaen heikkoa, ei suinkaan 
Standardimallin heikkoa vuorovaikutusta. Nynnyjen 
tappio ei ole pimeän aineen häviö. On kehitetty sa-
toja erilaisia malleja sille, millaisista hiukkasista pi-
meä aine koostuu, mutta ei tiedetä, mikä niistä on 
oikein – tai ovatko kaikki nykyiset mallit väärin.

Koska pimeän aineen hiukkasta ei ole löytynyt 
ja kaikki todisteet pimeästä aineesta perustuvat 
gravitaatioon, herää kysymys voisiko koko idea olla 
pielessä. Ehkä emme vain ymmärrä gravitaatiota 
kunnolla? Etenkin fysiikan ulkopuoliset kysyvät 
asiasta usein. Fyysikko Richard Feynman aikoinaan 
kommentoi tämän tyyppisiä ehdotuksia sanomal-
la, että aukkojen tekeminen on helppoa, mutta 
niiden paikkaaminen on vaikeampaa. Vaihtoehtoi-
sen gravitaatioteorian pitäisi selittää samat asiat 

kuin pimeä aine – mihin yksikään ehdotus uudeksi 
gravi  taatioteoriaksi ei ole pystynyt – sekä mielel-
lään tehdä uusia ennustuksia. Pimeä aine havain-
nollistaa sitä, miten ongelmallista on fysiikan arvi-
oiminen arkikokemuksen perusteella. Näkymätön 
ja koskematon aine kuulostaa arkiajattelun kan-
nalta eksoottiselta, mutta hiukkasfysiikan näkökul-
masta kyseessä on yksinkertainen asia: hiukkanen, 
jolla ei ole sähkövarausta.

Mutta vaikka pimeän aineen hiukkasta ei ole 
vielä löytynyt, pimeä aine on menestystarina. Idea 
näkymättömästä aineesta, joka vuorovaikuttaa 
heikosti valon, tavallisen aineen ja itsensä kanssa 
on selittänyt ja ennustanut havaintoja onnistu-
neesti. Tämä ei tarkoita sitä, että olisimme varmoja 
siitä, että pimeää ainetta on olemassa, mutta se on 
paljon todennäköisempi vaihtoehto kuin muokattu 
gravitaatio. Fysiikassa on kyse epävarmuuden kar-
toittamisesta ja vähentämisestä, kunnes lopulta 
todisteita on niin paljon, että epäileminen muut-
tuu hedelmättömästä järjettömäksi. Pimeä aine on 
mielenkiintoinen tapaus, koska se on lähellä tätä 
rajaa, mutta ei ole vielä ylittänyt sitä, toisin kuin 
vaikkapa Maapallon kiertoliike Auringon ympäri ja 
maailmankaikkeuden laajeneminen.

Pimeän aineen tapauksessa todistusaineiston 
kertymisessä on kestänyt poikkeuksellisen kauan, 
melkein sata vuotta. Matkassa on ollut useita lu-
paavia reittejä, joilla palaset ovat näyttäneet lok-
sahtavan paikoilleen, mutta jotka ovat lopulta joh-
taneet umpikujaan.

Jos pimeän aineen tarinasta kirjoittaisi puh-
taaksi vain lopulta oikeaksi osoittautuvan suunnan, 
tämä antaisi harhaanjohtavan kuvan siitä, miten 
tiede toimii. Ei ole viitoitettua polkua totuuteen, 
eikä yhtä tieteellistä metodia, joka kertoo miten 
edetä. Monet vihjeet osoittautuvat vesiperäksi, 
jotkut havainnot virheellisiksi ja useimmat teoreet-
tiset ideat vääriksi. Tuntematonta kartoittaessa ei 
voi välttyä harharetkiltä.                                       £
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X-ray Image of Perseus Cluster | about 250 mIllIon lIght years from earth. nasa’s 

Chandra X-ray observatory. ttP://Chandra.harvard.edu/Photo/2017/dark/

kuka 

SykSy RäSänen, ft

teoreettisen fysiikan dosentti 

helsingin yliopistolla,

yliopistotutkija hiukkasfysiikan ja 

astrofysiikan osastolla,

adjungoitu tutkija fysiikan 

tutkimuslaitoksella
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suoMalaisen 
opettajan aMMatti 
historiantutkijan 
tarkastelussa

JaRi Salminen

oPettajIa ja kansakoululaIsIa vuonna 1920, yksItyIsarkIsto.
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ennen peruskoulun syntyä kansakoulun ja op-
pikoulun opettajien koulutuspohja ja tehtävän 
arvostus olivat luoteeltaan hyvin erilaiset. Kansa-
koulunopettajat koulutettiin pitkään maaseutu-
jen seminaareissa ja opettajan pohjakoulutus oli 
vain kansakoulu, myöhemmin aina 1950-luvulle 
oppikoulun keskikoulu. Ylioppilaspohjainen kan-
sakoulunopettajantutkinto yleistyi vasta toisen 
maailmasodan jälkeen. Maisterintutkinnon suorit-
taneet lukuaineiden oppikoulunopettajat opiskeli-
vat yliopistossa pää- ja sivuaineensa ja suorittivat 
lyhyen auskultoinnin normaalikouluissa. Näiden 
kahden opettajaryhmän välinen pedagoginen tai 
muu yhteistyö oli vähäistä. 

kanSakuntaa RakentamaSSa  
Oppikoulu rakentui Suomessa 1870-luvulta läh-
tien hyvin dynaamisena prosessina. Koulujen pe-
rustaminen autonomian ajan lopulla oli Suomessa 
piilopoliittista toimintaa. Venäjän keisarikunnan 
osana kansalliset pyrkimykset oli mahdollista to-
teuttaa ensi sijassa voimakkaana sivistystyönä, ei 
poliittisina vaatimuksina. Kun valtion taloudelliset 
mahdollisuudet olivat rajalliset, ryhdyttiin uusia 

oppikouluja perustamaan kansalaisyhteiskunnan 
toimesta. Koulutusaloitteita syntyi yksityisten 
henkilöiden, kannatusyhdistysten, kunnallisten 
toimijoiden ja osakeyhtiöiden toimesta. 

Muutamassa vuosikymmenessä toteutettiin 
merkittäviä koulureformeja, kun tyttöjen lukiota-
soinen opetus, yhteiskoulut ja moderni reaalilyse-
on opetusohjelma yleistyivät nopeasti. Kehitys oli 
nopeaa jopa kansainvälisessä vertailussa. 

Modernin oppikoulun synnyn taustalla 
oli suomalaisen yhteiskunnan muutos 
agraarisesta köyhästä reuna-alueesta 
kohti eurooppalaista modernia itsestään 
tietoista valtiota. 

Tässä muutoksessa koulutuksella ja sivistyk-
sellä tuli olemaan asteittain jatkuvasti lisääntyvä 
merkitys. 

Oppikoulusta muodostui sivistys-Suomen vah-
va rakennustekijä. Opillinen koulutus ja sen laajen-
tuminen nähtiin aineellisia ja henkisiä voimavaroja 
uusintavana investointina. Oppikoulun opettajan 
arvostus kohosi samalla varsin korkealle tasolle. 

Suomalaisen yleissivistävän 

koululaitoksen opettajan 

ammatin historiallisessa 

kehityksessä 1860luvulta 

2000luvulle voidaan erottaa 

selkeitä jaksoja, joissa 

tehtävään on kohdistunut 

erilaisia odotuksia. Nämä 

vaatimukset ovat heijastaneet 

kulloisenkin yhteiskunnan 

vallalla olleita arvoja.  
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Kansakoulun kehittäminen oli paljon vaikeam-
paa. Monin paikoin Itä- ja Pohjois-Suomea kou-
lunkäyntiä jopa vastustettiin vähävaraisen väestön 
keskuudessa. Venäjän hallintokauden lopulla vasta 
noin puolet suomalaisista oli systemaattisen kan-
sakouluopetuksen piirissä ja monen oppilaan kou-
lupolku katkesi jo ennen aikojaan, kun oli siirryttä-
vä työelämään. Vähitellen yleistyvän kansakoulun 
opettajien status kuitenkin kohosi, koska agraari-
sessa pienkylien Suomessa paikallinen opettaja 
oli monin paikoin kylän oppinein henkilö. Suomen 
hallintoeliitti tarvitsi kansakoulunopettajia kansa-
kunnan rakentamiseen. Yhteiskunnallisten olosuh-
teiden vähitellen kärjistyessä 1900-luvun alussa, 
kansakoulu edusti yhä selvemmin valkoisen Suo-
men arvoja.

iSänmaan Ja uSkonnon aSialla 
Suomen itsenäistyminen ja sisällissodan lopputu-
los vahvistivat rinnakkaiskoulun asemaa. Oppikou-
lu vapautui Venäjän hallinnon paineesta ja jatkoi 
isänmaalliselta pohjalta. Muutokset oppikoulun-
opettajan työssä jäivät vähäisiksi koko 1920- ja 
1930-lukujen aikana. Jatkuvuus oli tärkeämpää 
kuin muutos. 

Varsinkin maaseutuoppikouluista 
muodostui kymmenillä paikkakunnilla 
eräänlaisia sivistyksen alueellisia 
keskuksia.

Oppivelvollisuus toi 1920-luvun alusta kaikki 
suomalaiset vähitellen kansakoulun piiriin. Oikeis-
toliberaalit näkivät kansakoulun keinona nostaa 
myös köyhemmän kansan sivistystasoa. Se takaisi 
rauhallisen yhteiskuntakehityksen. Kansakoulun 
toteuttama eetos yhdisti kansalaisia ja kuroi um-
peen vähitellen sisällissodan aiheuttamaa kuilua 
laajentuvan keskiluokan ja työväestön välillä. Kan-
sakoulu onnistui tehtävässään omalta osaltaan 

1920- ja 1930-luvuilla. Talvisodassa suomalaiset 
toimivat yhtenä rintamana puolustamassa näitä 
isänmaallisia arvoja. 

Opettajien ammatilliset tehtävät samalla sta-
biloituivat. Käytännöllinen kansakoulu ja sen isän-
maalliset opettajavoimat vastasivat perustaitojen 
opettamisesta, kansalaiskasvatuksesta ja pyrkivät 
luomaa integraatiota kodin, uskonnon ja isänmaan 
arvojen puolesta. Teoreettinen oppikoulu pohjusti 
korkeampiin opintoihin ja säilytti vahvan yleissivis-
tävän lähtökohtansa. 

Kansakoulun tavoin voimakas 
isänmaallisuus korostui oppikoulun 
pedagogisessa eetoksessa läpi 1920- ja 
1930-lukujen. 

1930-luvun kuluessa nämä arvot edelleen voi-
mistuivat eurooppalaisen suursodan uhan voi-
mistuessa. Äärioikeiston pyrkimykset muuttaa 
Suomen koulujärjestelmää eivät toisaalta ehtineet 
vaikuttaa koulujen eetokseen, vaikka sellaisia vaa-
timuksia jatkosodan alussa esitettiin. Koululaitos 
ei Suomessa politisoitunut ja opettajien autono-
mia säilyi. Valvontakomission ei tarvinnut tästä 
syystä tehdä sodan jälkeen suuria muutoksia jär-
jestelmään, eikä sen opettajistoon.   

oppi- Ja kanSakoulun vaikea 
integRaatio 
Suomalainen tiede- ja koulutuspolitiikka olivat 
toisen maailmansodan jälkeen uudessa tilantees-
sa. Poliittisen vasemmiston vaatimukset koulu-
laitoksen demokratisoimisesta ja uudistamisesta 
voimistuivat välittömästi välirauhan sopimuksen 
allekirjoituksen jälkeen. Vasemmiston saavuttama 
vaalivoitto kevään 1945 vaaleissa vauhditti koulu-
tuksen uudistamis- ja tasa-arvopyrkimyksiä. 

Tiedeyhteisössä alettiin suuntautua 

- - - agraarisessa pienkylien 

Suomessa paikallinen opettaja 

oli monin paikoin kylän 

oppinein henkilö.
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Yhdysvaltoihin, samalla kun saksalaisen 
kulttuurin vaikutus käytännössä lakkasi 
sodan lopputuloksen seurauksena

Suomalainen yhteiskuntatieteilijä Pertti Ala-
suutari on esittänyt kolmijaon suomalaisen yh-
teiskunnan keskeisistä kulttuurisista kehityslin-
joista toisen maailmansodan jälkeen. Hän jakaa 
muutokseen kolmeen selkeään kehitysvaiheiseen. 
Sodan jälkeisen ajan aina 1960-luvulle Alasuu-
tari on nimennyt moraalitalouden ajanjaksoksi. 
1960-luvulta käynnistyi muutos, jossa yhteiskunta 
otti yhä enemmän vastuuta julkisista tehtävistä. 
Hyvinvointivaltion rakentaminen edellytti suunnit-
telua ja keskitettyä hallinnointia. Tätä ajanjaksoa 
Alasuutari on kuvannut suunnittelutalouden ajan-
jaksoksi. Kolmas periodi Alasuutarin jaottelussa 
on 1990-luvulta voimistunut kilpailutalous. Sen 
taustalla voidaan nähdä kansainvälistyminen ja 
teknologian mukanaan tuomat muutokset.

Kansa- ja oppikoulun yhdistäminen oli sodan 
jälkeen haastava tehtävä. Koulumuodot olivat 
syntyneet alun perin erilaisia tavoitteita ja tehtä-
viä varten. Niiden välillä oli ideologinen rajalinja. 
Oppikoulu edusti vahvasti varakkaamman ja oppi-
neemman väestönosan porvarillisista lähtökohtaa. 
Kansakoulun kävijöistä suuri enemmistö edusti 
työväenluokkaa. Tämä poliittinen jännite vaikutti 
pitkälle 1960-lukua yhtenäiskoulun toteuttamisen 
osalta käydyssä keskustelussa ja vaikeutti koulu-
muotojen yhdistämistä.

1960-luvun alussa hyvä kansakoulunopettaja 
oli edelleen kutsumustyössä ja toimi moraalisena 
esikuvana oppilaille. Kasvatusopillinen käsitteistö 
tai teoreettiset päämäärät eivät olleet ammatissa 
juuri esillä. Oppikoulunopettajan työssä korostui 
puolestaan vahva aineenhallinta ja oppiainejakoi-
nen systemaattinen opetus. Oppikoulun peda-
goginen kehittäminen jäi kansakoulua vähäisem-
mäksi 1950-luvulla ja johti vähitellen lisääntyvään 

kritiikkiin koulumuodon liiallisesta traditionaali-
suudesta. Kansakoulussa pedagoginen kehittämi-
nen oli helpompaa. 

Koulumuotojen integraatiota helpotti yhteis-
kunnan rakennemuutos. Suomi alkoi muuntua 
1960-luvun alusta hevosvetoisesta agraarisesta 
pientilavaltaisesta maaseutuyhteiskunnasta kohti 
teollistuvaa, urbanisoituvaa informaatioyhteiskun-
taa. Koululaitokselle tuli tässä yhteiskunnan no-
peassa muutosprosessissa keskeinen tehtävä. 

Kansakunnan sivistys- ja osaamistasoa 
oli nostettava. Tämä edellytti myös 
kansakoulunopettajien koulutustason 
kohottamista. 

1960-luvun kuluessa tästä lähtökohdasta oli 
yhä vähemmän erimielisyyttä. Ongelmakohtia oli 
silti useita: uuden koulun opetusohjelma, taso-
kurssien asema, yksityiskoulujen rooli, opettajien 
virka- ja palkkausehdot. Ruotsin ratkaisu toteuttaa 
peruskoulu oli ratkaiseva lisätekijä koulumuodon 
kannatuksen lisääntymiselle myös Suomessa. Rat-
kaiseva käänne oli liberaalin keskiluokan ja Keskus-
tapuolueen asettuminen peruskoulun kannalle. 

Suunnittelutalouden yhteiSkunta 
toteuttaa peRuSkoulun
Suomi seurasi 1960-luvun lopulta Ruotsin esi-
merkkiä hyvinvointivaltion rakentamisessa. Yh-
teiskunta alkoi ottaa yhä enemmän vastuuta eri 
hallinnonaloilla. Suunnittelutalouden vaikutus ja 
kehitysusko ohjasivat selvästi koko koulutusjärjes-
telmän uudistamista sekä opettajankoulutuksen 
kehittämistä vastaamaan uuden aikakauden vaa-
timuksia. 

Pyrittiin luopumaan vanhasta 
velvollisuus- ja kutsumusperustaisesta 
ihanneopettajuudesta ja tuomaan tilalle 

Suomi oli maailman ensimmäinen valtio, joka 

asetti systemaattisesti maisterintutkinnon 

kaikkien uusien perusasteen opettajien 

pätevyyskriteeriksi 1979.
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moderni tiedekeskeinen ja objektiivinen 
näkemys akateemista ja autonomisesta 
toimijasta. 

Peruskoulun sisäänajo tehtiin huolellisen suun-
nittelun pohjalta. Se käynnistyi puitelaista 1968. 
Toimeenpano alkoi neljä vuotta myöhemmin Lapin 
läänistä, jossa kouluja oli vähän. Uudistus saavutti 
Helsingin viisi vuotta myöhemmin. 1.8.1977 koko 
Suomi oli peruskoulun piirissä Ruotsin ja Itä-Sak-
san jälkeen ensimmäisten maiden joukossa Euroo-
passa. Tähän järjestelmään ei ole tarvinnut tehdä 
rakenteellisia muutoksia sen jälkeen, vaikka toki 
peruskoulun sisäinen toimintakulttuuri on monella 
tavalla muuttunut 2010-luvulle tultaessa. 

Opettajien kouluttamisessa Suomi oli maailman 
ensimmäinen valtio, joka asetti systemaattisesti 
maisterintutkinnon kaikkien uusien perusasteen 
opettajien pätevyyskriteeriksi 1979. Peruskoulun 
toteuttaminen edellytti samalla opettajien kou-
lutuksen kehittämistä. Muutosprosessit tukivat 
näin toisiaan: uusi koulu edellytti paremmin kou-
lutettuja opettajia, paremmin koulutetut opettajat 
mahdollistivat peruskoulun ja sen edelleen kehit-
tämisen. 

Kansakoulunopettajien koulutustasoa 
tuli nostaa ja aineenopettajien 
pedagogista osaamista voimistaa, koska 
molempien opettajaryhmien työnkuva 
muuttui voimakkaasti. 

Kansakoulunopettajat saivat kaksi vuosiluokkaa 
kokonaisuudessaan päävastuulleen ja entiset op-
pikoulunopettajat koko ikäryhmän ohjaukseensa 
vuosiluokille 7–9. Ratkaisu lisäsi peruskoulun us-
kottavuutta ja kohotti opettajan ammatin statusta. 

Peruskoulu-uudistuksen hengessä opetuksen 
tavoitteellisuus korostui opettajien koulutuksessa 
ja työssä. Kasvatustehtävä oli magerilaisen tavoi-

teajattelun pohjalta pilkottava hyvin yksityiskoh-
taisiin ala- ja osatavoitteisiin. Opetustapahtumaa 
pyrittiin määrittelemään entistä yksityiskohtai-
semmin. Oli siirryttävä spekulatiivisesta kasva-
tusopista empiiriseen tieteelliseen didaktiikkaan. 
Aikakauden johtavan kasvatustieteilijän Matti 
Koskenniemen mukaan didaktisesti ajatteleva 
opettaja ei ollut vain joustava, vaan myös itseään 
kehittävä aktiivinen opettaja.

kilpailutalouden aJan opettaJa
1990-luvun alusta lähtien eduskunnan, opetusmi-
nisteriön sekä opetushallituksen piirissä koulutus-
poliittisessa retoriikassa alkoi ilmetä uudenlaista 
koulutuspoliittista painotusta. Suomen kilpailu-
kyvyn varmistaminen, markkinaperustaisuuden 
voimistuminen myös koulutuksen alueella sekä 
yksilöllisyyden korostuminen edellyttivät koululai-
toksen nopeampaa kehittämistä. Koulujen tasolla 
tämä näkyi pian profiloitumispyrkimyksinä, koulu-
kohtaisena kehittämistyönä ja erilaisten projektien 
käynnistymisenä. 

Nämä kaikki tekijät alkoivat voimistaa 1990-lu-
vun alusta lähtien tiedekeskeistä retoriikkaa ja 

Tarkkojen suunnitelmien 

toimeen panijasta tuli omaa 

työtään ja työympäristöään 

muokkaava aktiivinen toimija. 

Oppiminen nousi keskiöön 

ja perinteinen opetus joutui 

kritiikin kohteeksi. 

h
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lähtökohtaa opettajan työn määrittäjänä, mutta 
uudella painotuksella. Kyse oli kansainvälisestä 
liikkeestä, jossa opettaja haluttiin nähdä omaa työ-
tään tutkivana ja kehittävänä toimijana. 

Tutkivan opettajan idea oli samalla 
kasvatustieteen vastareaktio siihen ja 
peruskouluun kohdistuneeseen kritiikkiin. 

Peruskoulunopettajan rooli alkoi samalla muut-
tua. Tarkkojen suunnitelmien toimeenpanijasta 
tuli omaa työtään ja työympäristöään muokkaava 
aktiivinen toimija. Oppiminen nousi keskiöön ja 
perinteinen opetus joutui kritiikin kohteeksi. Huo-
mattavan kansainvälisen PISA-menestyksen seu-
rauksena suomalainen peruskoulu ja sen opettajat 
ovat saaneet paljon tunnustusta viime vuosina. 
Tämä arvostus on edelleen kohottanut opettajan 
ammatin statusta.

Kasvatuksen ja koulutuksen kehityslinjat eivät 
ole kuitenkaan lineaarisia kasvuprosesseja. Monia 
koulun uusia kehittämishankkeita ei ole kunnolla 
empiirisesti esitestattu. Tästä huolimatta ne on 
kasvatustieteen ja kouluhallinnon taholta luvattu 
parempana pedagogiikkana, joihin opettajien tuli-

si sitoutua ja luopua ”perinteisestä opetuksesta”. 
Monet digitalisaatiota, avoimia oppimisympäris-
töjä tai kännykän käyttöä koskevat pedagogiset 
mallit eivät ole perustuneet kunnolliseen tutki-
mukseen koulutyössä. 

Opettajan ammatin ja koululaitoksen 
arvostuksen osalta tämän tyyppinen 
epätieteellinen ja löysä kehittämispuhe 
saattaa heikentää toimialan profession 
uskottavuutta pidemmällä aikavälillä. 

2000-luvun alun opettajan ammattiin kohdis-
tuvat odotukset ovat monella tavalla ristiriitaisia 
ja tehtävänkuva murroksessa. Viime vuosina ke-
hittämisvauhti on yhä vain kiihtynyt. Monet yhtä-
aikaiset uudistukset saattavat väsyttää suoma-
laista opettajaa, joka on perinteisesti ollut omaan 
työhönsä sitoutunut ja autonominen toimija. Vii-
mevuosien taloudelliset supistukset ovat monissa 
kunnissa vaikeuttaneet jopa perustehtävän laadu-
kasta toteuttamista. Samanaikaisesti eräät julkisen 
koulun välttämättömät perustehtävät – kuten ob-
jektiivinen ja tasa-arvoinen oppilasarvostelu – ovat 
jääneet hyvin vähälle huomiolle.                           £

Viimevuosien taloudelliset 

supistukset ovat monissa 

kunnissa vaikeuttaneet jopa 

perustehtävän laadukasta 

toteuttamista. 

kuka 

doSentti JaRi Salminen

toimii yliopistonlehtorina helsingin 

yliopiston kasvatustieteellisessä 

tiedekunnassa. 

kirjoitus perustuu hoaj:n seminaarissa 

10.3.2018 pidettyyn esitelmään

h
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tuleVaisuusajattelu 
VoiMistaa 
tuleVaisuuksien 
tekeMiseen

SiRkka heinonen

Tulevaisuusajattelua voi jokainen 

vahvistaa systemaattisesti 

– lopputuloksenaan 

tulevaisuuslukutaito. 

Parhaimmillaan tulevaisuusajattelu 

se voimistaa yksilöitä, yhteisöjä ja 

kokonaisia yhteiskuntia tekemään 

tulevaisuuksia – toteuttamaan 

haluttujen tulevaisuustilojen 

visioita konkreettisella toiminnalla. 

tulevaisuuden tutkimukseen pohjaavasta enna-
koinnista on tulossa merkittävä osaamisen laji, 
jota voi opiskella, oppia ja soveltaa käytäntöön. 

mitä on ennakointi Ja luova 
tulevaiSuuSaJattelu?
Elämme yhä nopeammin muuttuvassa maailmas-
sa ja tulevaisuus sisältää yhä enemmän epävar-
muustekijöitä, riskejä ja yllätyksiä. Maailma on 
kompleksinen ja sen ymmärtämiseen ja tulevai-
suuden hahmottamiseen tarvitsemme ennakointia 
kaikilla yhteiskunnan tasoilla – peruskoulutuksesta 
yliopistoon, yrityksistä kokonaisiin toimialoihin, ja 
päätöksenteon tueksi myös julkishallinnossa.  

Pohdittaessa vaikkapa koulutuksen 
tulevaisuutta on samalla mietittävä, 
miten muutkin alat muuttuvat ja 
millaiseksi koko yhteiskunta ja maailma 
kehkeytyvät.

Ennakointi (foresight) on osa laajempaa tieteen-
alaa - tulevaisuudentutkimusta (futures research/
studies). Usein kysytään, voiko tulevaisuutta tut-
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kaan kiinnitetään erityistä huomiota. Näin tehdään 
varsinkin kompleksisten ja nk viheliäisten ongelmi-
en (wicked problems) kohdalla. 

Moderni systemaattinen tulevaisuudentutki-
mus sai alkunsa 1940-luvulla Yhdysvalloissa ja 
Euroopassa. Suomeen tieteenala tuli 1970-luvun 
lopussa ja vuonna 1980 maahamme perustettiin 
aktiivinen Tulevaisuuden tutkimuksen seura, jossa 
on yli 700 jäsentä, monet heistä opetusalalla.1

Ennakoinnilla on erityisen konkreettinen tavoite 
strategisen päätöksenteon tukemisessa. Sillä pyri-
tään vastaamaan kysymykseen, miten pärjäämme 
muuttuvassa maailmassa. 

Ennakointiin liittyvät samat 
lähestymistavat kuin tulevaisuuden-
tutkimukseen: systemaattisuus, 
pitkän tähtäyksen tarkastelu, 
kokonaisvaltaisuus, kriittisyys, 
kyseenalaistaminen, toisin katsominen, 
monitieteisyys ja monialaisuus. 

Ennakointiin tulee ottaa mukaan eri alojen ja sek-
torien edustajia mahdollisimman monipuolisesti: 
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kia, kun sitä ei ole vielä olemassa nykyhetkellä? 
Vastaus on kyllä voi. Tulevaisuutta voi tutkia yli-
opistotasolla ja tulevaisuudentutkimusta voi opis-
kella esimerkiksi kesäyliopistoissa ja yliopistoissa 
maisteritasolle ja jopa tohtoriksi asti. Suomessa on 
Turun yliopistolla kansainvälinen tulevaisuuden-
tutkimuksen maisteriohjelma, jossa on opiskeli-
joita yli 30 eri maasta. Tulevaisuudentutkimus on 
kokonaisvaltaista, monitieteistä ja kriittistä pitkän 
tähtäyksen analyysia tulevaisuuden teemoista. 

Tulevaisuudentutkimuksessa ei tehdä täsmäl-
lisiä ennusteita, siinä ei ennusteta, vaan ennakoi-
daan erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Tätä 
tehdään mm luotaamalla maailman ja toimintaym-
päristön muutosta ja rakentamalla mahdollisista 
tulevaisuuksista tulevaisuuskuvia ja skenaarioita 
eli tulevaisuuden käsikirjoituksia. 

Tyypillistä on pitkälle katsomisen lisäksi vallitse-
vien kehitysurien kyseenalaistaminen, toisinajattelu 
sekä luovasti ja rohkeasti tulevaisuuteen kurkotta-
minen. Asioita ja ilmiöitä tarkastellaan holistisesti ja 
systeemiajattelun avulla – tietty asia nähdään osana 
isompaa kokonaisuutta – systeemiä – ja systeemin 
osien keskinäisiin kytkentöihin ja muutosdynamiik-
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tutkijoita, suunnittelijoita, viranomaisia, yritys-
edustajia, taiteilijoita, toimittajia, kansalaisia, kou-
lulaisia, poliitikkoja, mielipidevaikuttajia, median 
edustajia jne.

Ennakointi on jatkuva prosessi, joka ei valmistu 
koskaan, koska tulevaisuus muuttaa alati muoto-
aan ja suuntaansa. Ennakoinnin ydinmerkitys on 
siinä, että se auttaa hahmottamaan mahdollisia, 
vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia ja valmentautu-
maan tulevaisuuden varalle. 

Jokaisella toimijalla: organisaatiolla, 
yrityksellä, yhteisöllä, kunnalla, 
maakunnalla, valtiolla ja yksittäisellä 
ihmisellä voi olla oma tulevaisuusstrategia. 

Tulevaisuusstrategiaa palvelevaa lukutaitoakin voi 
asteittain kehittää opettelemalla erilaisia enna-
kointimenetelmiä.2 Taitoa voi kehittää esimerkiksi 
erityisissä tulevaisuusklinikoissa, joissa opitaan 
käyttämään monenlaisia muutoksen tunnistamis-
metodeja.

Tulevaisuuskuvia luodatessa on hyvä pitää 
mielessä, pyritäänkö hahmottamaan mahdollisia, 
todennäköisiä vai toivottavia tulevaisuuden maail-
moja. Vastaavasti voidaan hahmottaa näiden vas-
tapuolia eli mahdottomalta tuntuvia, epätodennä-
köisiä ja ei-toivottavia tulevaisuuskuvia.

Ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen kol-
me pääperiaatetta ovat:

1)  Tulevaisuutta ei voi ennustaa (ei tehdä 
ennusteita vaan ennakoidaan);

2)  Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty (ei ole 
olemassa vain yhtä tulevaisuutta, vaan useita 
vaihtoehtoisia tulevaisuuksia); ja

3)  Tulevaisuuteen voi vaikuttaa (nykyhetken 
valinnoilla ja tavoitteiden asettamisella 
vaikutetaan tulevaisuuden muotoutumiseen).

Tulevaisuus on NYT! Tulevaisuus muotoutuu 

nykyhetken valintojen ja päätösten pohjalta. Tu-
levaisuus on ikään kuin läsnä nykyhetkessä – täs-
sä ja nyt. Tulevaisuuden siemenet on kylvetty 
nykyhetkeen. Tulevaisuus voidaan mieltää myös 
merkkeinä. Tämä semioottinen lähestymistapa 
tarkoittaa sitä, että tulevaisuudesta on havaitta-
vissa merkkejä, joita tunnistamalla ja tulkitsemal-
la voidaan hahmottaa tulevaisuuden mahdollisia 
kehityskulkuja. 
Tulevaisuuden kehkeytymistä voidaan luodata 
kolmella tasolla:

1) megatrendejä ovat suuret, yleisesti tunnetut, 
maailmanlaajuiset kehityssuunnat, joihin ei voi 
paljon vaikuttaa lyhyellä tähtäyksellä. Tulevai-
suustarkasteluja voidaan tehdä esimerkiksi 
kuuden seuraavan megatrendin valossa:

•  ilmastonmuutos ja energiajärjestelmien 
muutos

 •  väestönmuutos (kasvu ja ikääntyminen)
 • kaupungistuminen
•  globalisaatio (kulttuuri, ympäristö, kauppa, 

teknologia, media… )
•  digitalisaatio (teknologian konvergenssi)
•  elämysyhteiskunnan nousu (elämystalous)

2) heikot signaalit ovat merkkejä tällä hetkellä 
marginaalissa olevista, mutta mahdollisesti 
vahvistuvista nousevista ilmiöistä, joiden var-
hainen tunnistaminen antaa kilpailuetua. Esi-
merkkejä:

•  slow life (slow design, slow cities) 
•  hidas kasvu ja downshifting eli vapaaehtoinen 

kulutuksen vähentäminen
 •  vertikaaliviljely

3)  mustat joutsenet (villit kortit) ovat erittäin 
harvinaisia ja epätodennäköisiä tapahtumia, 
joiden vaikutukset ovat kyseisen asian 
tapahduttua suuret. Mustat joutsenet 

Ennakoinnin ydinmerkitys on siinä, että 
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osoittavat, että tulevaisuus ei etene 
lineaarisesti ja täysin ennustettavasti, vaikka 
tietoa olisi kuinka paljon. Aito ennakointitieto 
syntyy myös epäjatkuvuuskohtien 
ja mahdollisten mustien joutsenten 
tunnistamisesta. Esimerkkejä mustista 
joutsenista ovat:

•  Vuoden 2001 terroristi-isku World Trade 
Centeriin

•  Yhdysvaltojen asuntoluottokriisi globaalin 
finanssikriisin alkusoittona v.2008

•  Islannin tulivuoren tuhkapilven aiheuttama 
lentoliikennekaaos Euroopassa v. 2010

viSio + StRategia + tiekaRtta  
Tulevaisuutta ennakoitaessa laaditaan ensin mo-
nitoimijapohjaisesti organisaation tai toimialan 
tulevaisuuden visio eli tahtotila, vision toteutta-
miseksi tarvittava strategia ja sen edellyttämä 
operatiivinen ”tiekartta” tulevaisuuteen. Tällaises-
sa tulevaisuusprosessissa kannattaa tarkastella 
tulevaisuuden mahdollisuuksia ja uhkia edellä 
kuvatuilla kolmella tasolla (megatrendit, heikot 
signaalit, mustat joutsenet/villit kortit). Tulevai-
suusklinikka tarjoaa dynaamisen prosessin toimi-
alan tulevaisuuden ennakointiin.

muutoS kohti digitaaliSta 
meRkitySyhteiSkuntaa
Yhteiskunnat muuttuvat suurina aaltoina – ke-
hityskaarina, joiden murroskohtia vauhdittavat 
etenkin teknologian kehitysharppaukset energian 
ja tieto- ja viestintätekniikan alueella. Olemme 
tulleet keräily- ja nomadikulttuurista maatalous-
yhteiskuntaan, teolliseen maailmaan ja viimeksi 
tietoyhteiskuntaan. Kehitys ei pääty tähän, vaan 
tietoyhteiskuntavaihekin on kehkeytymässä joksi-
kin uudeksi yhteiskuntamuodoksi. 

Tämä murros on jo alullaan ja sitä vauhdittavat 
etenkin energiajärjestelmän muuttuminen kohti 

uudistuvaa energiaa ja toisaalta digitalisaation ja 
tekoälyn kehitys ja sovellukset. Eräs mahdollinen 
kehitysmalli on digitaalinen merkitysyhteiskunta.

Digitaalinen merkitysyhteiskunta tarkoittaa 
sitä, että yhä enenevässä määrin ei käsitellä, tuo-
teta ja kuluteta niinkään tietoa, tavaroita, teknolo-
giaa kuin näihin sisältyviä kulttuurisia merkityksiä 
ja symboleita. Digitaalinen merkitysyhteiskunta 
kuvaa yhteiskuntakokonaisuutta, joka muodos-
tuu tuotannosta, teknologiasta ja elämäntavoista. 
Yhä useamman yhteiskunnan toiminnon tarkoitus 
luoda mielekkäitä kokemuksia kansalaisille, joista 
tulee aktiivisia oman ympäristönsä suunnittelijoita 
- kaupunkisuunnittelijoita - sekä aktiivisia energian 
tuottajia ja kuluttajia (prosumer). 

Tällainen kehitys ei ole suinkaan automaat-
tista, vaan sen toteutumisen edellytyksenä on 
tulevaisuuden tahtotila kansalaisten, yritysten ja 
poliittisten päättäjien mielessä. Digitaalista mer-
kitysyhteiskuntaa voidaan kutsua myöskin ubiik-
kiyhteiskunnaksi, joka rakentuu digitalisaation 
hyödyntämiseen ja merkityksien etsimiseen ja il-
mentämiseen.

tulevaiSuuden oSaamiStaRpeet 
painottuvat uudella tavalla
Nopeasti ja jatkuvasti muuttuvassa maailmassa 
tulevaisuuden ennakointi on välttämätöntä ja kriit-
tinen osaamisen laji. Koulutuksen tulevaisuuden 
haasteena on tulevaisuuslukutaidon kehittämi-
nen. Tulevaisuuden koulutus tähtää monenlaisten 
osaamistarpeiden täyttämiseen. 

Olemme nyt siirtyneet niukkuuden 
aikakaudelle, jossa fossiilisen energian ja 
muiden resurssien kulutusta vähentävien 
ja korvaavien innovaatioiden ja niihin 
liittyvän osaamisen tarve korostuu. 
Toisaalta kulutus painottuu yhä 
vahvemmin aineettomiin sisältöihin. 

Yhteiskunnat muuttuvat suurina aaltoina – 
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Tulevaisuuden näyttämönä on kaikkialla läsnä ole-
va ubiikkiyhteiskunta, jossa tieto- ja viestintätek-
nologia on sulautunut ympäristöömme ja yhdisty-
nyt nano- ja biotekniikkaan sekä kognitiotieteisiin. 
Kulttuurin merkitys- ja elämyshakuiset virtaukset 
ryöppyävät, tieto on avointa ja vapaata, uusia yh-
distelmiä syntyy jatkuvasti ja vanhoja murenee. 
Ubiikkiyhteiskunta ja sen ideaalisin toteutusmuo-
to – merkitysyhteiskunta – jatkaa tietoteknologian 
ja internetin kehitystä ja soveltamista siitä, mihin 
tietoyhteiskunta jäi. 

Tekoälyn ja big datan esiinmarssi avaa huikeat 
näköalat sovelluksiin kaikilla talouden ja teollisuu-
den aloilla, myös palvelusektorilla ja koulutukses-
sa. Samalla kuitenkin on pidettävä mielessä niiden 
mukanaan tuomat riskit ja lieveilmiöt. 

Miten varmistetaan, että esimerkiksi 
tehokkuutta tavoiteltaessa inhimillisiä 
arvoja ei poljeta.

oppimiSympäRiStöt meRkitySten haun 
SpiRaaleina
Oppimisympäristöjen, koulutuksen ja kasvatuksen 
tulisi tukea sellaista oppimista, joka tuottaa paitsi 
osaamista, myös yleistä inhimillistä kasvua. Par-
haimmillaan ne tunnistavat lahjakkuuksia ja mah-
dollistavat luovuuden ja älyn liiton matkalla osaa-
miskulttuurin huipulle: sivistykseen. Tulevaisuuden 
oppimisparadigmana voi olla ubiikki oppiminen 
(ubique = latinaksi kaikkialla) – vrt. ”elinikäinen op-
piminen” – jossa oppiminen ei ole rajattu tiettyyn 
aikaan ja paikkaan ja määrättyihin sisältöihin, vaan 
tapahtuu kaikkialla – kotona, koulussa, työpaikalla, 
eri mediaympäristöissä jne. 

Kun työelämässä voi hyödyntää yhä suurem-
paa osaa inhimillisten potentiaalien kirjoista, myös 
oppimisen sisällöt monipuolistuvat liki rajattomas-
ti ja tähän muutokseen perinteiset koulutusinsti-
tuutiot eivät luonnollisesti kykene muuttumatta 

vastaamaan. Tulevaisuudessa ihmiset oppivat yhä 
enemmän itse, heitä itseään kiinnostavia asioita, 
yhdessä vertaisten kanssa. Samalla työntekijöiden 
tuottavuus kasvaa, kun he sisäistävät tauotta uutta 
tietoa, jota voi mahdollisesti hyödyntää myös työ-
elämässä.

Yhä monipuolisemmalle osaamiselle 
rakentuvan merkitysyhteiskunnan 
tavoiteltavana huippuna tulisi olla 
yhteiskunta ja työelämä, jotka ovat viisauden 
ja sivistyksen läpäisemiä – ne vastaavat 
kokonaisen ihmisen kaipuuseen. 

Tulevaisuuden työelämän on otettava hokeman-
sa todesta ja irtauduttava sektoriajattelusta. Vain 
luopumalla totunnaisista, rajaavista käsitteistä ja 
ymmärtämällä työntekijät ensi sijassa ihmisinä 
– aktiivisina, sisäisesti motivoituneina ja syvästi 
sosiaalisina – voivat yritykset ja organisaatiot saa-
vuttaa todellisen innovatiivisuuden. 

koulutuS Ja työ kietoutuvat toiSiinSa
Digitaalisen merkitysyhteiskunnan ja ubiikkiyhteis-
kunnan visiossa 2050 työ, vapaa-aika ja koulutus 
ovat sulautuneet toisiinsa ja kadottaneet vanhat 
merkityksensä. Ubiikki, ympäristöömme saumat-
tomasti sulautunut internet pitää meidät jatkuvasti 
kytkettynä maapallonlaajuiseen tiedon, ideoiden, 
ajatusten, tuntemusten ja elämysten virtaan. 

Opimme jatkuvasti, koko elämänkaaren ajan 
niin koulutuksessa, työssä kuin vapaa-ajallakin ja 
miltei huomaamattomasti. Tehokkaat algoritmit 
kuratoivat jokaiselle yksilölle juuri häntä parhaiten 
hyödyttävää tietoa. 

Virtuaaliset ympäristöt ovat yhtä tärkeitä, 
elleivät tärkeämpiä, kuin fyysiset. 

Sama pätee työhön. Markkinat ja työnjako ovat 
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eriytyneet niin hienojakoisiin lohkoihin, että pe-
rinteinen käsitys ”ammatista” on auttamatta van-
hentunut. Jokaisen ”ammatti” on yhtä kuin hänen 
yksilöllisyytensä ja persoonansa. 

Paras tapa löytää oman osaamisen ydin on op-
pia tuntemaan itsensä ja sitä kautta tehdä omasta 
osaamisestaan yhteiskunnassa kysyttyä. Työaikaa 
ja –paikkaa ei voi erottaa muusta elämästä. Ihmi-
set työskentelevät jatkuvasti, mutta samalla viet-
tävät vapaa-aikaa. Verkostot vapauttavat ihmisten 
potentiaaleja ja tehostavat resurssien käyttöä, niin 
oppimisessa kuin taloudellisessa tuotannossa.

kouluJen Seinät kaatuvat 
ympäRöivään maailmaan
Yhtenäiskulttuurille yllä kuvattu kehitys lienee 
katastrofi, mutta oppimiselle siunaus. Ihminen si-
säistää tietoa ja osaamista parhaiten, jos hän voi 
liittää ne osaksi omaa kokemusmaailmaansa. 

Tiedot ja taidot opitaan syvimmin, 
jos oppija voi tehdä niistä itselleen 
merkityksellisiä. 

Oppiminen vaatii omaa, henkilökohtaista näkemys-
tä, tekemistä ja tulkintaa. Merkitykset ja merkityk-
sellisyys syntyvät puolestaan yhteisöissä ja yksi-
löiden välisessä vuorovaikutuksessa. Paneutuneen 
yksin opiskelun ja tiiviin ryhmätyöskentelyn yhdis-
telmä lienee oppimisen kannalta paras. Ryhmätyös-
kentelyn dynamiikka taas toimii parhaiten, jos ryh-
mien jäsenet samastuvat toisiinsa, jakavat yhteiset 
mieltymykset, kiinnostuksen kohteet ja arvot. 

Tiedon syvällinen sisäistäminen vaatii innos-
tunutta ja henkilökohtaista suhdetta opittavaan 
asiaan. Fysiikan professorit Eric Mazur Harvardin 
yliopistosta ja Joe Redish Marylandin yliopistosta 
ovat huomanneet, että luennointi on tehoton ope-
tusmenetelmä, koska se perustuu lähinnä ulkoa 
oppimiseen. 

Oppilaat eivät todella ymmärrä ja sisäistä oppi-
maansa. Mazur ja Redish ovatkin karsineet luen-
noinnin minimiin. Oppilaat saavat oppia itse ja 
opettaa toisiaan pienryhmissä. Oppimistulokset 
ovat parantuneet merkittävästi. (Hanford 2011). 
Tällainen vertaisoppimisen malli leviää menestyk-
sekkäästi koulutukseen.

Koulutus on hyvin arvolatautunutta ja muuttuu 
siksi hitaasti. Vuoteen 2050 mennessä systeemi, 
jossa vain kouluseinien sisälle rajattu oppiminen 
tunnustetaan, on kuopattu syvälle. Oppilaat sovel-
tavat ja hyödyntävät vapaa-ajalla oppimiaan asioi-
ta ”virallisessa” oppimisessa. oppiminen irtautuu 
paikasta ja sulautuu kaikkialle: eri menetelmin 
opittu jalostetaan ja tiivistetään oppimissisällöik-
si. Näitä voivat olla esimerkiksi joko hyvin yleiset 
tiedot ja taidot – kuten vuorovaikutustaidot – tai 
hyvin spesifit tiedot ja taidot – kuten jollekin ala-
kulttuurille suunnattu ilmaisun tyyli. 

Oppimisesta on tullut innostavaa, 
kokonaisvaltaista ja elämyksellistä. Se 
on syvästi henkilökohtainen kokemus. 
Koulun ja yliopiston tehtävä on avata 
oppilaille yhä uusia väyliä itsen 
löytämiseen ja toteuttamiseen sekä 
ammatin hankkimiseen.

ammattilaiSiSta amatööReihin
Uudessa yhteiskuntamuodossa työn ja vapaa-
ajan maailmat sulautuvat toisiinsa sekä eri toi-
mialat keskenään. Kuten jo nyt vapaa-ajaltaan, 
ihmiset haluavat tulevaisuudessa myös työltä in-
nostavia ja inspiroivia kokemuksia sekä runsaita 
ja rikkaita ihmissuhteita. Jos työnantajat onnis-
tuvat tukemaan näitä haluja ja tavoitteita, työ-
elämästä tulee paitsi yhä mielekkäämpää, myös 
aivan uudella tavalla luovaa. 

Yhdellä tapaa työn muutos voi merkitä paluu-
ta palkkatyötä edeltäneeseen aikaan. Palkkatyö on 
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ennen kaikkea välinearvoista toimintaa – työ perin-
teisen organisaation ja johdon alaisuudessa ei voi 
olla täysin omaehtoista. Työ sinänsä taas on yleistä 
inhimillistä kykyä luoda; se käsittää kaiken ihmisten 
luovan, tuottavan ja valmistavan toiminnan. Kun 
puhutaan työstä sinänsä, myös työn ja vapaa-ajan 
välinen raja muuttuu merkityksettömäksi. 

Vertaistuotannon hengessä myös asiakkaita ja 
kuluttajia otetaan mukaan tuotantoon. Toisaalta, 
erityisesti erilaisten digitaalisten valmistusmene-
telmien kuten 3D-printterien avulla, entiset ”asiak-
kaat” ja ”kuluttajat” alkavat itse tuottaa tavaroita ja 
palveluita. Tällaisessa prosumeristisessa (producer 
+ consumer) taloudessa yritysten on elintärkeää 
verkottua erityisesti pientoimijoiden kanssa – in-
novaatiot nousevat uusista, innokkaista pienyri-
tyksistä ja niiden yhteenliittymistä. Yritykset voi-
vat ottaa ”amatöörituottajilta” mallia myös oman 
yrityskulttuurinsa kehittämisessä tuomalla vapaa-
aikaan liitettyjä ominaisuuksia työelämään. 

Maailmalla leviää jo nyt Googlen malli, jossa 
työntekijät voivat käyttää yhden työpäivän viikos-
sa omiin projekteihinsa – tällä ajalla ovat syntyneet 
kaikki keskeiset Googlen innovaatiota gmailista 
google+:aan ja Googlen itseään ajavasta autosta 
Google Glasses -projektiin.

Tulevaisuuden työelämä onkin entistä 
syvemmin ja syvällisemmin verkottunutta. 
Internetin myötä vuorovaikutuksesta 
muodostuu uusi iskusana vanhan 
tietoyhteiskunnan iskusanojen, 
tehokkuuden ja innovatiivisuuden tilalle. 

Tehokkuus ja luovuus eivät tietenkään katoa, 
ne vain ymmärretään uudella tapaa. Tehokkuutta 
ei ole enää ”virtaviivaistaminen” ja ”rationalisoimi-
nen”, vaan koko inhimillisten ominaisuuksien kir-
jon hyödyntäminen sekä uusien vuorovaikutuksen 
muotojen soveltaminen. Luovuus ei piile yksilöissä 

ja organisaatioissa, vaan mahdollisimman runsai-
den informaatiovirtojen ja yhteyksien verkostois-
sa; luovuus ei tähtää ensisijaisesti toimintatapojen 
ja teknologioiden kehittämiseen, vaan sisältöjen ja 
palveluiden tuottamiseen. 

Luovuutta myös vaalitaan yhä enemmän itseis-
arvona eikä välineenä tavoitteiden saavuttami-
seen. Tulevaisuudessa työ on omaehtoista – työ 
löytyy yhä useammin siitä mitä ihminen itse on ja 
mitä haluaakin tehdä – mielekkään työn markki-
noiden löytymistä helpottaa digitaaliset palvelut ja 
sosiaalinen media.

tulevaiSuuden oSaamiStaRpeiden 
timantti
Tulevaisuudessa työntekijöiden keskeisiä osaa-
mistarpeita ovat substanssiosaamisen lisäksi 
monenlaiset yleiset osaamistarpeet, joihin ei ole 
tähän asti kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Erityi-
sen keskeiseksi nousevat merkitys- ja vuorovai-
kutusosaaminen. Näiden tukemiseen tulevaisuu-
den organisaatioilta vaaditaan uutta ajattelua ja 
ennakkoluulottomia kokeiluja. 

Esimerkiksi työntekijöiden itseorganisoitumisen 
tukeminen ja heidän välisten yhteyksien lisääminen 
– myös ja erityisesti yhteyksien kehittäminen asiak-
kaisiin ja muiden yritysten työntekijöihin – sosiaali-
silla teknologioilla sekä ”vapaaseen”, omaehtoiseen 
toimintaan kannustaminen ovat tehokkaita keinoja 
kehittää yrityksen ja organisaation merkitys- ja vuo-
rovaikutusosaamista. Yhteistyöosaaminen puoles-
taan tarkoittaa kykyä olemassa olevan yhteistyön 
jatkuvaan rikastamiseen ja uudenlaisten kumppa-
nuuksien hakemiseen. Systeemiosaaminen tarkoit-
taa asioiden kokonaisvaltaisen hahmottamisen ja 
keskinäisten kytkentöjen tunnistamisen kykyä. 

Ympäristöosaaminen kattaa tietoisuuden 
oman ja muiden toiminnan aiheuttamasta eko-
logisesta jalanjäljestä ja tavoittelun sen pie-
nentämiseksi. Teknologiaosaaminen tarkoittaa 
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teknologian mahdollisuuksien hyödyntämistä 
niin arjen toimintojen ja yritysten tehokkuuden 
parantamiseksi.

Merkitys- ja vuorovaikutusosaamisen lisäksi 
myös aika- ja ennakointiosaaminen nousee tule-
vaisuuden työelämässä. Tähän on ainakin kolme 
syytä. Yhä kiivastahtisempi muutos vaatii ajan 
hallintaa ja ennakoinnin taitoja. 

Alhaalta ylös –toimintatapojen 
leviäminen antaa kansalaisille ja 
työntekijöille uusia mahdollisuuksia 
vaikuttaa tulevaisuuteensa ja lisää näin 
ihmisten tulevaisuussuuntautuneisuutta. 

Kolmanneksi ennakointiajattelu ja tulevaisuus-
suuntautuneisuus kytkeytyvät suoraan luovuu-
teen. Molemmat vaativat mielikuvitusta ja uusien 
mahdollisuuksien hahmottamista. Ajattelu ei voi 
olla ennakoivaa olematta luovaa; luova ajattelu 
edellyttää aina tulevaisuuden näkemistä nykyhet-
kestä poikkeavaksi. 

Aikaosaamiseen kuuluu ennakointiosaamisen 
lisäksi toisin ajattelun taito. Siihen puolestaan 
kytkeytyy innovaatio-osaaminen – vainu uusien 
keksintöjen, tuotteiden, palveluiden ja toiminta-
tapojen kehittämiseksi. Globaalissa maailmassa 

innovaatiot ovat jo pitkään olleet keskeinen kil-
pailuetua antava tekijä. Viime vuosina sekä kan-
sakuntien että yritysten kilpailukyvyn kytkennät 
innovatiivisuuteen ovat entisestään korostuneet. 
Suomi kansantaloutena menestyy vahvistamalla 
toimijoiden, yritysten ja instituutioiden innovatii-
visuutta ja ennakointiosaamista. Innovatiivisuu-
den käsitteeseen tarvitaan kuitenkin uutta, tuo-
retta sisältöä. 

Luova tulevaisuustila –hankkeemme johtopää-
tösten mukaan innovaatioita tukee parhaiten työn-
tekijöiden oman, sisäisen luovuuden salliminen. 
Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi jo mai-
nittua amatööri-innostuksen tuomista työpaikalle.  

Tulevaisuudessa yritysten tärkeintä 
pääomaa ovat henkinen ja sosiaalinen 
pääoma: kokonaisvaltainen 
työntekijöiden tietojen, taitojen, 
tunteiden ja arvojen tukeminen, 
kehittäminen ja valjastaminen. 

Henkinen ja sosiaalinen pääoma tukevat myös 
yrityksen uudistumiskykyä niin, että sen toiminta-
kyky säilyy ja paranee. Lisäksi organisaatiot voivat 
kehittää työntekijöidensä luovuutta ja ennakointi-
ajattelua eri tyisesti edistämällä tulevaisuustietoi-

Tulevaisuuden osaamisTarpeiden TimanTissa 
on monTa särmää.

v u o r o v a i k u t u s

m e r k i t y s

s y s t e e m i

y m p ä r i s t ö

osaamisen eri alueeT

y h t e i s t y ö
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t e k n o l o g i af
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suutta. Tule  vai suustietoisuus auttaa suuntaamaan 
jatkuvasti ja aktiivisesti tulevaisuuteen, olemaan 
tietoinen lukuisista vaihtoehtoisista tulevaisuuksis-
ta sekä omista vaikutusmahdollisuuksistaan niihin. 

Tulevaisuustietoisuus auttaa kuvittelemaan 
oivaltavasti nykytilasta poikkeavia tulevaisuuden 
tiloja ja mahdollisuuksia. Tulevaisuustietoisuus 
on vapaata, radikaalistikin uutta luovaa ajattelua. 
Tämän hetken kiinnikkeistä ja totuuksista irtautu-
essaan se on kuitenkin myös hyvin vaativa ajat-
telun malli ja tietoisuuden muoto. Se edellyttää 
hyvää kokonaisuuksien ja yhteyksien hahmotta-
misen kykyä. Ennen kaikkea tulevaisuustietoisuus 
vaatii eettistä tietoisuutta ja maailmasta välittä-
mistä – ihanteita, joita kohden pyrkiä ja jotka an-
tavat tulevaan suuntaavalle toiminnalle mielen.

Organisaatiot voivat hyödyntää tulevaisuus-
tietoisuutta tulevaisuusstrategian laatimisessa. 
Tulevaisuusstrategia on tavanomaista strategiaa 
pidemmälle tulevaisuuteen luotaava strategia, 
jonka laadinnassa hyödynnetään ennakointime-
todeja, kehitetään ääreisnäköä ja toisin ajattelua. 
Tulevaisuusstrategian tavoitteena on hahmottaa 
kokonaisvaltaisesti toimintaympäristön muutos-
ta ja ilmiöiden keskinäisiä kytkentöjä, sekä ana-
lysoida näistä aiheutuvia muutoksia muutamas-
ta vuodesta jopa esimerkiksi kahdenkymmenen 
vuoden päähän. 

Tulevaisuusstrategia kytketään perinteiseen 
strategiatyöhön lisäämällä siihen ennakoinnin 

osuutta ja pidempi aikatähtäin keski pitkän ohella. 
Kaikilla yrityksillä voisi olla oma systemaattises-
ti ennakointia hyödyntäen laadittu tulevaisuus-
strategia.

Eettisesti ja ekologisesti kestävän merkitysyh-
teiskunnan työelämän ihanne on tasapainotila, 
jossa luonnonvaroja kuluttavasta, aineellisesta 
ja ”merkityksettömästä” tuotannosta siirrytään 
luontoa säästävään, aineettomaan ja merkityskyl-
läiseen, henkistä ja kulttuurista hyvinvointia ruok-
kivaan tuotantoon, jossa työ vahvistaa työntekijän 
minuutta, identiteettiä ja elämän merkitykselli-
syyttä, tuote palvelee kuluttajaa samassa tarkoi-
tuksessa ja jossa sekä tuotanto että kulutus ovat 
ekologisesti kestäviä. 

Niinpä merkitysyhteiskunta enteilee uutta 
”suurta kertomusta” kuolleiden tilalle: toisaalta 
ihmisen ja Maapallon, toisaalta ihmisen ja työn/
tuotannon/talouden tasapainoa. 

Tulevaisuus on toivon valtakuntaa. 
Tulevaisuus tehdään nykyhetken 
päätöksillä ja valinnoilla. Jokainen 
pienikin teko vaikuttaa tulevaisuuteen. 
Ihmisten, yritysten ja kansakuntien 
vastuu itsestään, toisista ja ympäristöstä 
on edellytys paremman huomisen 
luomiseksi                          
  
                                                               £
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”Nopeasti ja jatkuvasti muuttuvassa 
 maailmassa tulevaisuuden ennakointi on 

välttämätöntä ja kriittinen osaamisen laji, 
johon voi kouluttautua. 

 
 Ennakointiosaamiseen kuuluu erityisesti 
 skenaarioajattelu – tulevaisuuden 
 käsikirjoitusten laatiminen.”
 sirkka heinonen    
 professori
 tulevaisuuden tutkimuskeskus, 
 turun yliopisto
 sirkka.heinonen@utu.fi

kuva teoksesta: 

aleXander PoPe, essay on man, 1733-1734. 

kansallIskIrjasto erIkoIskokoelmat, 

monrePos’n kartanon kIrjasto.
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oppiMisYMpäristöjen 
kehittäMinen 

edellYttää 
kokonaisValtaista 

ja Yhdessä jaettua 
näkeMYstä opiskelun 

tuleVaisuudesta. 

lauRi vaaRa

Oppimisympäristöt nousivat 

jälleen lomien jälkeen 

otsikoihin ja keskusteluihin. 

Milloin ne ovat liian avoimia ja 

meluisia, milloin liian suljettuja 

ja kankeita. Homekoulut ovat 

vielä ihan oma surullinen 

lukunsa. Kaikilta näyttäisi 

löytyvän mielipiteitä liittyen 

niihin tiloihin ja ympäristöihin, 

joissa koulussa on tarkoitus 

oppia. Jokaisella kun on 

kokemuksia aiheesta, eikä se 

vaikuta liian monimutkaiselta. 
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Varmaankin aiheen eräänlainen omakohtaisuus, 
konkreettisuus ja helposti lähestyttävyys ovat vai-
kuttaneet minunkin kohdallani siihen, että oppi-
misympäristöt alkoivat aikoinaan kiinnostamaan. 
Sittemmin olen työskennellyt useissa erilaisissa 
oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvissä 
hankkeissa ja tehnyt aiheeseen liittyvää tutki-
mustakin. Lisäksi olen testannut oman asiantun-
tijuuteni rajoja konsultoimalla arkkitehtitoimistoja 
käytännön suunnittelutyössä. Tässä kirjoituksessa 
aion tehdä eräänlaisen yhteenvedon siitä, mitä itse 
olen tuona aikana aiheesta oppinut. 

oppimiSympäRiStöllä on 
uSeampi ulottuvuuS
Olen päätynyt siihen, että uusien oppimisympä-
ristöjen kehittämisen tulee olla kokonaisvaltaista 
ja siihen liittyvien tavoitteiden näkemyksellisiä, 
selkeitä ja yhdessä jaettuja. Omassa ajattelussani 
jaan oppimisympäristöt kolmeen osa-alueeseen, 
joita kehittämällä tuetaan oppimisympäristölle 
asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 

Sosiaalinen oppimisympäristö tarkoittaa kou-
lun toiminta- ja vuorovaikutuskulttuuria, jonka sii-
pien alla oppiminen tapahtuu. Se on enemmänkin 
abstrakti taso, jota kehitetään sosiaalisten ja pe-
dagogisten käytäntöjen sekä yhteisöllisyyden vah-
vistamisen kautta. Seuraavaksi tulee digitaalinen 
oppimisympäristö, joka kattaa tarkoituksenmu-
kaiset digitaaliset välineet, sovellukset ja alustat, 
joilla halutaan tukea oppimista ja kehittää digitaa-
lisuuteen liittyviä tärkeitä taitoja. Viimeisenä tulee 
fyysinen oppimisympäristö, joka kattaa tilaan ja 
sisustukseen liittyvät ratkaisut sekä ei-digitaaliset 
oppimisvälineet, jotka tukevat muiden osa-alueiden 
toteutumista luoden näillä turvalliset, innostavat ja 
monipuoliset puitteet. Lisäksi on hyvä muistaa, että 
fyysiseen oppimisympäristöön kuuluu myös piha-
alue, joka voi parhaimmillaan tarjota hienoja mah-
dollisuuksia opiskelun rikastamiseksi. 

oppimiSympäRiStön tavoitteena 
on tukea koulun toimintaa
Omassa työssäni tärkein oivallus on ollut se, että 
edellä kuvattuja osa-alueita tulee kehittää yhdessä 
– siis samojen tavoitteiden alla, yhdessä suunni-
tellen sekä mahdollisimman samanaikaisesti. Jos 
perinteisestä käytäväkoulusta siirrytään vaikkapa 
avoimeen oppimisympäristöön, eikä sosiaalista 
oppimisympäristöä kehitetä samalla, niin aiem-
massa ympäristössä kehitetyt käytännöt siirretään 
sellaisenaan uuteen ympäristöön. Tämä yhtälö ei 
tietenkään toimi erityisen hyvin, sillä uusi ympä-
ristö on todennäköisesti suunniteltu tukemaan toi-
senlaista toimintaa. Tällöin toiminta ja ympäristö 
eivät tue toisiaan, jolloin voidaan ihan perustellusti 
todeta, että uusi avoimempi oppimisympäristö 
toimii huonosti. 

Olenkin usein todennut, että 
mikäli koulussa ei haluta muuttaa 
toimintatapoja uudenlaisiin tiloihin 
siirtymisen yhteydessä, niin kannattaa 
pysyä vanhassa mallissa. 
Kannattaa rakentaa uusi koulu, joka on kuin 

edellinen – toki pienillä pintapuolen uudistuksilla, 
kuten paremmilla sosiaalitiloilla ja uusilla mukavil-
la huonekaluilla. Kaikkihan toivovat jonnekin jotain 
sohvaa ja uusia verhoja. On jokseenkin turhautta-
vaa nähdä, kuinka uusien avoimempien oppimis-
ympäristöjen potentiaali jää lunastamatta, koska 
toimintaa ei onnistuta kehittämään siten, että se 
onnistuisi hyödyntämään riittävän monipuolisesti 
uusia mahdollisuuksia. 

Sosiaalista oppimisympäristöä arvioidessa ja 
suunniteltaessa on syytä miettiä, millainen toimin-
takulttuuri tukisi tässä ajassa parhaiten oppijoiden 
tulevaisuuden kannalta tärkeimpien tietojen ja 
taitojen kehittymistä, hyvinvointia sekä ylipäänsä 
ihmisenä kasvamista. Tästä meillä on toki varsin 
erilaisia näkemyksiä, mutta epäselvissä tilanteissa 
suuntaa voi hakea vaikkapa opetussuunnitelmista. 
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Sama koskee digitaalista oppimisympäristöä. Sen 
kehittäminen on onnistunutta, mikäli tarkoituksen-
mukaisesti valitut digitaaliset apuvälineet ovat hel-
posti saatavilla, kun niitä tarvitaan. Silloin ne myös 
sulautuvat luontevasti osaksi opiskelua ja voivat 
aidosti tuoda lisäarvoa oppimiseen. 

Tätä yhteensovittamisen mielekkyyttä ja tar-
koituksenmukaisuutta voidaan tukea myös tilalli-
sin ratkaisuin, mikäli fyysistä oppimisympäristöä 
suunnitellessa on riittävän tarkka näkemys siitä, 
miten digiteknologia halutaan tuoda mukaan opis-
keluun. Tosiasia on myös, että digitaalisen oppi-
misympäristön kehittämiseen liittyy paljon muita-
kin haasteita, joihin käyttäjät eivät yleensä pääse 
suoraan vaikuttamaan. Kuten vaikkapa se, että toi-
miviin laitteisiin ja niiden käyttöön liittyvään koulu-
tukseen ei ole riittävästi resursseja. 

monipuoliSta opiSkelua tukevat 
paRhaiten monipuoliSet tilat
Tässä kohtaa lienee syytä paljastaa, etten ole mi-
kään täysin avoimien oppimisympäristöjen suurin 
kannattaja. Pidän kuitenkin tärkeänä sitä, että niitä 
on rohkeasti kehitetty ja kokeiltu. Se on tarjonnut 
meille tärkeää tietoa siitä, mikä siirryttäessä yh-
teisöllisempiin oppimisen tiloihin toimii ja mikä 
ei. Joissakin kouluissa avoin oppimisympäristö on 
myös osoittautunut varsin toimivaksi ratkaisuksi. 

Yhtä kaikille sopivaa mallia tuskin 
kuitenkaan on olemassa. Juuri siksi 
on tärkeää, että oppimisen tilat ovat 
sellaiset, että niitä voidaan käyttäjien 
toimesta muokata vastaamaan 
omaleimaisten yksilöiden ja yhteisöjen 
toiminnallisiin tarpeisiin. 
Itselläni onkin sellainen käsitys oppimisympä-

ristöjen kehityskulusta, että viisi vuotta sitten joka 
paikassa puhuttiin avoimista oppimisympäristöis-
tä. Viimeisen parin vuoden aikana keskustelu on 
kääntynyt kuitenkin muuntojoustaviin ja moni-

muotoisiin oppimisympäristöihin. Olen jälkimmäi-
sinä mainittujen kannalla. 

Erilaisten oppijoiden, opettajien 
sekä oppimistavoitteiden ja 
oppimismenetelmien tarpeisiin nyt 
ja tulevaisuudessa voidaan vastata 
parhaiten monipuolisilla ja muokattavilla 
fyysisillä oppimisympäristöillä. 
Jos esimerkiksi mietitään monivaiheista ilmiö-

lähtöistä oppimisprosessia, niin siihen liittyy niin 
yhteisöllistä tiedonrakentamista kuin keskittymistä 
vaativaa itsenäistä opiskelua. Näitä vaiheita tuke-
vat tilaratkaisut ovat keskenään varsin erilaisia. Täs-
tä syystä en myöskään pidä perinteisistä käytävä/
koppi-kouluista: ne eivät pysty riittävästi tukemaan 
erilaisia pedagogisia, yhteisöllisiä ja toiminnallisia 
tavoitteita. Lisäksi väittäisin, etteivät perinteiset 
tilat pysty huomioimaan yhtään sen kattavammin 
käyttäjien yksilöllisiä tarpeita kuin täysin avoimet 
oppimisympäristöt. Pettyneiden profiili vain on hy-
vin erilainen.  

Kuluneen vuoden aikana oppimisympäristön 
sijaan on alettu puhumaan myös opiskeluympä-
ristöstä. Varmaan seurauksena siitä kummallisesti 
keskustelusta, jossa opiskelu ja oppiminen on ase-
tettu ikään kuin vastakkain. Itse näen, että tärkein-
tä on oppiminen ja oppimisympäristö käsitteenä 
kattaa mielestäni paremmin myös informaaleissa 
oppimisympäristöissä tapahtuvan oppimisen sekä 
sen yhdistämisen formaaliin opetukseen. 

Oppimista on ilman opiskeluakin, mutta mitä 
virkaa on opiskelulla ilman oppimista? Joku voisi sa-
noa sen harjoittavan sinnikkyyttä ja mielen lujuutta, 
tai mitä ilmaisua nyt halutaankin käyttää. Näkisin 
kuitenkin, että niiden harjaantumiseen löytyy pa-
rempiakin keinoja, kuin epätarkoituksenmukainen ja 
itsetarkoituksellinen opiskelu. Tarkoituksenmukais-
ten, motivoivien ja laadukkaaseen oppimiseen joh-
tavien opiskelutaitojen omaksuminen on tietenkin 
tärkeää – jollei jopa tärkein koulussa opittava asia. 
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oSalliStuminen oppimiSympäRiStön 
kehittämiSeen avaa uuSia 
mahdolliSuukSia
Palaan vielä oppimisympäristöjen yhteiskehittelyn 
tärkeyteen. On aivan keskeistä, että koulun väki 
saavuttaa yhdessä edes jonkinlaisen jaetun näke-
myksen siitä, millaista oppimista ja opiskelua ha-
lutaan omassa koulussa tulevaisuudessa todistaa. 
Oppimisympäristön eri osa-alueita tulee sitten 
kehittää siten, että ne tukevat kokonaisvaltaisesti 
tuota näkemystä. Näkemyksen tulee olla vastuul-
linen ja sen keskiössä tulee olla ymmärrys niistä 
tiedoista, taidoista ja asenteista, jotka auttavat op-
pijoita eteenpäin elämässä. 

Uusien oppimisympäristöjen tulee tuntua 
omilta ja jokaisella käyttäjällä tulee olla 
käsitys siitä, miksi ne ovat suunniteltu 
juuri siten kuin ne ovat suunniteltu ja 
millaisia mahdollisuuksia ne tarjoavat 
oman toiminnan kannalta. 
Hyvä oppimisympäristö tarjoaa monipuolisesti 

mahdollisuuksia toimintakulttuurin kehittämiseen 
ja muuttamiseen myös tulevaisuudessa. Vaihtu-
vathan opetussuunnitelmatkin tuon tuosta ja kou-
lun oppimisympäristön tulee olla sellainen, että 
uusin tavoitteisiin mukautuminen on mahdollista. 
Toisaalta myös hyvinvointi on avainasemassa ja 
tämä tulee ottaa vahvasti huomioon oppimisym-
päristöjen suunnittelussa. Koulussa työskentele-
vien hyvinvointi on edellytys kaikelle myönteiselle 
kehitykselle. 

Olen keskittynyt tässä kirjoituksessa oppilai-
toksen sisäiseen oppimisympäristöön. On hyvä 
kuitenkin muistaa, että sen tulee avautua myös 
ulospäin. Erilaisten non-formaalien ja informaalien 
oppimisympäristöjen hyödyntäminen rikastuttaa 
formaalia opetusta ja tukee opiskelun merkityksel-
lisyyden kokemusta. Yhteyksien näkeminen ja ra-
kentaminen on olennaista ja oppimisympäristöjen 
suunnittelulla voidaan tukea tätä monella tavalla. 

oppimiSympäRiStöJen kehittämiSen 
lähtökohtana ei voi olla kaikkien 
oSapuolten miellyttäminen
Näyttäisi mahdottomalta suunnitella sellaisia 
uusia oppimisympäristöjä, joiden tilankäyttöön, 
teknologiaan ja sisustukseen liittyvät ratkaisut 
miellyttäisivät kaikkia. On hyväksyttävä se, että 
suunnittelipa sitten minkälaiset ratkaisut tahan-
sa, niin aina löytyy selkään taputtelijoita ja kriti-
soijia. Jos asiaa lähtee liikaa miettimään, niin lop-
putuloksesta uhkaa tulla harmaa kompromissien 
summa, jonka identiteetti, tavoitteet ja tarkoitus 
jäävät epäselviksi. Siksi oppimisympäristöjen ke-
hittämis- ja suunnittelutyön lähtökohtana tulisi 
olla juuri se yhdessä mietitty näkemys koulutyön 
tulevaisuudesta ja sitä konkretisoivista tavoitteis-
ta, joihin kaikki voisivat sitoutua – vaikkei niistä 
vielä allekirjoitushetkellä tykkäisikään. 

Tärkeintä on yhteinen tahtotila. 
Jos riittävän moni haluaa nähdä olleensa oi-

keassa sanoessaan, ettei uusi oppimisympäristö 
toimi, niin silloin se todennäköisesti ei myös-
kään toimi. Lopulta kaikki toivoo, ettei mikään 
olisi muuttunut ja haikaillaan eilisen perään. Ym-
pärillä maailma kuitenkin muuttuu nopeammin 
kuin käsitämmekään. Tulevaisuuden mahdolli-
suudet ja vaatimukset elävät samaan tahtiin. On 
tärkeää, että nuoret sukupolvet oppivat samassa 
rytmissä.                £

kuka 

lauRi vaaRa 

pedagoginen asiantuntija  

taloudellinen tiedotustoimisto tat
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kiertotalous irrottaa taloudellisen 
hYVinVoinnin luonnonVarojen 
Ylikulutuksesta

päivi koSunen
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Kenellekään ei tule enää yllätyksenä, 

että kulutamme liikaa luonnonvaroja. 

Niitä on vain rajallinen määrä, vaikka 

ihmistoimintaa seuratessa voisi muuta 

luulla. Maailman ylikulutuspäivä 

ohitettiin elokuun alussa, ja suomalaisten 

osalta tämä päivä oli jo huhtikuussa. 

Luonnonvarojen niukkuus ja 

ilmastonmuutos ovat ympäristöongelmia, 

ja ympäristöongelmat ratkaistaan ennen 

kaikkea poikkitieteellisellä yhteistyöllä, 

vaikka perinteisesti koulumaailmassa 

ympäristöasiat ovatkin kuuluneet 

biologian ja maantiedon opettajan 

kentälle. 

Sanomalehtiä selatessa ympäristöuutiset 

löytyvät nykyään kuitenkin usein 

taloussivuilta. Ilman toimivaa ympäristöä 

taloutemme ei pyöri, ja ilmastonmuutos 

puolestaan on megatrendi, joka vaikuttaa 

koko maailman talouteen.

kuva nasa.
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suomalaisten tahdilla ylikuluttaminen vaatisi noin 
3,5 maapallon verran resursseja, mutta maapalloja 
meillä on vain yksi. Kansainvälisten ilmastotavoit-
teiden saavuttaminen vaatii muutoksia kulutusta-
poihimme. 

Taloudellinen hyvinvointi on irrotettava 
luonnonvarojen ylikulutuksesta pitämällä 
käyttöön otetut resurssit ja niihin 
sitoutunut arvo mahdollisimman pitkään 
talouden kierrossa. 

Tämä onnistuu siirtymällä palvelujen käyttäjiksi 
omistamisen sijaan sekä suosimalla uusiutuvia re-
sursseja. Tätä kutsutaan kiertotaloudeksi.

Kiertotaloudessa siirrytään pois luonnonvaro-
jen ylikulutuksesta, ja tämä koskee luonnollisesti 
juuri fossiilisia polttoaineita, mutta myös muita 
resursseja, kuten raaka-aineita ja maankäyttöä. 
Kiertotalouden ja kierrätyksen eroa voi hahmottaa 
niin, että kierrätettäessä meillä on jäte, jolle etsi-
tään uutta käyttötarkoitusta. 

Kiertotaloudessa ei koskaan päädytä edellä 
mainittuun tilanteeseen. Jo suunnittelupöydäl-
lä mietitään, miten tarvittavat resurssit voidaan 
hyödyntää mahdollisimman tarkasti. Miten vaik-
kapa vaate, auto tai rakennus jaetaan tehokkaas-
ti usean käyttäjän kesken? Miten siitä tehdään 
kestävä, korjattava, päivitettävä ja muunneltava? 
Miten tuote saadaan käyttäjältä takaisin ja miten 
hyödyke, sen materiaali ja arvo hyödynnetään 
aina vain uudestaan ja uudestaan mahdollisim-
man tehokkaasti?

moni tekiJä aJaa kieRtotalouteen
Ympäristöongelmat voidaan yleensä määritellä ta-
loustieteen termein siten, että hyödykkeen tuotta-
ja ei itse maksa kyseisen hyödykkeen aiheuttamia 
negatiivisia ulkoisvaikutuksia. Esimerkiksi ilman-
laatua heikentävät pienhiukkaset ovat maailman 

suurin ympäristöterveysongelma. Pienhiukkasia 
syntyy muun muassa liikenteessä ja puunpien-
poltossa, ja ne sairastuttavat ja tappavat miljoonia 
ihmisiä vuosittain. 

Taloudelliset menetykset niistä jäävät kuitenkin 
yksilöiden tai yhteiskunnan maksettavaksi. Omia 
menetyksiä hallitakseen valtion kannattaa kiristää 
regulaatiota. Erilaisten ympäristölakien, -säädös-
ten ja -verojen määrä onkin lisääntynyt 2000-lu-
vulla, eikä suunta ole ainakaan vähenemään päin. 

Kiristyneen regulaation myötä 
hyödykkeiden tuottajien on etsittävä 
edullisempia ja ympäristöystävällisempiä 
tapoja toimia.

Taloudelliseen muutokseen ajaa myös moni 
muu seikka. Elintapamme ovat erittäin riippuvai-
sia monista raaka-aineista, kuten harvinaisista 
maametalleista. Koko EU on haavoittuvainen, sil-
lä tuomme kuusi kertaa enemmän raaka-aineita 
kuin viemme. Digitalisaatio leviää, ja tarvitsemme 
oudonnimisiä alkuaineita kännyköihin, akkuihin ja 
tietokoneisiin yhä enenevissä määrin. EU on listan-
nutkin 27 kriittisintä raaka-ainetta, joiden tuonnis-
ta olemme riippuvaisia ja jotka ovat erityisen tär-
keitä elämäntavallemme ja taloudellemme. Nämä 
EU:n listaamat alkuaineet ovat nimenomaan raa-
ka-aineita tuotteisiin, joita tarvitsemme; energia-
kysymykset ovat vielä asia erikseen.

Tarvitsemiamme harvinaisia maametalleja tuo-
tetaan eniten Kiinassa, mutta esimerkiksi akuis-
sa käytettävästä koboltista lähes puolet on tullut 
Kongon demokraattisesta tasavallasta. Kun yhden 
raaka-aineen tuotannosta vastaa suurelta osin 
yksi epävakaa seutu, on yritysten raaka-aineriski 
melkoinen. Esimerkiksi koboltin hinta on noussut 
muutamien viime vuosien aikana kolminkertai-
seksi. Vaikka kobolttia jatkossa louhitaankin yhä 
useammasta kaivoksesta sivutuotteena, myös 
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Suomessa, niin koboltin, kuten myös muiden 
raaka-aineiden, uudelleenkäyttö nousee tärkeään 
asemaan. 

Koboltti ei ole ainoa raaka-aine tai hyödyke, 
jonka hinta on viime vuosina noussut. Itse asiassa 
monien hyödykkeiden hintojen heiluminen on ol-
lut suurempaa 2000-luvulla kuin edellisen sadan 
vuoden aikana. Tämä on yrityksille valtava hinta-
riski, jota voi hallita minimoimalla neitseellisten 
raaka-aineiden ja hyödykkeiden käyttöä omassa 
tuotannossaan ja nostamalla kierrätysraaka-ainei-
den käyttöastetta.

Toisaalta käynnissä on megatrendejä, 
jotka mahdollistavat kiertotalouden. 
Jatkuvasti kehitetään uusia 
teknologioita, jotka mahdollistavat 
kiertotaloutta. Erilaisten digitaalisten 
jakamisalustojen avulla tavarat kiertävät 
käyttäjältä toisille. Ei pidä myöskään 
väheksyä kuluttajien vaikutusta yritysten 
toimintaan ja talouteen. 

Vastuullisuus on kasvava trendi; monet asiak-
kaat – ja jopa yritysten työntekijät – osaavat vaa-
tia yrityksiltä ja muilta toimijoilta vastuullisuutta 
myös ympäristön osalta. Yhä valveutuneemmat 
kuluttajat vaativat yrityksiltä aidosti ympäristöys-
tävällisempiä ratkaisuja, eikä pelkkä viherpesu 
mene aina enää läpi.

SiiRRymme omiStamiSen SiJaSta 
tavaRoiden käyttäJikSi
Kiertotalous on helpoin hahmottaa käytännös-
sä sen liiketoimintamallien kautta. Suomen itse-
näisyyden juhlarahasto Sitran arvioiden mukaan 
kiertotaloudessa on jopa kolmen miljardin euron 
vuotuinen potentiaali viidellä avainalueella: kone-
paja- ja metsäteollisuus, ruokahävikin vähentä-
minen, kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutos, 

yksityinen kulutus ja käytetyn tavaran kauppa sekä 
ravinnekierto. 

Koko kansantaloudelle merkitys on vieläkin 
suurempi. Uutta liiketoimintaa ja uusia, ympäris-
töä säästäviä toimintamalleja voi syntyä kaikille 
aloille. Kiertotalouden liiketoimintamalleja ovat ta-
varoiden käyttöiän pidentäminen, tuote palveluna 
-konsepti, jakamisalustat, uusiutuvat materiaalit 
ja energia, resurssitehokkuus sekä kierrätys, johon 
lukeutuu myös ravinnekierto.

Tuotteiden elinkaarta voidaan pidentää suun-
nittelemalla ja valmistamalla niistä kestäviä, 
korjattavia, päivitettäviä ja muokattavia. Lisää lii-
ketoimintaa syntyy näiden toimenpiteiden ympä-
rille. Erityisesti elektroniikka on hyvin lyhytikäistä, 
vaikka esimerkiksi työkäytössä olleet laitteet ovat 
kevyen huollon jälkeen hyvinkin käyttökelpoisia 
kotikäytössä. 

Korjausompelijat ja huonekalujen verhoilijat 
ovat esimerkkejä käsityöläisistä, joiden liiketoimin-
ta pyörii vahvasti tuotteiden elinkaaren pidentämi-
sen ympärillä, sillä he korjaavat ja muokkaavat jo 
olemassa olevia tuotteita. 

Moni omistamamme tavara on vajaakäytöl-
lä: autot seisovat parkkipaikalla yli 90 prosenttia 
ajastaan, suurin osa vaatteistamme on juuri nyt 
vaatekaapissa, ja veneen tai porakoneen aktiivinen 
käyttöaika on murto-osa siitä ajasta, jonka omis-
tamme kyseisen tavaran. 

Kiertotaloudessa siirrytäänkin 
omistamisen sijasta tuotteiden 
käyttäjiksi. Puhutaan niin sanotusta 
tuote palveluna -konseptista. Harvoin 
perimmäinen tarpeemme on juuri 
omistaa tavaroita, vaan pukeutua 
olosuhteiden mukaisesti tai päästä 
paikasta toiseen. 

Kirjojen ja juhlapukujen lainaaminen ja vuok-
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raaminen on tuttua kaikille, mutta samankaltaista 
liiketoimintaa syntyy jatkuvasti uusien tuotteiden 
ympärille. Vaatelainaamon jäsen voi valita tämän 
viikon asunsa satojen vaihtoehtojen joukosta 
omistamatta niistä yhtäkään, ja liikkumista palve-
luna tarjotaan kuukausihintaan julkisen liikenteen, 
taksin ja vuokra-auton yhdistelmänä. 

Mahdollisuudet eivät tietenkään rajoitu pelkäs-
tään kuluttajakauppaan, vaan yritykset tarjoavat 
toisilleen esimerkiksi työympäristöjä, voiteluöljyä 
tai valaistusta palveluna. Tuote palveluna -konsep-
tissa yrityksen onkin kannattavaa tehdä tavaroista 
kestäviä, korjattavia ja huollettavia. Lisäksi yrityk-
sen ei tarvitse pähkäillä, miten käytöstä poistetut 
tuotteet saadaan takaisin uudelleenkäyttöön ja 
materiaalikierrätykseen.

Digitalisaatio ja uudet teknologiat 
mahdollistavat niin ikään monia 
uusia tapoja tehdä kiertotaloutta. 
Jakamisalustoja syntyy jatkuvasti eri 
tavaroille ja palveluille. Paikkatieto ja 
materiaalitunnistus mullistavat monia 
toimintoja; tiedämme tarkasti, missä 
asiat ovat ja mistä materiaalista ne on 
valmistettu. 

Kuluttajat voivat käyttää tavaroita yhdessä, 
omistaa niitä yhdessä tai vuokrata ja lainata niitä 
toisilleen. Autojen vertaisvuokraus ei kuitenkaan 
onnistu, ellei sopivaa ajokkia löydy lähikorttelista 
eikä tekstiilejä voida kierrättää, jos ei tiedetä, mistä 
kuiduista ne on valmistettu. Uusien teknologioiden 
avulla nämäkin asiat onnistuvat.

Kiertotaloudessakin materiaalikierrätyksellä on 
tärkeä osuus. Jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa 
kannattaa miettiä valmiiksi, miten valita raaka-

aineet ja valmistaa hyödyke niin, että tuotetta ja 
siihen sisältyvää arvoa voidaan kierrättää mahdol-
lisimman vähän saastuttavilla työvaiheilla mah-
dollisimman pitkään. 

Teollisessa tuotannossa erilaisten sivuvirtojen 
ja ylijäämäjakeiden hyötykäyttö on ollut tuttu juttu 
jo pitkään, ja lisää mahdollisuuksia haetaan eri toi-
mialojen yhteistyöllä. Tästä ajatuksesta on peräisin 
jo tutuksi tullut hokemakin: toisen jäte on toisen 
raaka-aine.

nuoRet huoliSSaan 
ilmaStonmuutokSeSta 
Lasten ja nuorten toivotaan kasvavan paitsi 
vastuullisiksi kuluttajiksi, myös vastuullisiksi ja 
osaaviksi tekijöiksi tulevaisuuden työelämään. 
Kiertotalouden mahdollisuuksien oivaltaminen 
mahdollisimman nuorena tukee näitä molempia 
tavoitteita. Nuoret ovatkin entistä huolestuneem-
pia ilmastonmuutoksesta, selviää Ylen elokuun 
alussa uutisoimista Nuorisobarometrin ennakko-
tiedoista. 

Kaksi kolmesta nuoresta kokee 
vähintään melko paljon epävarmuutta 
tai turvattomuutta ilmastonmuutokseen 
liittyen, mutta samaan aikaan kouluissa 
aihetta ei opeteta nuorten mielestä 
riittävästi. 

Osa opettajista ei pidä aihetta edes tärkeänä, 
uutisoi Yle viime talvena. Kiertotalousasiantun-
tijana haluan tulevien tekijöiden oppivan, että 
luonnonvaroja on vain rajallinen määrä, että talou-
dellinen hyvinvointi voidaan irrottaa resurssien yli-
kulutuksesta ja ennen kaikkea, että jokaisen teoilla 
on merkitystä.                                                         £
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tietohallintopäällikkö 
soili haapalan Mietteitä
maRJo mela

tietohallinnon palveluita kehitetään teknisten 
ratkaisuiden, mm. tietoliikenteen ja langattoman 
verkon, osalta. Jotta nyt käynnistynyt kehitystyö ei 
keskeytyisi, ensi vuonna päättyvän opetuksen di-
giohjelman jatkon suunnittelu on aloitettava jo nyt. 
Lisäksi myös varhaiskasvatuksessa on paljon isoja 
kehitystarpeita, mm. tarvitaan sähköinen viestin-
täkanava päiväkotien ja perheiden välille jousta-
vampaa yhteydenpitoa varten. 

Koulutyötä on haitannut langaton verkko ja 
vanha tekninen infrastruktuuri, jotka eivät ole 
vastanneet digitalisaation haasteisiin ja kouluille 
toimitetun laitemäärän kasvuun. Infran haasteet 
ovat olleet paljon mittavammat kuin digiohjelman 
alussa arvioitiin. Tästä syystä tietohallinnossa on 
tarkistettu tietoteknisen infran kehityssuunnitel-
mia ja käynnistetty monelle osa-alueelle kohdis-
tuva parannus- ja muutoshanke, joka vie aikaa, 
jopa 3–5 vuotta. Työtä tehdään vaiheittain ja se on 
nyt aloitettu keskeisistä verkon komponenteista ja 
toiminnallisuuksista. Haasteena on se, että samat 

Helsingin kaupungin kasvatuksen 

ja koulutuksen toimialan 

tietohallinto on viime aikoina 

saanut runsaasti palautetta. Tässä 

tietohallintopäällikkö Soili Haapalan 

haastattelussa keskitytään 

tietohallinnon tulevaisuuteen 

ja niihin kehityskohteisiin, joilla 

ratkaistaan nykyiset tekniset, 

opetusta ja oppimista haittaavat 

ongelmat. 

s o i l i  H a a p a l a
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asiantuntijat samanaikaisesti kehittävät uutta ja 
ylläpitävät vanhaa toiminnassa. Ja tekniset ratkai-
sut ovat kuitenkin sen verran vaativia ja monimut-
kaisia, että tuloksia ei tule ihan hetkessä.

Ongelmana on ollut myös henkilöstön vaihtu-
vuus ja hiljaisen tiedon katoaminen. Uusien henki-
löiden rekrytointi on joihinkin tehtäviin hankalaa ja 
osaamisen kehittäminen näin valtavassa tietotek-
nisessä kokonaisuudessa hidasta.  

Kouluille on tullut ja tulee edelleen uusia kan-
nettavia tietokoneita ja vähitellen uudistetaan 
esitystekniikkaa. HUOM. dokumenttikameroita ei 
olla poistamassa, vaan kouluille on toimitettu ko-
keiluun uusia malleja, joita vielä koekäytetään kou-
luilla ja kerätään kokeiluista palautetta.

  Oppimisalustojen osalta tietohallinto  tukee 
Googlen ja O365:n käyttöä. Näissä  järjestel-
missä  otetaan uusia osia käyttöön ja opettajille 
järjestetään koulutusta. Nyt selvitetään vielä uu-
denlaista mallia, jossa tietohallinnon näiden op-
pimisalustojen osaajat kiertäisivät kouluilla anta-
massa kouluilla perehdytystä alustojen käyttöön. 
Opettajat toki ovat jo muutenkin kiitettävästi siir-
tyneet digiaikaan ja kouluttaneet itseään. 

Toimialan ICT-hankinnat on keskitetty tietohal-
lintoon, joka käyttää laitehankinnoissa kaupungin 
yhteisiä kilpailutettuja sopimuksia. Koska hankin-
tayksiköksi on määritelty tietohallinto, koulut eivät 
saa omilla rahoillaan ostaa tarvitsemiaan tuotteita 
tai tehdä tietoteknisiä pienhankintoja. Tietohallin-
to tekee pientarvikekyselyn kouluille ja pyrkii lähet-
tämään tilaukset mahdollisimman nopeasti, mutta 
koulujen kokemusten mukaan se kestää aivan liian 
kauan. Tietohallinto on tässä luvannut tehostaa 
toimintaansa. 

Digitalisaation edistämisessä on tietohallin-
non lisäksi toki monta muutakin tahoa. Esimer-

kiksi  digimerkit ja muu koulutus sekä opettajien 
osaamisen kehitys kuuluvat  henkilöstöosastolle. 
Digiohjelmassa tietohallinto vastaa toimivasta 
langattomasta verkosta ja opettajien ja oppijoi-
den laitteista sekä teknisistä kokeiluista. Kouluissa 
ei olla tietoisia siitä, mitkä asiat kuuluvat millekin 
taholle ja tätä viestintää on edelleen syytä tehos-
taa.   Helsinki oppii -verkkosivu (www.helsinki-
oppii.fi) on osaltaan auttamassa tässä.  Sisäisen 
viestinnän teknisenä haasteena onkin toimialan 
kahden verkon käyttö: opetusta varten on raken-
nettu oma verkko ja hallinto on omassaan. Tämä ei 
tue joustavaa tiedottamista ja viestintää, etenkään 
kriittisissä vikatilanteissa.

Tietoteknisen ympäristön ja laitteiden lisäksi 
tietohallinto vastaa nykyisistä tietojärjestelmistä 
(multiPrimus, Wilma) ja niiden kehittämisestä. 
Lisäksi tietohallinnon ICT-kehitysyksikkö vastaa 
uusista innovatiivisista kokeiluista ja niiden vie-
misestä käytäntöön. ICT-kehityksessä mietitään 
myös tulevaisuuden tarpeita ja kehitetään uusia 
ratkaisuja ja järjestelmiä. Ja toki myös ICT-tuen 
palveluita kehitetään vastaamaan uusiin toiminta-
malleihin.

Teknisillä ongelmilla on vaikutuksensa opetuk-
seen ja sen joustavuuteen. Ja kääntäen, onnistu-
neilla ratkaisuilla on nähtävissä huikea, laaja vai-
kuttavuus.

Paljon on jo tehty, mutta vielä on paljon teke-
mistä. Tietohallinnon suuntaviivat ja tulevaisuu-
teen varautuvat suunnitelmat rakentavat kuitenkin 
uutta palvelupohjaa. Näitä kehitystoimia toteutta-
malla tietohallinto osaltaan mahdollistaa digita-
lisaation tuomien mahdollisuuksien täyden hyö-
dyntämisen opetuksessa. 

£
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Musiikkikoulutus suoMessa ja 
italiassa ja henkilökohtainen 
koMparatiiVianalYYsini aiheesta

Miten Italiassa opetetaan 

musiikkia? Miten Suomessa? Ja 

miksi opetetaan juuri niin kuin 

opetetaan? Mitkä seuraukset 

ovat? Olisiko näiden järjestelmien 

mahdollista lainata toisiltaan 

parhaita puolia ja päästä irti 

heikkouksista?

paolo Ribaldini

kuvat rIta mIklan 2015
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nämä kysymykset ovat hiljattain, mutta koko lail-
la jatkuvasti pyörineet mielessäni, varsinkin siitä 
lähtien, kun aloin opiskella pop- ja jazzmusiikkia 
Metropolia AMK:ssa vuonna 2013. Italialaisesta 
korkeakoulutussysteemistä tulleena, kieltämättä 
suurin osa Suomen musiikinopetusperiaatteista 
oli minulle suurta tuntematonta. Jouduin mietti-
mään aihetta aktiivisemmin, kun minua pyydettiin 
Sibelius- lukioon luennoimaan italialaisille vaihto-
opiskelijoille juuri samasta asiasta.

Nämä kirjoittamani havainnot ja selitykset tu-
levat suurimmaksi osaksi omasta kokemuksestani: 
monesta vuodesta virallista koulutusta Italiassa 
sekä useampien vuosien kokemuksesta opiskeli-
jakunnan edustajana Mantovan konservatoriossa, 
mistä itse valmistuin v. 2011.

muSiikinopetuS italiaSSa
Italiassa klassista – tai paremmin sanottuna ehkä 
euroklassista1 - musiikkia opetetaan konservatori-
oissa. Vaikka sana ’konservatorio’ viittaa Suomessa 
toisen asteen ammatti- tai harrastusopetukseen, 
konservatorioissa Italiassa on nykyään Bolognan 
julistuksen2 takia mahdollista suorittaa jopa kan-
didaatti- sekä maisteritutkinto. Ennen tutkinnon 
nimi oli Diploma Accademico, nimittäin ’akatee-
minen tutkinto’, jolla viitattiin, että k.o. tutkinto 
suoritettiin musiikki- tai tanssiakatemiassa eikä 
yliopistolla. Näiden vanhamuotoisten tutkintojen 
pituus vaihteli soittimen mukaan, ja nämä opinnot 
opiskelijat aloittivat 8–15 vuotiaina. Viulun tutkinto 
esimerkiksi kesti kymmenen vuotta, ja käytännös-

sä ns. ’kokeiluvuosi’ ja ehkä yksi ylimääräinen vuosi 
pidensivät keskimääräisen keston 12–13 vuodeksi. 
Klarinetin tutkinto taas kesti seitsemän vuotta, 
laulun tutkinto viisi, säveltäminen kymmenen, 
ja niin edespäin. Tämä koulutus oli oma muista 
koulutuksista itsenäinen linjansa, joten opiskeli-
jat pystyivät suorittamaan keskikoulun, yläasteen 
ja lukion oppimäärän itse konservatoriossa, jottei 
tarvinnut käydä samaan aikaan kahta eri koulua.

Bolognan julistuksen jälkeen alkoi vaikea ja 
monimutkainen byrokraattinen prosessi, jonka 
tarkoituksena oli saada aikaan vanhojen ja uusien 
tutkintojen koulutusarvon vastaavuus. Monia eri 
vaiheita kuului tähän prosessiin, ja tällä hetkellä 
tilanne on suurin piirtein tämä:

•  Ennen vuotta 2012 suoritetut Diplomit 
vastaavat musiikin maisteritutkintoa ilman 
pedagogista pätevyyttä, jos suorittaja 
on myös suorittanut ylioppilastutkinnon 
(allekirjoittanut kuuluu tähän kategoriaan).

•  Vuoden 2012 jälkeen suoritetut DA:t 
vastaavat musiikin kandidaattitutkintoa. 
Samaa tutkintoa vastaavat myös nuo ennen 
2012 suoritetut DA:t, joiden suorittajat eivät 
ole suorittaneet ylioppilastutkintoa.

Konservatorioissa ei ole tällä hetkellä mahdol-
lisuutta suorittaa maisterintasoisia tutkintoja. 
Kos ka Bolognan julistuksen uudistukset painotti-
vat kor keakouluopintoja, ja vanhoja Diplomeja ei 
enää aloitettu, syntyi ongelma: millä korvattaisiin 



40

perusopetus, jota annettiin nuorille opiskelijoil-
le? Tarkoitukseen luotiin perusopetuksen koulu-
tusohjelmia, joilla ei ole nykyään virallista arvoa 
(Corsi Pre-accademici tai ’esikursseja’). Musiikkiin 
suuntautuneita keskikoulun ja lukion koulutusoh-
jelmia perustettiin noin kymmenen vuotta sitten, 
mutta niiden tehokkuus on suurimmaksi osaksi 
jäänyt heikoksi, pääasiallisesti koska opetusta ei 
toteuteta intensiivisesti, vaan aika kevyellä otteella 
verrattuna esim. konservatorioihin, ja koska nuoret 
opiskelevat mieluummin muita oppiaineita, kuten 
kieliä, pitkää matikkaa, taloustiedettä yms.

Kuten mainittu, italialaisten konservatoriot tar-
josivat aikoinaan (ennen 2000-lukua) ainoastaan 
klassisen musiikin opetusta, ja painotus oli ehdot-
tomasti 1600–1950 lukujen teoksissa. Nykyaikai-
sempia klassisia säveltäjiä kuten Grisey, Lachen-
mann, Gubaidulina ja monia muita ei opetettu kuin 
todella harvoin. Tämä on hyvin ymmärrettävää, 
kun huomioidaan kuinka keskeinen, menestynyt 
ja relevantti italialaisen musiikkikulttuurin rooli on 
ollut euroklassisen musiikin historiassa juuri mai-
nittuina vuosisatoina, sekä ennen Italian yhtenäis-
tämisprosessia että sen jälkeen.

Bolognan julistuksen jälkeen, ja myös italia-
laisen jazzmusiikin markkinoiden menestyksen 
ansiosta, jazzmusiikin opetus rupesi pikkuhiljaa 
kasvamaan ja muodostumaan järjestelmällisem-
mäksi konservatorioissa. Tämä prosessi alkoi noin 
2000-luvun puolivälissä ja aiheutti alussa mer-
kittäviä erimielisyyksiä monien konservatorioiden 
henkilöstön keskuudessa. Nykyään jazzmusiikin 

opetuksen vastaavuudet konservatorioissa ovat 
paljon pidemmällä, opiskelijoiden osaamisen taso 
on huomattavasti parempi ja kurssien tarjonta on 
tasaisempi sekä monipuolisempi.

Populaarimusiikin status Italiassa on aina ollut 
selkeästi klassisen musiikin alapuolella. Jos jazz-
musiikin opetus on suurella tuskalla päässyt ’viral-
lisen musiikin’ joukkoon (ja nykyäänkin sen status 
on epäsuorasti vähän sellainen, että ”joo joo, jaz-
zia…”), populaaripuoli on edelleenkin todella al-
kuvaiheessa. Vaikka italialaisen populaarimusiikin 
historia on hyvin menestyksekäs monella tavalla, 
kunnallispuolen koulutus tällä alalla on jopa par-
haimmillaan alkutekijöissä. 

Ns. ’popmusiikin koulutusohjelmia’ järjestetään 
alle kymmenessä konservatoriossa koko maassa, 
ja pelkästään kandidaattitutkinnon tasolla. Vielä 
näihin koulutusohjelmiin suhtaudutaan epäileväs-
ti, mutta arvelen, että vähitellen tämäkin musiikki-
koulutuksen ala kasvaa ja sen status nousee. On 
mielenkiintoista, että vielä ei ole virkoja populaa-
rimusiikin opetuksessa, vaan koulutus toteutuu 
melkein kokonaan palkkaamalla tuntiopettajia. 
Nämä kuitenkin vastaavat koulutusohjelmista.

Kunnallisen koulutuksen lisäksi on tietenkin 
ollut pitkään olemassa yksityisiä kouluja, jot-
ka tarjoavat populaarimusiikin opetusta. Jotkut 
niistä, kuten esim. Rooman Saint Louis College, 
ovat onnistuneet solmimaan sopimuksia koulu-
tusministeriön kanssa, joiden ansiosta ne voivat 
myöntää virallisia kandidaattitodistuksia pop- ja 
jazzmusiikista.
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On myös merkittävää, että eritoten Pohjois-Italias-
sa on varsin suuri määrä yksityisiä opettajia, jotka 
kouluttavat pop- ja jazzmuusikkoja ’kotitunneilla’ 
tai pienissä sekä isoissa yksityiskouluissa ja -ket-
juissa kuten esim. MMI (Modern Music Institute). 
Vaikuttaa siltä, että nämäkin isot yksityiset tahot 
voisivat nopeastikin saavuttaa virallisen statuksen 
ja käytännössä tarjota valmiiksi sellaista korkeata-
soista populaarimusiikin opetusta, joka vielä puut-
tuu konservatorioista.

muSiikinopetuS SuomeSSa
Suomen musiikkikoulutus on varmaan suomalai-
sille tutumpi aihe. Mainitsen tässä ainoastaan, että 
kunnallista koulutusta sekä klassisessa että pop- ja 
jazzmusiikissa tarjotaan jo melkein jokaiselle ikä-
luokalle3 (muskarista eteenpäin tohtoritutkintoihin 
asti) hyvin kattavasti.

Suomen historian suhteellisesta lyhyydestä 
huolimatta, Suomen musiikkikoulutus on hyvin 
onnistunut luomaan omia erikoiskanavia ja -stra-
tegioita opetuksen kehittämiseen. Jean Sibelius 
oli varmasti pitkään Suomen tunnetuin muusikko, 
ainakin ennen kuin 1990-luvulla Suomen hevimu-
siikin vienti ulkomaille alkoi. Sibeliukselle on tie-
tenkin omistettu tärkein ja korkeatasoisin Suomen 
musiikkioppilaitos (Sibelius-Akatemia), niin kuin 
Helsingin Sibelius-lukiokin.

Klaus Järvisen ansiosta jazzmusiikin koulutus 
sai virallisen aseman 1970-luvun alkupuolella, 
ja kohta sen jälkeen rytmimusiikkia kokonaisuu-
dessaan ruvettiin opettamaan enemmän ja se 

sai suuremman painoarvon Suomen taidekou-
lutusmuotojen joukossa. Järvisen perustamasta 
Oulunkylän rytmimusiikin opistosta syntyi sitten 
Pop&Jazzkonservatorio, joka muutti 1990-luvul-
la nykyiseen Arabian toimipisteeseen. Muissakin 
isommissa ja pienemmissä kaupungeissa perus-
tettiin kunnallisia opistoja ja joissakin myös kun-
non konservatorioita.

Ylipäätään Suomessa valtio on viimeiset viisi-
kymmentä vuotta tunnustanut musiikkikoulutuk-
sen tärkeyden sekä puheissa että konkreettisissa 
toimissa, varsinkin kun verrataan moneen muuhun 
maahan. Kunnallisiin oppilaitoksiin on mahdollista 
päästä opiskelemaan maksutta pääsykokeen pe-
rusteella

muSiikin opetukSen kuStannukSet 
italiaSSa Ja SuomeSSa
Harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta Suomessa 
on tunnetusti ilmainen kunnallinen koulutus. Kou-
lutusohjelmiin pääsyn määrittävät pääsykokeiden 
tulokset. Suurimmat rahoittajat: valtio, kunnat ja 
eräät yksityiset instanssit myöntävät kouluttaville 
instituutioille tarvittavan rahan jokaiseen opiske-
lupaikkaan. Tämä aiheuttaa sitä, että yleensä pää-
sykokeissa otetaan ne ehdokkaat, jotka vaikuttavat 
motivoituneimmilta, sopivimmilta ja parhaimmilta 
menestyksekkäälle opiskelu-uralle. Taso suosituis-
sa koulutusinstituutioissa pysyy siten jokseenkin 
korkeana.

Suomen valtio myöntää (yleensä KELA:n kaut-
ta) kaikille opiskelijoille, jotka ovat Suomen kan-
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salaisia, kuukausittain vaihtelevan summan opin-
torahaa. Opintorahaa maksetaan korkeintaan 70 
kuukautta, mutta yleensä tämä määrä riittää kat-
tamaan koko opiskeluajan.

Italiassa kunnallinen korkeakoulutus on yleensä 
maksullista. Italialaisissa konservatorioissa kou-
luvuoden kustannukset vaihtelevat. Vuonna 2018 
Mantovan Konservatoriossa (missä allekirjoitta-
nut opiskeli aikoinaan) vuosimaksut olivat:
•  Corsi Pre-Accademici 600€ / kouluvuosi
•  Kandidaattiohjelma 800€
•  Maisteriohjelma 1200€

Italiassa ei myönnetä opintososiaalista tukea. 
Parhaiten opintonsa suorittavat opiskelijat saa-
vat joskus apurahoja (joiden määrä on kuiten-
kin usein aika pieni), ja vähiten varakkaat voivat 
anoa alennusta koulumaksuihin. Yllä mainitut 
koulumaksut eivät ole valtavia verrattuina mm. 
yhdysvaltalaisten tai brittiläisten yliopistojen 
koulumaksuihin, silti ne ovat huomattavia sum-
mia, joita eivät kaikki italialaiset opiskelijat pysty 
mahduttamaan budjettiinsa.

Koulutusmaksut, ammattimarkkinoiden haas-
teet ja tutkintojen pelkkä epävirallinen arvo ennen 
kandidaattikoulutusta aiheuttavat Italiassa huo-
mattavan ’koulukuolleisuuden’, toisin sanoen suuri 
osa konservatoriossa opinnot aloittaneista opiske-
lijoista ei suorita virallisia tutkintoja loppuun. Mu-
siikin opiskelu lienee kunnallisenkin koulutuksen 
puolella monella tasolla sekä harrastus että tule-
van ammattilaisosaamisen kehittämistä.

ammatilliSia peRSpektiiveJä
On melko todenmukaista väittää, että länsimai-
sessa maailmassa humanististen ja taiteellisten 
alojen ammattilaisuuden status on viime kahdes-
sakymmenessä vuodessa huomattavasti laskenut. 
Korkeasti koulutettujen ihmisten määrän kasvu 
ja toisaalta työpaikkojen määrän lasku k.o. aloilla 
ovat aiheuttaneet merkittäviä ongelmia työllisty-
misprosessissa.

Tästä huolimatta, on helposti ymmärrettävää, 
että Suomessa muusikon ammattia vielä (aina-
kin vähän aikaa) pidetään ’työnä’. Yleinen huoli 
työelämän epävarmuudesta sekä tilapäisyydestä 
ovat suuresti vaikuttaneet musiikkialaan, mutta vi-
rallisten opintopaikkojen määrän rajoittaminen on 
pitänyt kuitenkin kysynnän ja tarjonnan järkevässä 
suhteessa. Korkeakoulututkinnon suorittamisen 
jälkeen on vielä mahdollista etsiä opetustyöpaik-
kaa kunnallisissa oppilaitoksissa tai opettaa yk-
sityisesti (ja laillisesti), työskennellä freelancer-
muusikkona tai yhdistää saatu musiikinkoulutus 
johonkin muuhun osaamisalaan (esim. IT, markki-
nointi, taloustiede, psykologia, yms.).

Tämän lisäksi opiskelupaikkojen rajoitettu luku-
määrä on pitänyt tason varsin korkealla. Muusikot, 
jotka opiskelevat musiikkiopistoissa, konservatori-
oissa tai ammattikorkeakouluissa ja jopa Sibelius-
Akatemiassa, ovat yleensä ikäluokkaansa verrattu-
na hyvin koulutettuja ja osaavia. Mainittu korkea 
taso saa aikaan sen, että jotkut pääsevät hyvin 
nuorena menestyksekkäästi työelämään freelan-
cer-muusikkoina (esim. Minna Koivisto, Saku ja 
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Ossi Maristo, Saku Hjelt) tai artisteina (mm. San-
ni Kurkisuo, Anton Kabanen, The Rasmus). Nämä 
niin kutsutut onnistumistarinat ovat tietenkin 
poikkeuksia, mutta ne ovat mahdollisia ja niitä on 
useampia. Ylipäätään ei ole liian epärealistista aja-
tella, etteikö musiikin, verkostoitumisen, sosiaali-
taidon parissa tosi taitava ja luotettava, korkeasti 
koulutettu muusikko voisi rakentaa itselleen uraa 
musiikkibisneksessä yhdellä tai (todennäköisem-
min) useammalla pelikentällä.

Yksityinen musiikinopetuskin antaa joissakin 
tapauksissa erinomaisia keinoja menestymiseen 
ammattimaisessa musiikkiliiketoiminnassa. Eivät 
kaikki menestyvät artistit Suomessa ole korkeasti 
tai edes virallisesti koulutettuja. On selvää, että 
onnistunut työllistyminen pystyy tapahtumaan 
monella eri väylällä. Kyseessä eivät ole pelkäs-
tään osaaminen ja taito, vaan myös oikeiden ih-
misten kanssa kontaktien rakentaminen, oikeat 
päätökset oikeaan aikaan ja yksinkertaisesti 
myös hyvä onni. Voidaan kuitenkin karkeasti 
luottaa siihen, että kunnallinen korkeakoulutus 
antaa valmistuneille hyvät lähtökohdat itsensä 
työllistämiseen.

Italiassa taas tilanne on kehittynyt eri suuntaan. 
Kun konservatorioiden virallisessa vanhassa kou-
lutusjärjestelmässä (Diploma Accademico) ei ollut 
muita oppiaineita kuin musiikinsoittoon ja -sävel-
tämiseen liittyviä (eli instrumenttiopintoja, harmo-
niaa, analyysia, säveltapailua, yhtyesoittoa), sen 
pätevyys musiikinsoiton ammattialan ulkopuolella 
on ollut tosi rajoittunut, ja yleensä merkittävien 

työllistymismahdollisuuksien rakentaminen vaatii 
vähintään toisen tutkinnon eri alalta. 

Pelkkä musiikinsoitto hyvin harvoin tuo lei-
pää pöytään. Pedagogista kelpoisuutta antavien 
maisteritutkintojen tulo on teoriassa laajentanut 
opettajaksi työllistymisen todennäköisyyden. Tosi-
asiassa on kuitenkin vielä aika vaikea saada ope-
tustyöpaikkoja kunnallisissa konservatorioissa. 

Vaikka Italiassa on nykyään 57 konservatoriota, 
valmistuneiden määrä on niin valtava, että on hyvin 
hankala päästä työskentelemään niihin. Sen lisäksi 
opettajien työpaikan saamisen oikeudet hallitaan 
kansalliselta tasolta, joten lista sijoitettavista opet-
tajista eli prioriteetin taulukko (Italiaksi graduato-
ria) on hyvin pitkä, ja nykyään on erittäin poikkeuk-
sellista, että opettajaksi valmistunut saisi työpaikan 
oman valmistumiskonservatorionsa lähistöltä.

Onneksi keskikoulut ja lukiot, joissa on myös 
musiikkipainotteinen linja, ovat tarjonneet uusia 
työpaikkoja ja mahdollisuuksia muuksikin kuin 
yleismusiikinopettajaksi. Viime vuosina joissain 
kaupungeissa ja tietyillä alueilla on jopa toistunut 
kaava, että näiden peruskoulut etsivät epätoivoi-
sesti soitonopettajia palkattavaksi, koska täytet-
täviin työpaikkoihin hakee liian vähän ehdokkaita.

Pop- ja jazzpuolella tilanne on huomattavan 
toisenlainen. Koska konservatorioissa opetetaan 
niin vähän rytmimusiikkia, kyseiseen opetusalaan 
liittyviä työpaikkoja on tällä hetkellä erittäin vähän, 
ja mikäli tarvitaan uusia opettajia, listat hakijoista 
ovat yleensä harvinaisen pitkiä. Virallisesti arvos-
tetun koulutuksen puutteen takia (rytmimusiikin 
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koulutusta ei ole muulla kuin kandidaattitasol-
la), on myös vaikea päättää, kenelle ehdokkaista 
opetusta annettaisiin. Konservatorioiden hallituk-
set usein päättävät ammattilaiskokemuksen pe-
rusteella, mikä ei välttämättä vakuuta opettajan 
kelpoisuudesta eikä opettajuuden taidosta. On 
tietenkin plussaa, jos ehdokkaalla on muitakin 
pedagogisen kelpoisuuden myöntäviä tutkintoja, 
esim. kasvatustieteen maisteri yms.

Yksityisiin rytmimusiikin kouluihin on vaikea 
päästä. Yleensä työpaikat ovat tosi epävarmoja, 
ja ne riippuvat joka vuosi koulun oppilaiden mää-
rästä. Sen lisäksi, harvoin otetaan huomioon suo-
ritettuja tutkintoja, vaan priorisoidaan suhteita 
(kuten kaikkialla maailmassa) ja mahdollisia eh-
dokkaan aikaisempia opintoja työpaikkaa myön-
tävässä koulussa. Kuten Suomessakin, on tullut 
tosi suosituksi laskuttaa pienyritykseltä opetuk-
sesta. Suurin osa rytmimusiikin opettajista opet-
taa osa-aikaisesti kotona tai yksityisissä kouluis-
sa, ja tekee jotakin muuta päivätyötä saadakseen 
ansaitakseen elantonsa.

Esiintyjänä uran rakentaminen Italiassa on 
mahdollista, mutta kilpailu on kieltämättä tosi ko-
vaa sekä klassisella että pop- ja jazzpuolella. Lii-
ketoimintaan ja markkinointiin liittyvien opintojen 
puute ruokkii jopa musiikkikorkeakouluissa opis-
kelevissa, haaveilevissa uusissa artisteissa yleistä 
tietämättömyyttä niistä kirjoittamattomista sään-
nöistä, joilla musabisnes pyörii. Bändimuusikot ja 
taustasoittajat ovat aika usein – vaikka on tietenkin 
paljon poikkeuksia – jo kypsiä muusikkoja, joilla ei 

välttämättä ole virallisia tutkintoja (ainakaan Itali-
assa), mutta jotka ovat olleet työelämässä todella 
kauan ja jotka ovat rakentaneet mainioita yhteis-
työverkostoja.

päätelmä - molemminpuoliSen 
vaikutukSen mahdolliSuukSia
Sekä Suomen että Italian koulutusjärjestelmät ovat 
ilman muuta paljon monimutkaisempia ja laajem-
pia kuin tässä on mainittu ja kuvattu. Tarkoitus oli 
hieman vertailla näitä kahta mallia, jotta lukijat 
saisivat ainakin jonkinlaisen käsityksen, mitkä ovat 
suurimmat eroavaisuudet.

Yritän tämän vertailun lopuksi tuoda esiin 
yhden mielestäni merkittävän vahvuuden sekä 
Suomen että Italian musiikkikoulutusympäristös-
sä, jota toinen osapuoli luultavasti voisi jollakin 
tavalla ja tietenkin omalla toteutuksellaan ehkä 
hyödyntää.

Suomessa on kieltämättä paremmin integroi-
tu järjestelmä koulutuksen ja työelämän välillä, ja 
vaikka työllistymisestä on tullut yhä hankalampaa, 
vielä on suhteellisen hyviä mahdollisuuksia raken-
taa palkitseva ja menestyksekäs työura alalla.

Suomen musiikkikoulutusjärjestelmää vastaa-
van järjestelmän toteuttaminen on Italiassa uto-
pistinen useammastakin syystä. Kansantalouden 
tilanne on rakenteellisesti erilainen, eikä olisi mi-
tenkään realistista suunnitella ilmaista korkea-
koulutusta kaikille kansalaisille. Kansantalous ja 
byrokratia eivät kestäisi sellaista painetta. Uskon, 
että klassisella puolella tilanne ei tule paljon muut-
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tumaan lähitulevaisuudessa. EU-maissa matkus-
tamisen helpottuminen, ja Kaukoidästä Italiaan 
saapuvien muusikkojen määrän kasvu koventavat 
kilpailua yhä enemmän. 

Pop- ja jazzpuolella näyttää siltä, että vähitellen 
jää rikotaan, ja myös virallisissa oppilaitoksissa us-
kalletaan tarjota niiden koulutusta. Suomen pop- 
ja jazzmusiikin koulutusperinteeseen verrattuna 
Italiassa ollaan aika lailla jäljessä, mutta toivotta-
vasti seuraavat vuosikymmenet pikkuhiljaa kuro-
vat rakoa umpeen.

Italian tilanteen merkittävimpiä kysymyksiä on 
työpaikkojen puute. Se on viime vuosina (ellei jopa 
vuosikymmeninä) jatkuvasti ruokkinut italialaisten 
musiikinopiskelijoiden tarvetta lähteä kansakun-
tamme ulkopuolelle etsimään työtä tai korkeatasoi-
sempaa koulutusta. Motivoituneimmat ja parhaiten 
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menestyvät opiskelijat siirtyvät usein muualle Eu-
rooppaan tai Pohjois-Amerikkaan saamaan lisäkou-
lutusta ja opiskelemaan tunnettujen ja menestyk-
sekkäiden musiikkipedagogien johdolla. 

Maahanmuuton henkinen, taloudellinen, käy-
tännöllinen ja byrokraattinen vaikeus ja haasta-
vuus ovat jo omalla tavallaan portti, jonka läpi 
yleensä pääsevät vain motivoituneet ja etevät 
nuoret. Tilastollisesti nämä opiskelijat törmäävät 
yleensä pahimpiin vaikeuksiinsa ulkomaiden ko-
kemustensa alkuvaiheessa, sekä vieraan kielen 
(englanninkin osaaminen on edelleen heikompaa 
Italiassa kuin muualla Euroopassa) että osaamis-
tason vuoksi. Pidemmän päälle päinvastoin, he 
mitä todennäköisimmin löytävät paikkansa alalta, 
ja moni heistä saakin musiikkiin liittyviä opetus- tai 
työpaikkoja ulkomailla.                                           £
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kuka 
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tohtorikoulutettava 

helsingin yliopiston 

musiikkitieteen laitoksella. 

opiskelee myös metropolia 

amk:ssa musiikkipedagogiksi.
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Sibeliuslukion edeltäjä 

perustettiin 1906 yliopistoon 

johtavaksi kouluksi tytöille 

ja erinäisten muutosten 

jälkeen siitä tuli musiikkilukio 

1970luvulla. Tanssin opetus 

tuli kuvioihin 1990luvulla. 

Koulussa on myös yleislinja.

oppilaitokseen hakeudutaan pääsykokeella ja ha-
kijoita on toistaiseksi ollut hyvin paljon eri puolelta 
Suomea. Pohjoisin opiskelijamme tulee Ivalosta. 
Noin puolet opiskelijoista on kotoisin pääkaupun-
kiseudulta. 

Koulussa opetetaan sekä klassista että pop-
musiikkia sekä kaikkea siltä väliltä. Ulkomaisten 
vierailijoiden yksi suurimmista ihmettelyn aiheista 
on se, että veronmaksajien rahoilla pop-musiikkia 
opettavat Sibelius-Akatemiasta valmistuneet mu-
siikinopettajat! Suurin osa opiskelijoista suuntau-
tuu muuhun kuin klassiseen musiikkiin. 

Koulussa on monenlaisia kuoroja, jotka harjoit-
televat ja esiintyvät säännöllisesti kuoronjohtajan 
johdolla. Sekakuoroon voivat liittyä kaikki koulun 
oppilaat laulutaidosta huolimatta. Lisäksi opete-

Musiikillista ja tanssillista siVistYstä – 
siBelius-lukio
maRJo mela
kuvat Pekka juvonen
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taan pop/jazzlaulua ja klassista laulua. Koulussa 
on monenlaisia kurssibändejä aina jazzbän-
deistä hevibändeihin. Opiskelijat esittelevät 
tai tojaan ns. Maraton-konserteissa, jotka ovat 
avoimia kaikelle kansalle, käytännössä opiske-
lijoiden vanhemmille, kavereille ja sukulaisille. 
On varsin tavallista, että saman perheen kaikki 
lapset käyvät Sibiksen. Tosin meillä on oppilaita, 
joiden isoäidit ovat käyneet Sibiksen edeltäjää, 
tyttökoulua. Vielä tavallisempaa on, että oppilai-
den vanhemmat ovat käyneet koulua.

Sibiksen opiskelijat ovat usein kokeneet kou-
lukiusaamista peruskoulussa, mutta Sibiksessä 
saa olla kuulemma sellainen kuin haluaa. Tosin 
täällä kaikki ovat enemmän tai vähemmän tai-
teellisia. Tästä johtuu myös se, että on jonkin 

verran alisuoriutumista, kuten taidelukioissa on aina. 
Kaikki opiskelijat eivät suinkaan päädy musiikki- ja 
tanssialoille. Entisiä sibisläisiä on kutakuinkin kaikis-
sa mahdollisissa ammateissa, mutta monilla soitto 
tai tanssi säilyy harrastuksena, ja he ovat esitysten 
aktiivista yleisöä.

Sibelius-lukion koulutalo on rakennettu 1899–
1901 Svenska Reallyceumin tarpeisiin. Se raken-
nettiin kakkosluokan oppikouluksi ruotsinkielisille 
pojille. Kyseinen koulu oli vuosikymmeniä Helsingin 
huonoin koulu, ja vuonna 1918 punaiset pitivät siel-
lä valkoisia vankeinaan. Nykyään joka paikassa taas 
soi, joten rakennus on nähnyt paljon kaikenlaista 
elämää. Koulutalossa on jopa oma kummitus, joka 
silloin tällöin kuulemma ilmoittaa olemassaolostaan.

Sibiksellä on valtakunnallinen kehittämistehtävä 
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ja sen kohteena on musiikin opetus eli täällä kehi-
tettyjä hyviä käytäntöjä pitää siirtää muiden lukioi-
den musiikin opetukseen.

Tanssin puolella on tarjolla kaikkea klassisesta 
tanssista aina nykytanssin erilaisiin suuntauksiin. 
Tanssi on aktiivinen osa koulun imagoa ja heillä on 
monenlaisia sekä koti- että ulkomailla. Tanssijoilla 
on joka vuosi uusi produktio ja opintoihin kuuluu 
myös tanssin historiaa.

Yleislinjalaiset saavat tyytyä siihen, mitä on tar-
jolla, mutta laulaminen sekakuorossa kiinnostaa 
kovasti. He ovat kiinnostuneita vähän kaikesta ja 
usein myös musisoivat. Osa yleislinjalaisista taas 
hakeutuu Sibikseen sen vuoksi, että se on heille 
maantieteellisesti lähin lukio.                                £
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VaatiMinen on hYVe

Juho vehviläinen

oppilaiden perustaitojen hallinnasta ollaan syys-
täkin huolissaan. Luku- ja kirjoitustaito ovat kaik-
kien mittareiden sekä arkikokemuksen perusteella 
laskussa. Opetustyötä eivät tietenkään auta kor-
kealentoisen utopistinen opetussuunnitelma tai 
ylenpalttinen digikiima. Yhtä asiaa ei opettajalta 
voi kuitenkaan viedä pois. Hän voi aina vaatia ja pi-
tää riman kohtuullisella tasolla. Jos nuorelle antaa 
mahdollisuuden mennä riman alta, melkein aina 
hän sen käyttää.

Kun kuuntelee konsulttien ja asiantuntijoiden 
kivakivapuheita sekä suunnitelmia peruskoulun 
muuttamisesta nuorisotaloksi, voi helposti unohtua 
peruskoulun tarkoitus. Ainakin itse pidän perus-
koulun kolmena tärkeimpänä tarkoituksena perus-
taitojen opettamista, yleissivistyksen kasvattamis-
ta sekä jatko-opintokelpoisuuden saavuttamista. 
Jatko-opintokelpoisuudella en tarkoita peruskou-
lun päättötodistusta vaan sitä, että oppilaalla on 
ysiluokan jälkeen taidot, joilla pärjää seuraavassa 
opinahjossa, eikä uusien opettajien tarvitse itku 
silmässä ihmetellä peruskoulun päättö todistusten 
täysin epärealistisia arvosanoja.

Muistelen lämmöllä yläasteaikaista äidin-
kielenopettajaani Anna Lehmusta, jonka opetuk-
sesta sain nauttia 2000-luvun molemmin puolin 

jo edesmenneellä Etu-Töölön yläasteella. Hän ei 
päästänyt oppilaita helpolla eikä hyväksynyt hu-
tiloituja suorituksia. Aineita kirjoiteltiin moneen 
kertaan ja niin kauan, että oppilas oli päässyt ta-
soiseensa suoritukseen eikä alisuorittanut. Hän ei 
myöskään jaellut ysejä ja kymppejä hymykuoppien 
mukaan vaan vaati osaamista, jolla nykypäivän ar-
vosteluasteikko loppuisi ylhäältä kesken. Kiitän ja 
syytän häntä siitä, että olen päätynyt opettamaan 
suomen kieltä ammatikseni. 

Minun on hyvin vaikeaa ottaa kantaa muihin 
oppiaineisiin, mutta ainakin äidinkielen ja kirjal-
lisuuden arviointi on todella vaihtelevaa koulujen 
välillä, suomi toisena kielenä -oppimäärästä pu-
humattakaan. Kielioppikokeisiin pänttääminen ja 
niissä pärjääminen ei vaadi kovinkaan kummoista 
kielitaitoa. Arvioinnissa pitäisikin painottaa erityi-
sesti kirjoitustaitoa sekä kykyä lukea ja tulkita kau-
nokirjallisuutta. Ne ovat oikea kielitaidon mittari. 
On järkyttävää, että kiitettäviä arvosanoja jaellaan 
oppilaille, jotka eivät pysty tuottamaan kunnollista 
tekstiä suomen kielellä tai lukemaan kokonaista 
romaania. Ei ole varmasti oppilaankaan etu, että 
hän saa peruskoulussa täysin epärealistisen ku-
van osaamisestaan, ja ensimmäisen lukiokurssin 
jälkeen arvosana on tippunut kolme numeroa. £

kuka 

Juho vehviläinen, fm

äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, 

hoay:n hallituksen jäsen ja 

oaj-valtuutettu.
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eurooppalaista opettajaa etsiMässä

Suvi koivunen 

Olemme kaikki viettäneet kuuman 

kesän ja hikoilleet. Siksi haluaisinkin 

tarjota teille stimuloivaa puuhaa, 

jonka parissa voitte jatkaa hikoilua. 

En kuitenkaan puhu hölkkäämisestä 

tai Löylyssä käymisestä. Tarkoitan 

kielten opiskelua, joka vastaa 

mottimetsässä huhkimista. Se ei 

ole helppoa eikä aina hauskaakaan, 

mutta kun Venetsian Pyhän 

Markuksen torilla juotte ylihintaisen 

espresson, teitä on vedätetty, mutta 

suostuvana aikuisena.

kielten opiskeleminen ja aikaa myöten kehittyvä 
kielitaito avaavat monia mahdollisuuksia. Mat-
kustellessa voitte vaihtaa aina muutaman sanan 
paikallisten kanssa ja hämmästellä sitä, että joku 
on todellakin kuullut Paavo Nurmesta. Tai voitte 
ihastella suloisia bambinoja iltakävelyllä vanhem-
piensa kanssa. Voitte tervehtiä heitä sanomalla 
”ciao amore”. Olettekin jo oppineet, että aikuisia 
ei kannata tervehtiä näin, ei ainakaan ennen kuin 
tunnette heitä riittävästi.

Kun talvella pänttäätte vieraan kielen sanoja ja 
sanontoja, voi teillä olla vesi kielellä. Suunnittelette 
jo seuraavan matkan ruokalistaa. Mieleen saatta-
vat tulla Barcelonan tapakset, Normandian siideri, 
mustekalan musteessa keitetty risotto tai, koska 
makuasioista ei kannata kiistellä, jokin lihaisa sak-
salainen herkku.

Nykyään ihmiset harvoin enää opiskelevat vie-
rasta kieltä sivistääkseen itseään tai halutakseen 
lukea jonkin maailmankirjallisuuden mestariteok-
sen alkukielellä. Se on mennyttä maailmaa. Sen 
sijaan ihmissuhteet ovat tärkeä motivoija. Nuori 
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Jonkin harvinaisen kielen taidolla he saattavat pestä 
muut hakijat matkalla unelma työhönsä.

Kielitaito on hieno asia, mutta sen hankkimi-
nen ei tule helpolla. Tarvitaan työtä, paljon työ-
tä. Tässäkin pätee se vanha kuntosaliaforismi: no 
pain, no gain. Täytyy lukea, kirjoittaa, kuunnella ja 
puhua. Aika usein tehdään toki jotain hauskaakin. 
Pelataan, näytellään tai lauletaan. On aikoja, jolloin 
kaikki menee tasaista vauhtia eteenpäin. Te edistyt-
te. Mutta sitten tulee sekavampi vaihe, jolloin lähes 
kaikki menee pieleen. Tällöin ei pidä antaa periksi ja 
lopettaa, koska se on vain vaihe. Sitä sattuu kaikille. 
Sisulla puskien esteiden yli, kunnes päästään seu-
raavaan suvantoon, jossa te jälleen löydätte paik-
kanne auringossa. 

Olipa motiivinne kielten opiskeluun luidenne läm-
mittely, dementian ehkäisy tai ammatillisen päte-
vyyden laajentaminen, kannattaa kielten opiskeluun 
suhtautua vakavasti, toisin sanoen tehdä sitä sään-
nöllisesti. Kaikki hyötyvät kielitaidosta, myös opetta-
jat. Meidän ammatissamme tekee hyvää joutua pois 
mukavuusalueeltaan, ja on hyödyllistä löytää toisen-
laisia toimintatapoja. Olen työurani aikana opettanut 
neljää kieltä ja pidän työstäni, mutta nykyisin haluan 
myös perehtyä muuhun. Viime aikoina olen ruvennut 
käymään historian opettajien koulutuksissa ja kat-
son hartaudella Lentoturmatutkimuksia televisiosta, 
vaikka luonnontieteellinen koulutukseni on varsin 
puutteellinen. Kaikkea on hyvä kokeilla ennen koiran-
putkivaihetta.

£
p.s. kieliä voi opiskella iltaisin 

helsingin aikuislukiossa: 
www.helsinginaikuislukio.fi 

osa Canaletton maalausta - 
PIazza san marCo, 1720-luku. kuva 
metroPolItan museum of art.

nainen on tavannut ranskalaisen miehen Australi-
assa. Te, lukijat, sanotte tietenkin, että kaverinhan 
täytyy osata edes jonkin verran englantia. Näin on, 
mutta jos nuori naisemme aikoo muuttaa miehen 
luo Nizzaan, täytyy sitä ranskaa oppia. Sitä paitsi 
tuskin hänen sukunsa puhuu mitään muuta. Vielä-
kin Euroopassa on maita, joissa ei juurikaan osata 
vieraita kieliä. 

Se usein toistettu toteamus, että englannin taito 
on itsestään selvyys ja että työelämässä tarvitaan 
muitakin kieliä, pitää paikkansa. Jos suunnittelet-
te uraa Euroopan Unionissa, ovat ranska ja saksa 
tärkeitä. Varsinkin sen jälkeen, kun Brexit astuu 
voimaan. Entäpä sitten vaikka Venäjän kauppa tai 
venäläiset turistit, joiden volyymit vaihtelevat po-
liittisten suhdanteiden mukaan. Tarvitaan venäjän 
kielen taitoa eikö vain? Ostaa voi millä kielellä hy-
vänsä, mutta asiakkaan kielellä myydään. 

Jos teitä kiinnostaa kauppa tai turismi, voitte 
aloittaa perehtymällä kyrillisiin aakkosiin venäjän 
kursseilla.Nuorille, joilla tulevaisuus ja suunnitel-
mat ovat edessä, on lukioaika hyvä hetki opiskel-
la kieliä. He ovat mielestään kiireisiä, mutta voin 
vannoa, että he ovat vielä kiireisempiä kymmenen 
vuoden kuluttua. Silloin he ovat jo astuneet aikuis-
ten maailmaan siihen kuuluvine vastuineen. Heillä 
on tekeillä gradu, he käyvät töissä, tähyilevät pysy-
vää paikkaa, ovat juuri menneet naimisiin ja kirsik-
kana kakun päälle, he saattavat olla raskaana. Eli 
kielten peruspaketti kannattaa hankkia lukiossa. 

kuka 

Suvi koivunen

 

helsingin aikuislukio

mäkelänrinteen toimipaikka. 

opettaa ranskaa, italiaa, 

venäjää ja saksaa
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liukkaalla pinnalla

Näin syksyllä on mukava muistella 

kulunutta lämmintä kesää ja 63 hellepäivää 

käristyskupolin alla. Itse vietin paljon aikaa 

kesämökilläni, jonne olin hiljattain tehnyt 

keittiöremontin. Ostin keittiöpaketin tunnetulta 

ruotsalaiselta huonekalujätiltä ja muuta 

palapeliä en ajankulukseni tarvinnutkaan. 

Kuten kaikki lukijat tietävät, 

tiskipöydän yläpuolelle sijoitettavan 

astiankuivauskaapin kehitti  kotitalousopettaja 

ja osastopäällikkö Maiju Gebhard vuonna 1945. 

Kätevyydestään huolimatta tämä suomalainen 

keksintö ei ole levinnyt maailmalle niin kuin 

Nokian kännykkä muinoin teki. Ruotsalainen 

huonekalujätti on kuitenkin tullut sen verran 

meitä vastaan, että lisäosilla heidän myymänsä 

astiakaapin voi muuntaa tutuksi ritiläpohjaiseksi 

kuivaimeksi.

Muuten kaikki on hyvin, keittiö 

kuivauskaappeineen on hienon näköinen, mutta 

yksi pulma asiaan liittyy. Kuivauskaapin ritilät 

ovat käsittämättömän liukkaat. Kuivumaan 

laitettava muumimuki menee kaapin laidasta 

laitaan kuin curlingkiekko pienimmästäkin 

tönäisystä. Koska toisinaan on tarve pinota 

kuivumaan laitettavia astioita päällekkäin tai 

toisiinsa nojaamaan, on tiskaamisesta tullut 

tarkkuuslaji. Jatkuva ketjureaktion pelko leijuu 

astianpuhdistus prosessin yllä.

Olen pohtinut prosessia, joka on johtanut 

siihen, jolla tällainen oikeannäköinen mutta 

käytettävyydeltään toimimaton esine on 

ASDFGHJK AA
a

a a
a
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suunniteltu. Voisi ajatella, että suunnittelijalle 

on selitetty, millainen kuivauskaappi on 

ja suunnitelman valmistuttua mallia on 

tarkasteltu miehissä ja todettu sen olevan 

valmis tuotantoon. Valmistetut koe-erät 

on todettu täyttävän laatukriteerit ja tuote 

on laskettu myyntiin. Koska ritiläpohjaista 

astiankuivauskaappia käytetään vain 

Suomessa, kukaan suunnittelu tai 

valmistusprosessiin osallistunut henkilö ei 

missään vaiheessa ole kokeillut ritilöiden 

toimivuutta käytännössä.

Samanlainen teorian ja käytännön välisen 

yhteyden puute tuntuu välillä vaivaavan 

suomalaista koulujärjestelmää. Käytännön 

opetus- ja kasvatustyötä tekevien antamaa 

palautetta ei haluta kuulla, epäkohtia nähdään 

siellä, missä niitä ei ole ja uudistuksia 

implementoidaan ilman seurantaa. Toivotan 

kaikki opetustyön suunnittelijat jalkautumaan 

kouluille tutustumaan vallitsevaan 

todellisuuteen, ettei koulusta muodostuisi 

tiskikaappini kaltaista liukasta pintaa vailla 

kiinnekohtia ympäröivään yhteiskuntaan.

P.S. Aina ei vika ole ainoastaan suunnittelijassa. 

Joskus tulee tekijällekin kömmejä. Asensin 

kuivauskaapit matalan majani katonrajaan ja 

koska mökki olikin hieman vinksallaan, ovet 

ottivatkin kattoon kiinni eivätkä auenneet. 

Kaikki piti purkaa ja asentaa puoli senttiä 

alemmaksi.

ari Matti

g
ååå
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kYllä koulu 
hoitaa!

Lehtien palstoilla koulusta 

on keskusteltu kiitettävästi: 

”Koulussa täytyy oppia enemmän 

henkilökohtaista taloudenhallintaa, 

syvempiä tunnetaitoja, parempaa 

matemaattista osaamista, elinikäistä 

liikkumista, kiusaamisen lopettamista, 

syrjäytymiskehityksen katkaisemista. 

Kun näitä taitoja opitaan koulussa, 

niin yhteiskunnalliset epäkohdat 

vähenevät”. Näitähän koulussa 

opetetaankin oppiaineiden yhteydessä 

ja ilmiöinä osana opetus

suunnitelmaa. 
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kouluväki kiittää luottamuksesta. Koulussa 
opitaan paljon mutta ei kaikkea. Kodin mer-
kitys riittävälle elämänhallinnalle on suurin. 
Koulu ja muut lasten, nuorten ja perheiden 
kanssa työkseen toimivat tukevat oppilaiden 
myönteistä kehitystä. Yhteistyö toimijoiden 
välillä on välttämätöntä. Koulusta löytyvät 
kaikki lapset ja nuoret, niinpä se on usein 
luonteva paikka muidenkin työntekijäryhmi-
en työskentelylle.

Apuun ovat rientäneet myös yksityiset 
rahoittajat ja sen me otamme kiitollisuudel-
la vastaan. Liikkumisen, harrastusten, pro-
jektien rahoittajat tulevat kokonaan tai osin 
kouluväen ulkopuolelta ja hankkeet toteute-
taan kouluissa, esim. syrjäytymisen ehkäi-
syyn tähtäävissä hankkeissa. Me-talo toimii 
Laakavuoren koulun tiloissa ja Me-koulu-
hanketta laajennetaan pariin muuhunkin 
helsinkiläiseen kouluun. Kouluväen lisäksi 
koulussa toimii useita muita työntekijäryh-
miä. Työnjaossa on vielä selkeytettävää. 

Koulujen tilat halutaan avata kaikkien 
käytettäviksi- joillekin maksutta, osalle mak-
sullisesti. Vaikuttaa järkevältä, mikäli kou-
lurakennusten siivouksesta, ylläpidosta ja 
käytöstä aiheutuneista kustannustenjaosta 
sovitaan. Ei voi olla niin, että Kasko kustan-
taa opetuksen määrärahoista kaiken tämän. 
Eikä voi olla niinkään, että rehtori vastaa täs-

tä kaikesta- heidän työnsä tulee kohdistua pe-
dagogiseen johtamiseen ja opetushenkilöstön 
esimiestyöhön. 

Toivon, että kaikilla hallinnon tasoilla suun-
nattaisiin tarmo ja raha työn perustaan. Emme 
kaipaa jatkuvaa projektielämää (joiden tulok-
set liian usein hautautuvat eikä niiden vaikut-
tavuutta juuri arvioida), vaan ennakoivaa kou-
lutuspolitiikkaa ja rahoituspohjaa. 

Hyvinvointi ei ainakaan vähene, jos oppilas 
tulee nähdyksi ja kuulluksi myös oppitunneilla 
ja koulupäivän aikana. Mitä enemmän oppilai-
ta on opettajaa kohden, sitä vähemmän aikaa 
opettajalla on yksittäiselle oppilaalle. Tämähän 
on Itsestään selvä yhtälö useimpien mielestä. 
Oppiminen tehostuu, mikäli opettaja saisi rau-
hassa keskittyä jokaisen oppijan oppimisen tu-
kemiseen ja rehtori pedagogiikan johtamiseen. 

 Perusasiat kuntoon: järjelliset ryhmäkoot, 
hallittu ja tuettu inkluusio, terveet tilat, toimivat 
välineet, pätevä oppilashuoltohenkilöstö sekä 
sitoutuneet koulunkäyntiavustajat motivoitu-
neiden opettajien lisäksi. Näillä eväillä opitaan 
enemmän ja paremmin.

Kun yhteistyön pelisäännöt ovat muiden 
toimijoiden kanssa selvät, myös oppiminen ja 
hyvinvointi paranevat. Pyhitettäköön opetus-
aika opetussuunnitelman mukaiselle opetuk-
selle ja oppimiselle. Muina aikoina kaikille on 
tilaa koulurakennuksissa tulevaisuudessakin.                  

£

jaana alaja
pääluottamusmies
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talVi Yllättää 
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Kesä on enää muistona mielessä ja koulutyö 

hyvässä vauhdissa. Tahti kiihtyy perinteisesti 

joulua kohden. Samalla pimeys hiipii arkeen 

salakavalasti. Valoisa aika kaventuu päivä päivältä. 

Syksyn pimetessä kesällä ladattujen akkujen 

varaus purkautuu hurjaa vauhtia. Hyväkin akku 

hyytyy ilman jatkuvaa latausta nopeasti. Mitä 

enemmän kuormitusta, sitä varmemmin. 

Ennakoi ”pimeät ajokelit” ja sovita vauhti 

tilanteeseen sopivaksi hyvissä ajoin. Marraskuu 

tulee taas, ole valmiina.

kunta10

vaStaa kunta10 kySelyyn
Työhyvinvointia ja työelämän kehittymistä tutkiva 
Kunta10-kysely toteutetaan Helsingin kaupungin 
työntekijöille syys-lokakuussa kolmatta kertaa. 
Vastauslinkki on toivottavasti tullut perille työsäh-
köpostiin. Toivon että vastaat kyselyyn.

Tuloksista saadaan tällä kyselykierroksella 
irti aikaisempaa enemmän. Johtamista koskevat 
muuttujat raportoidaan, kun työyhteisössä on 
kymmenen vastaajaa. 30 vastaajan raja on kysy-
myksissä, joissa käsitellään työpaikkakiusaamista 
sekä vastaajaa itseään syrjinnän tai seksuaalisen 
häirinnän kohteena.

Tulosten analysoinnissa kiinnitetään nyt erityis-
tä huomiota niihin yksiköihin, joiden tulos asettuu 
heikoimpaan neljännekseen. Näille yksiköille laadi-
taan toimenpideohjelma tilanteen kehittämiseksi 
yhdessä henkilöstön kanssa.

Tuloksia kyselystä odotellaan joulukuun alussa, 
jolloin ne tulevat koko henkilöstön katsottaviksi. 
Tämän jälkeen alkaa käsittely ja analysointi työ-
paikkakokouksissa ja henkilöstötoimikunnissa.

SiSäilmapRoSeSSit uuSikSi
Kaupungin tason sisäilmaryhmä on viimein perus-
tettu ja ehtinyt kokoontua kaksi kertaa. Ryhmän 
toimintasuunnitelmaan vuodelle 2018 on kirjattu 
mm. sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi laaditun 
kaupungin toimintamallin päivittäminen. Lisäksi 
viestintään ja käytäntöihin liittyvät ohjeet pera-
taan. Myös työntekijöiden koulutuksiin panoste-
taan. Ryhmän linjaukset ohjaavat toimialojen si-
säilmatyötä.

Sisäilmaan liittyvää viestintää on jo kehitetty 
kevään ja syksyn aikana. Linkin www.hel.fi/sisail-
ma takaa löytyy kootusti tietoa sisäilmaan liittyen. 
Sivuston sisällöntuotannosta ja rakenteesta vastaa 
Kymp (= Kaupunkiympäristö toimiala = entinen 
Tilakeskus). Sivustolla julkaistaan myös Kaskon si-
säilmatyöryhmän kokoustiedotteet.

Koulujen kotisivuille lisätään Meidän koulu-
linkin taakse, tietoa rakennuksesta -linkki, josta 
löytyvät tehdyt tutkimukset, jos niitä on. Kaikki 
tiedotteet ja tutkimukset löytyvät jatkossa myös 
aineistopankista, osoitteesta www.hel.fi/sisailma.

a k k u H e a d
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Uudet toimintamallit viestitään valmistuttuaan 
sekä esimiehille että työntekijöille. Työpaikka-
kokouk sissa tulee käydä toimintamallit yhteisesti 
läpi. Mikään toimintamalli ei tosin auta, jos vas-
tuutaho ei hoida tehtäviään. Ole tarvittaessa työ-
suojeluun yhteydessä.

Työterveyslaitoksen peruskoulun henkilökun-
nalle huhtikuussa 2018 teettämän sisäilmastoky-
selyn tulokset valmistuvat alku syksystä ja yhteen-
vetoa on luvassa lokakuun aikana. 

tehoStettu tilankäyttö
Perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa miltei 2000 
oppilaan vuosivauhdilla. Tämä tuo useita haasteita 
opetuksen järjestämiseen mm. tilojen riittävyyden 
näkökulmasta. Tilojen käyttöä suunnitellaan te-
hostettavan edelleen ja ns. hyötyneliöitä oppilasta 
kohden on jatkossa entistä vähemmän.

Tärkeintä on, että pedagogiset järjestelyt eivät 
aja turvallisuuden ohi. Rehtorilla on kokonaisvas-
tuu ja opettaja on vastuussa käytännön järjes-
telyistä. Oppilasmäärän kasvaessa koko koulun 
toimintaa ja arjen käytäntöjä on tarkasteltava kriit-
tisesti turvallisuuden näkökulmasta. 
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kaSkon työhyvinvointiSuunnitelma 
2018–2021
Suunnitelma pohjautuu kaupungin työhyvinvoin-
tiohjelmaan. Tavoitteiksi on valittu kaksi päätavoi-
tetta, kolmas päivittyy vuosittain.
1.  Johdamme työkykyä ennakoivasti 
2.  Ennakoimme ja hallitsemme 

työturvallisuusriskit
 Lisäksi vuonna 2018: 
3.  Huomioimme erityisesti työuran alussa ja 

muutoskohdissa olevat

Työhyvinvointisuunnitelman teemoja tulee käsi-
tellä rakentavasti oman työyhteisön näkökulmasta 
työpaikkakokouksissa ja kehittämistilaisuuksissa. 

Suunnitelmat löytyvät Helmestä. Kaupungin 
verkon ulkopuolella voit kirjautua Helsinki1 tun-
nuksilla osoitteesta https://ovi.hel.fi. Salasana van-
henee kolmen kuukauden välein. Uuden salasanan 
saa tilattua osoitteesta kasko.hel1tunnus@hel.fi tai 
helsinki1@edu.hel.fi
Ole yhteydessä, jos kaipaat lisätietoa yllä olevista 
tai muista henkilöstön turvallisuuteen tai tervey-
teen liittyvistä asioista.                                          

£

virtaa arkeen toivottaen

 tiMo saarinen
työsuojeluvaltuutettu
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YlenMääräinen sälä kuorMittaa

Viime Kunta10- tutkimuksessa huomattiin, että 
opetusalan ihmisiä kuormittaa työmäärän kasvu 
oikein todenteolla. Helsingissä noin neljäkym-
mentä prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että 
työmäärä on kasvanut yli sietokyvyn. Näin vasta-
sivat erityisesti luokanopettajat. Toinen suuri huoli 
oli työväkivalta. OAJ:n valtuusto tarttui huoleen ja 
päätti että työhyvinvointikysymykset nostetaan 
esiin vahvasti. 

Miten opettajan kuormittumista voisi estää ja 
lieventää riittämättömyyden tunnetta? Kyselyn 
ajankohtana otettiin käyttöön uutta opetussuun-
nitelmaa ja se toi paljon työtä opettajille. Digita-
lisaation haasteisiin vastattiin ja monta muutakin 
tärkeää hanketta oli kesken. Perustyön lisäksi on 
paljon sälää. Kuormituksen syitä löytyy. 

Työtä täytyy rajata, eikä pelkästään työntekijän 
ja esimiehen välisessä keskustelussa. Mikä on pe-
rustyötä, mitkä ovat keskeisiä tavoitteita ja mikä 
on tehdään-jos-aikaa-jää- työtä? Kyse ei ole vain 
yksittäisen opettajan kuormituksesta ja riittämät-
tömyyden tunteesta, vaan pitäisi saada aikaan 
myös yhteiskunnallista keskustelua. Täytyy kes-
kittyä ja valita kaikista tärkeistä asioista kulloinkin 
tärkeimmät. Mitä suomalaislasten on välttämä-
töntä oppia?                                       

£

hanna näreMaa-perälä 
työsuojeluvaltuutettu

Se mitä koulussa tehdään, mitä siellä 

pitäisi tehdä ja mitä ei saisi tehdä 

kuuluvat lehtien vakioaiheisiin. Koulu 

kiinnostaa kaikkia. Yhdistyksillä ja 

etujärjestöilläkin on mielipide siitä, 

mitä koulussa pitäisi tehdä ja monet 

niistä kääntyvät ehdotuksineen 

suoraan koulujen puoleen. Kirjeitä 

saapuu kuorissa ja sähköpostissa: 

osallistukaa kampanjaan ja 

tehostakaa liikenneopetusta, 

suuhygieniakasvatusta, tunne 

tai taloustaitoja, oppilaiden 

kehitysmaatietämystä, vastatkaa 

kyselyyn ja mitä milloinkin! Nämä 

ovat kaikki tärkeitä asioita ja 

jokaiselle oma asia on tärkein. 

BCECADCIDFCGH
BCECADCIDFCGH

HOAY
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terVeiset edunValVontaValiokunnalta
Taloutta ja kamppailua työhyvinvoinnin edistämiseksi

talouS
Talousarvioehdotuksen perusteella ei vaikuta sil-
tä, että kouluihin olisi vuonna 2019 odotettavissa 
taloudellista helpotusta. Säästöjä haetaan Kaskon 
esityksen mukaan perusopetuksessa mm. jako- ja 
kerhotunteja sekä samanaikaisopetusta vähentä-
mällä ja ryhmäkokoja kasvattamalla. Lukiopuolella 
ollaan vähentämässä kurssitarjontaa, kasvatta-
massa ryhmäkokoja edelleen sekä miettimässä 
uudelleen kurssien tuotantotapoja. Samaan aikaan 
asetetaan tavoitteeksi löytää jokaiselle oppijalle 
yksilöllinen tapa oppia ja opiskella. HOAY tulee 
syksyllä talousarvioprosessin aikana sekä tulevan 
vuoden aikana nostamaan esille opettajien huolta 
siitä, miten yksilöllinen oppiminen on mahdollista 
toteuttaa, jos opettajan aikaa yksittäistä oppilasta 
tai opiskelijaa kohden jatkuvasti vähennetään.

hoay:n työhyvinvointiohJelma
HOAY:ssä nousi keväällä esille tarve tehdä enem-
män työtä kohdennetusti opettajien työhyvin-
voinnin eteen. Aloitimme oman työhyvinvoin-
tistrategian laatimisen. Työ on tähän mennessä 
edennyt toimenpiteiden suunnittelemiseen ja 
aloittamiseen. Kaupunki on jo tuottanut oman 
työhyvinvointistrategiansa, jonka käyttöä ja tun-
nettuutta HOAY pyrkii omalla toiminnallaan myös 
tukemaan. Työntekijän hyvinvointi on paitsi oleelli-
nen tekijä työn sujumisessa, myös johtamisen on-
nistumisen kuumemittari. Työhyvinvoinnin merki-
tystä ei kannata aliarvioida.

Mikä 
kuormittaa? 
Mikä lisää 
työn imua?

Työntekijän 
hyvinvointi on 
johtamisen 
onnistumisen 
kuumemittari.

HOAY
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kunta10
Mikä kuormittaa? Mikä lisää työn imua? Kaupun-
gin työntekijöille suunnattu Kunta10-tutkimus 
toteutetaan jälleen 4.9.–31.10.2018. Tutkimuksen 
avulla saadaan ajantasaista tietoa kunta-alan hen-
kilöstön työhyvinvoinnista ja vertaamalla tutki-
muksen tuloksia aikaisempiin kierroksiin saadaan 
näkyviin myös mahdolliset muutokset työelämän 
laadussa. Vain vastaamalla voi vaikuttaa! On tär-
keää, että vastausprosentti nousee niin korkeaksi, 
että tuloksia voidaan pitää kattavana kuvana Hel-
singin kaupungin työntekijöiden hyvinvoinnista.

edunvalvontaa otSikkotaSolla
Alla on esimerkkejä muusta edunvalvontavalio-
kunnassa loppukeväästä-alkusyksystä käsitellystä. 
Kysy halutessasi lisää allekirjoittaneelta!

eRityiSopetukSen JäRJeStelyt
Lukiokoulutuksen rahoitus, rehtoreiden työnkuva, 
työajanseuranta, opinto-ohjaajien ja IB-lukion 
sopimus
• Paikallinen järjestelyerä
• Vuosityöaikakokeilu ja sen seuranta
• Kaupungin tilaratkaisut
• Koulujen tieto- ja viestintätekniikka
• Käsityön opetuksen tulevaisuus
• Katsomusaineiden opetuksen järjestelyt
• Resurssiopettajien palvelussuhteen ehdot
• Valmistava opetus
• Suurten yksiköiden johtaminen
• YS-ajan käyttö

      £

hannaleena MaarianVaara
edunvalvontavaliokunnan puheenjohtaja



HOAY:n SYYSKOKOUS 2018

Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n

sääntömääräinen syyskokous pidetään

keskiviikkona 7.11.2018 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 ja 

toiminnantarkastajan palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi.

7 Määrätään jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja 

kantotapa seuraavaksi kalenterivuodeksi.

8 Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi 

kalenterivuodeksi.

9 valitaan tilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja 

varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden 

tilejä ja hallintoa.

10 kokouksen päättäminen.

TERVETULOA!

HelSingin OpettAjien AmmAttiYHdiStYS rY 
HAllitUS



Adele Island, northwest Australia.Wiew from the 
International Space Station.  nASA

I want to live

I want to give

I've been a miner for a heart of gold

It's these expressions

I never give

That keep me searching for a heart of gold

And I'm getting old

Keep me searching for a heart of gold

And I'm getting old

neil  Young
Heart of gold

Mars 9.2.2009. Proctor Crater sand dunes.
nASA|JPL-Caltech|University of  Arizona



Live with me, live with me

Live with me, live with me

Live with me.

Lost in space

I heard you were lost in space

That's such a lonely place

for you to be.

neil  Young

- - -

Traveling north, traveling north to find you

Train wheels beating, the wind in my eyes

Don’t even know what I’ll find when I get to you

Call out your name love, don’t be surprised

It’s so many miles and so long since I’ve met you

Don’t even know what I’ll find when I get to you

But suddenly now, I know where I belong

It’s many hundred miles but it won’t be long

It won’t be long

It won’t be long

- - -

vashti  Bunyan 
Train Song

lyrics © Universal Music Publishing Group


