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- - -Puutarhan puiden nuoret lehdet 

loivat keveitä varjoja liukuoven 

läpikuultoiseen paperiin. Pehmeät 

olkapäät hohtivat, ja kimonon kirkas silkki. 

Hiusten tumma loiste syveni.    - - -

Ja Kikuji näki miten punaisessa silkissä lensi 

tuhat valkoista kurkea.

Ya s u n a r i  K awa b ata ,
t u H at  K u r K e a  ( s e b a n z u ru )
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SuomeSSa on nyt havahduttu Siihen, että 5,5 miljoonan asukkaan 
pinta-alaltaan suuressa valtiossa ei asutus eikä syntyvyys jakaudu 
tasaisesti, vaan osa maata jää tyhjilleen tai vajaakäyttöön. Väestö pakkautuu 
kasvukeskuksiin. Tämä koskee myös opettajia, sillä maaseudulla kouluja 
yhdistetään sekä lakkautetaan ja oppilaat siirtyvät kasvukeskusten suuriin 
oppilaitoksiin. Näyttää siltä, että syntyvyys pysyy matalalla tasolla.

Opettajillekin olisi paikkoja kasvukeskuksissa. Näissä taas on omat 
ongelmansa, ja etenkään varhaiskasvatuksen opettajat ja luokanopettajat 
eivät tahdo tulla Helsinkiin, vaikka virkoja on runsaasti auki. Yhtenä 
syynä on pääkaupunkiseudun asuntojen hintataso, johon opettajien 
palkat eivät tahdo riittää.

Opettajan työstä annetaan mediassa lohduton kuva: oppilaat eivät kykene 
keskittymään isoissa opetustiloissa ja opettajat uupuvat. Suurimmassa 
osassa kouluja tilat eivät kuitenkaan mahdollista tällaista opetusta. 
Opettajankoulutuksen hakijamäärät ovat laskeneet, mutta opettajan 
ammatissa on vaativuudestaan huolimatta myös hyviä puolia: se on itsenäistä 
ja elävää työtä. Syntyvyyden vähetessä on selvää, että opettajien tarve laskee. 
Opetusministeri Li Anderssonin mukaan säästyvä raha tulisi käyttää koulujen 
hyväksi. Näin tuskin käy, sillä kunnilla on paineita erityisesti sote-puolella, 
jonne rahat taatusti päätyvät.

Koulutilojen suunnittelussa suositaan tällä hetkellä monimuotoisuutta eli 
käytännössä isoja yhdisteltäviä tiloja, joissa opiskellaan vähintäänkin parin 
luokan ja parin opettajan voimin. Kaikki oppilaat, eivätkä kaikki vanhemmat ole 
mitenkään ihastuneita näihin ratkaisuihin. Kunnat taas mielellään säästäisivät 
tilakuluissa.

Parhaillaan tehdään lukioihin uutta opetussuunnitelmaa, ja sen myötä 
oppilashuoltopalveluita ja opinto-ohjausta on lisätty. Lisäksi on tulossa 
nykyhallituksen linjauksen mukaisesti ilmaiset oppimateriaalit toiselle asteelle. 
Valtion budjetissa näihin on kuitenkin varattu aivan liian vähän rahaa todellisiin 
kustannuksiin nähden, joten ne kaatuvat kuntien maksettavaksi.

Helsingissä oppilasmäärät kasvavat peruskouluissa ja lukioissa. Ongelmana 
on, mihin nämä oppilaat sijoitetaan. Uusia koulurakennuksia on tulossa jonkin 
verran, mikä helpottaa tilannetta. Varsinkin lukiolaisten määrä on kasvussa, 
sillä lukioon tulevat ikäluokat ovat Helsingissä varsin suuria ja lisäksi Helsingin 
lukioihin hakeutuu opiskelijoita lähikuntien lisäksi myös ympäri Suomea. Osan 

kaikenlaista 

kouluista!
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helsinkiläisistä opiskelijoista täytyy tämän vuoksi siirtyä Espooseen tai Vantaalle 
lukioon.

Helsingissä on ollut keskustelua alueiden segregoitumisesta ja siitä, miten 
se vaikuttaa kouluihin. Nyt kuitenkin pysytään lähikouluperiaatteessa, 
mikä tarkoittaa sitä, että koulujen eroja tasoitetaan lähinnä positiivisen 
diskiriminaation rahoilla. Tämä on tärkeää, sillä koulutus on periytyvää ja 
toisen asteen koulutuksen puuttuminen lisää syrjäytymisriskiä melkoisesti. 
Erityisesti maahanmuuttajaperheiden lapsilla riski on liian suuri, ja varsinkaan 
toisen polven maahanmuuttajataustaisilla pojilla koulutuksen hankkiminen ei 
edelleenkään ole helppoa.

Meillä ei ole yhteiskuntana varaa tällaiseen, sillä pudokkaat ovat aivan liian 
kalliita.

Miksi juuri nuoret miehet putoavat koulutuksen kelkasta? Meillä on tässä 
suhteessa koulutuksessa suhteessa luku- ja kirjoitustaitoon sekä suomen 
kielen taitoon nähden aivan liian ymmärtävä systeemi, sillä usein näiden 
nuorten miesten taidot ovat aivan liian kehnolla tasolla toisen asteen 
opintoihin. 

Ymmärtämisen sijaan voisi koulussa ryhtyä vaatimaankin jotain. Kyseessä 
on sentään oppilaiden tulevaisuus. PISA-tutkimuksen mukaan oppilaiden 
kotitausta vaikuttaa yhä enemmän koulunkäyntiin, ja tätä koulu ei ilmeisesti 
pysty oikaisemaan, sillä erot ovat jo varsin suuria. Miten saada lukemisesta 
vähät välittävien vanhempien lapset lukemaan, jotta he pärjäisivät myöhemmin 
opinnoissaan? Siinäpä peruskoululle haastetta.

Valmennuskurssit ovat tulleet korkeakoulujen todistusvalinnan myötä lukioihin 
ja jopa peruskouluihin, jotta varmistetaan ”hyvään lukioon” pääsy. Tämä 
kehitys oli täysin ennustettavaa, mutta siihen ei reagoitu ajoissa. Helsingin 
lukioissa pitäisikin tasaveroisemmin tarjota eri oppiaineiden kertauskursseja.

Peruskoululaisille järjestetään myös valmennuskursseja, jotta he pääsisivät 
haluamaansa lukioon. Seuraavaksi ovat vuorossa kai esikoululaiset, jotka 
valmistautuvat pääsemään mahdollisimman tasokkaalle ala-asteelle!

Marjo Mela
P ä ä t o I m I t t a j a

l u o k k a h u o n e . 

C .  C .  l o n g ,  h o m e 

g e o g r a p h y  f o r 

p r i m a r y  g r a d e s 

( n e w  y o r k : 

a m e r i C a n  B o o k 

C o m pa n y,  1 8 9 4 )
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LäheS koko itSenäiSyyden ajan opettajan ammatti on ollut arvostettu ja 
tavoiteltu. Päättyneen vuosikymmenen aikana opettajaksi hakeutuvien määrä 
on kääntynyt jyrkkään laskuun. Viime syksynä useammassa helsinkiläisessä 
koulussa lukuvuosi aloitettiin ilman, että kaikkiin virkoihin olisi saatu opettaja. 
Kyse ei ole siitä, ettei virkoihin olisi saatu kelpoisia opettajia vaan siitä, ettei 
niihin saatu opettajaa lainkaan. Tilanne oli ennenkuulumaton.

Sama trendi jatkui vakinaisten virkojen täyttämisen kanssa. Avoimia 
virkoja oli ennätyksellisen paljon, noin kolme ja puolisataa. Osin tämä selittyy 
kasvavalla oppilasmäärällä, mutta kyse on myös siitä, että opettajia on siirtynyt 
muihin tehtäviin tai muille työnantajille. Hakijamäärät näihin virkoihin olivat 
poikkeuksellisen alhaiset.´ 

Mitkä asiat selittävät tapahtunutta kehitystä? Opettajat sekä peruskouluissa 
että lukioissa ovat pitkään tuoneet esille työn kuormittavuuden lisääntymistä.

Vaikka erityisoppilaiden integroiminen yleisopetuksen luokkiin on 
monissa tapauksissa onnistunut hyvin, on se toisaalla aiheuttanut tilanteen, 
jossa opettajan resurssit eivät riitä luokan muiden oppilaiden yksilölliseen 
huomioimiseen.

Uhka- ja väkivaltatilanteet ovat Kunta10-tutkimuksen mukaan arkipäivää 
monissa kouluissamme, eikä siihen ole reagoitu riittävällä tavalla. Tarjolla on 
ollut koulutusta väkivaltatilanteiden kohtaamiseen sekä mahdollisuus tilanteiden 
jälkikäsittelyyn, mutta varsinaisiin syihin tai ennaltaehkäisyyn koulutuksen 
järjestäjän toimet ovat olleet alimitoitettuja. 

Kaikenlaiset opetukseen kuulumattomat työtehtävät lisääntyvät. Vaikka 
opettajan perustehtävän määrittelemien voi olla hankalaa, on opettajilla tunne, 

onko uhka

opettajapulasta

toteutunut?
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että ydintehtävään kuulumattomat asiat vievät heiltä mahdollisuuden suunnata 
voimavaransa laadukkaan opetuksen järjestämiseen. 

Opettajan ammatin vetovoiman heikkeneminen johtaa helposti negatiiviseen 
kierteeseen. Jo nyt on selviä merkkejä siitä, että opettajakato aiheuttaa 
Helsingin sisällä alueellista eriarvoistumista, joka on itseään vahvistava trendi. 
Kauhuskenaario on, että opettajan ammatista tulee viimeinen hätävara akateemista 
uraa tavoittelevalle nuorelle ja välityö, jossa ollaan vain sen ajan, kunnes jotain 
mielekkäämpää tekemistä löytyy.

On sanottu, että yksi syy opettajan ammatin vetovoiman vähenemiseen on koulua 
koskenut negatiivinen julkisuus ja että myönteinen uutisoiminen voisi muuttaa alaa 
harkitsevien kohentaa tilannetta. Voi olla, että näin on, mutta uskon, että todellinen 
muutos parempaan tapahtuu vasta, kun opetuksen järjestäjä reagoi tilanteeseen.

Koulutetut ja motivoituneet opettajat ovat suomalaisen koulujärjestelmän 
menestyksen perusta. On aivan sama, millaisia suunnitelmia tai strategioita kouluille 
laaditaan, jollei niitä ole toteuttamassa työhönsä sitoutuneet opettajat. Kaikessa 
strategisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa pitää arvioida, lisääkö kyseisen asian 
tekeminen tai tekemättä jättäminen opettajan ammatin vetovoimaa. Vain sillä on 
merkitystä.

HOAY:n rooli on korostaa opettajan ammatin merkitystä yhteiskunnassa 
sekä ammattitaitoisen opettajan työhyvinvoinnin tärkeyttä koulujärjestelmän 
menestystekijänä. HOAY:n hallituksen edustajat tapaavat säännöllisesti kaupungin 
johtavia opetusalan virkamiehiä sekä poliittisia päätöksentekijöitä. Viestimme heille 
on selvä: helsinkiläinen koulu menestyy, jos ja kun sillä on motivoituneet, työstään 
nauttivat ja hyvinvoivat opettajat.

TiMo Saavalainen
P u h e e n j o h t a j a

at e e n a n  ko u l u  t y h j ä n ä . 

”a r t i s t s  v s  t m n t ”  e p i C 

r a p  B at t l e s  o f  h i s to ry 

r a f fa e l lo  s a n z i o ,  l a 

s C u o l a  d i  at e n e .

p i n a Cot e C a  a m B r o s i a n a ,

m u s e i  vat i C a n i



6

Ihmisten ja enkelien 

kielillä: 

kauneus, 

yksinkertaisuus 

ja symmetria 

fysiikassa

SykSy räSänen
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kauneuS on keSkeinen oSa fysiikkaa. Pinnal-
lisimmin tämä ilmenee siten, että jotkut fysiikan 
ilmiöt ovat hyvännäköisiä. Ohessa esimerkkinä 
Euroopan avaruusjärjestö ESA:n Planck-satelliitin 
ottama kuva Linnunradan magneettikentästä.

Esteettiseen kokemukseen vaikuttaa ulkonäön 
lisäksi se, mitä tietää katseen kohteesta. Saman-
lainen kuva voi olla kaunis tai ruma riippuen siitä, 
esittääkö se tähtipölyä vai bakteereja. Monien kos-
mologien mielestä oheinen kuva kosmisesta mik-
roaaltotaustasta on kaunis. Tämä ei johdu vain sii-
tä, miltä sen laikut näyttävät, vaikutelmaa värittää 
myös se, mistä niissä on kyse.

Kosminen mikroaaltotausta on valokuva maail-
mankaikkeudesta 380 000 vuoden ikäisenä. Kat-
soessamme Aurinkoa näemme, millainen se oli 
kahdeksan minuuttia sitten, kun silmiimme saa-
puva valo lähti Auringon pinnalta. Vastaavasti kat-
soessamme kosmista mikroaaltotaustaa näemme, 
millainen maailmankaikkeus oli, kun mikroaalto-
taustan fotonit lähtivät liikkeelle noin 14 miljardia 
vuotta sitten.

Kuvassa punertavat täplät ovat alueita, joissa 
oli keskivertoa enemmän ainetta, sinertävät alu-
eita, joissa sitä oli vähemmän. Tiheyserot ovat 
sadastuhannesosan suuruisia, eli kosmisen keiton 
sattumat olivat pieniä: planeettoja, galakseja tai 
muita klimppejä ei ollut.

Epätasaisuudet ovat tilastollisesti samanlaisia 
eri puolilla taivasta, ja niiden jakauma on viehät-
tävän selkeä. Vaikka sitä on harjaantumattomalla 
silmällä vaikea hahmottaa, kosminen mikroaalto-
tausta on kuva aalloista varhaisen maailmankaik-
keuden aineessa: täplien kirkkaus kertoo aaltojen 
korkeudet, ja niiden tyypillinen etäisyys kertoo aal-
lonpituudet.

Kaikki maailmankaikkeuden rakenne, DNA-
säikeistä galakseihin, on syntynyt näistä pienis-
tä tiheysvaihteluista. Gravitaatio tiivistää aineen 

L i n n u n r a d a n  m a g n e e t t i k e n t t ä 

e u r o o p a n  a v a r u u s j ä r j e s t ö  e s a : n 

p L a n c k - s a t e L L i i t i n  k u v a a m a n a .

tihentymiä, kunnes ne romahtavat galakseiksi, 
tähdiksi ja muiksi kasoiksi, jotka jatkavat yhteen 
kietoutumista, muodostaen yhä isompia kokonai-
suuksia. 

Tämän tunteminen värittää kosmologin koke-
musta mikroaaltotaustasta: hän ei näe vain pistei-
den sekamelskaa, vaan niihin liittyvän järjestyksen 
ja historian. Kosmologisten ilmiöiden kauneus on 
aineellista mutta epäinhimillistä. Niiden aikaskaa-
lat ovat kaukana arjen tuolla puolen, ja koot ovat 
niin valtavia, että sitä ei voi hahmottaa suhteessa 
tuttuihin mittoihin.

Fysiikkaan, kosmologiaan ehkä erityisesti, liittyy 
myös tarinoiden kauneutta, joka on aineetonta 
mutta inhimillistä. Jos fysiikka onkin kirjoitettu en-
kelien kielillä, matematiikaksi, yleistajuiset tarinat 
siitä kerrotaan ihmisten kielillä, suomeksi, englan-
niksi ja niin edelleen. Ihmisten kielet ovat kehitty-
neet sosiaalisen kanssakäymisen ja ihmiselämän 
kokemuksen ympärille. Niinpä ne peilaavat maa-
ilmankaikkeuden ilmiöitä inhimillisiin tapahtumiin 
synnyttäen esteettisiä tuntemuksia.

Kun sanotaan, että tähdet lopulta sammuvat, 
galaksit hajoavat, itse atomitkin pilkkoutuvat ja 
lopulta on vain pimeää ja tyhjää, ikuisesti ja kaik-
kialla, se voi herättää ahdistusta. Mutta kun nämä 
asiat tapahtuvat, ihmiskunta on kuollut sukupuut-
toon ja kadonnut aikakausia sitten, eikä niillä ole 
elinpiiriimme mitään vaikutusta. Miksi siis surra? 
Tällaiset tapahtumat herättävät tunteita siksi, että 
sanat kytkevät ne inhimilliseen kohtaloon, omaan 
ja läheisten maailmanloppuun, tunteisiin kuole-
masta ja elämän merkityksestä.

Kieli maalaa maailmankaikkeudesta vertausku-
van inhimilliselle elämälle, kuten myytit nostavat 
ihmistä suuremmat tapahtumat elämän peilik-
si ja selitykseksi. Erona on se, että kosmologian 
kertomukset ovat totta kirjaimellisesti, niitä ei ole 

k o s m i n e n  m i k r o a a L t o t a u s t a 

e u r o o p a n  a v a r u u s j ä r j e s t ö 

e s a : n  p L a n c k - s a t e L L i i t i n 

k u v a a m a n a .
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sepitetty vertauskuviksi. Mutta kosmologiassa on 
enemmän kuin vivahdus mytologian kauneudesta, 
vaikka sen estetiikka onkin jumalatonta, vailla san-
kareita ja opetuksia.

ilmiöiden ja tarinoiden kauneuden lisäksi fysii-
kassa on kaukaisempaa ja puhtaampaa kauneut-
ta, joka ei koske ilmiöitä, vaan sääntöjä ilmiöiden 
takana: se on sekä aineetonta että epäinhimillistä.

Kun Nikolaus Kopernikus kehitti aurinkokeski-
sen mallin Aurinkokunnalle, hän halusi kaikkien 
planeettojen kiertävän Aurinkoa ympyräradoilla, 
koska se oli kaunista. Tämä on esimerkki ilmiöi-
den kauneudesta siinä missä kosminen mikro-
aaltotausta. Isaac Newtonin gravitaatioteoriassa 
sen sijaan radat ovat likimain ellipsejä täydellis-
ten ympyröiden sijaan. Newtonin teorian estetii-
kan ydin ei kuitenkaan ole radoissa, vaan niiden 
takana olevissa laeissa: ratojen muoto määräytyy 
siitä, että kappaleen aiheuttama gravitaatiovoima 
on samanlainen kaikissa suunnissa ja verrannolli-
nen etäisyyden neliöön.

Kopernikuksen mallin ympyräradat säilyvät sa-
manlaisina tasoa kierrettäessä, mutta Newtonin 
teoriassa radat määräävä laki säilyy samanlaisena 
kaikissa avaruuden kierroissa. Tämä on sen ilmen-
tymä, että avaruus itsessään on samanlainen joka 
suunnassa.

Newtonin klassinen fysiikka paljasti ihmiskun-
nalle uudenlaisen kauneuden, joka ei koske havait-
tavia muotoja, vaan lakeja sille, millaisia muotoja 
voi olla. Fysiikan lait kertovat, millaiset kappaleet ja 
ilmiöt ovat mahdollisia; ne ovat muotoja muotojen 
takana. Toteutuneet kappaleet ja ilmiöt heijastavat 
lakien kauneutta.

Fysiikan lakien kauneudessa on tärkeää aina-
kin yksinkertaisuus ja symmetria. Osa Newtonin 
gravitaatiolain viehätystä on se, että se on yksin-
kertainen, vaikka siitä seuraa laaja kirjo monimut-
kaisia ilmiöitä: omenan putoaminen, planeettojen 
radat Auringon ympäri, komeettojen radat, aurin-
kokuntien muodostuminen, galaksien muodostu-
minen.

Fysiikan teorioiden kehittämisessä yksinker-
taisuus on tärkeä ohjenuora. Sen merkitystä voi 
hahmotella vertaamalla peleihin. Shakin säännöis-
sä on kauneutensa, joka heijastuu toteutuneissa 
peleissä sekä pelaamisen strategioissa. Osa tästä 

kauneudesta liittyy yksinkertaisuuteen. On helppo 
kehittää shakkiin uusia sääntöjä, mutta on vaikea 
keksiä sellaisia muutoksia, jotka tekisivät pelistä 
kauniimman.

Kuten peleissä, ei fysiikassakaan kauneus pel-
kisty yksinkertaisuuteen. Toinen keskeinen käsite 
on symmetria. Symmetria tarkoittaa sitä, jokin 
asia säilyy samana toisen muuttuessa.

Esimerkiksi Newtonin klassisen mekaniikan 
lait eivät muutu avaruutta kierrettäessä, eli ne 
ovat samat kaikissa suunnissa. Ne eivät myös-
kään muutu, jos oikea ja vasen vaihdetaan toi-
sikseen tai jos ajan suunta käännetään. Klassisen 
mekaniikan lait säilyvät myös samana, jos kaik-
kiin nopeuksiin lisätään vakio: aivan kuten ei ole 
absoluuttista suuntaa, ei ole absoluuttista nope-
utta. 

Symmetriat eivät ole vain fysiikan lakien omi-
naisuuksia, ne ovat lakeja yleisempiä käsitteitä. 
Kuten fysiikan lait rajaavat sitä, millaisia ilmiöitä 
voi olla, symmetriat rajaavat sitä, millaisia lake-
ja voi olla. On olemassa paljon erilaisia fysiikan 
teorioita, joissa tietty symmetria toteutuu, mutta 
korkeintaan yksi niistä kuvaa todellisuutta. Aivan 
kuten kaikki mikä on fysiikan lakien mukaan mah-
dollista ei oikeasti tapahdu, kaikki mahdolliset fy-
siikan lait eivät kuvaa todellisuutta.

Esimerkiksi se, että Newtonin klassisen meka-
niikka on symmetrinen kierroissa, peilauksissa ja 
nopeuden lisäämisessä ei yksiselitteisesti mää-
rää sitä, millainen gravitaatiolaki on. Gravitaa-
tiovoima voisi olla verrannollinen vaikkapa kap-
paleiden etäisyyteen tai etäisyyden kolmanteen 
potenssiin, sen sijaan että se on verrannollinen 
etäisyyden neliöön.

Symmetriat kuitenkin rajoittavat sitä, millaisia 
lakeja voi olla olemassa. Ne ovat sääntöjä sään-
nöille, joten niitä käytetään apuvälineenä uusien 
lakien löytämiselle. Esimerkiksi kiertosymmetrian 
perusteella Newtonin gravitaatiolain pitää olla sa-
manlainen kaikissa suunnissa.

Usein uusia fysiikan teorioita etsitään symmet-
ria edellä: keksitään ensin sopiva symmetria ja et-
sitään sitten teorioita, joka toteuttavat sen. Mitä 
enemmän symmetriaa vaatii, sitä tarkemmin se 
määrittää teorian sisällön. Jos symmetriaa on lii-
kaa, sopivaa teoriaa ei ehkä löydy ollenkaan, tai se 
on liian yksinkertainen, jotta se kuvaisi todellista 
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maailmaa. Nykyisen gravitaatioteoriamme, ylei-
sen suhteellisuusteorian, tapauksessa symmetria 
määrittää fysiikan lait lähes yksikäsitteisesti. Gra-
vitaatiolain muuttamiselle ei ole siinä samanlaista 
varaa kuin Newtonin teoriassa.

estetiikka on siis keskeinen työkalu fysiikassa. 
Kauneus on osoittautunut hyödylliseksi oppaaksi, 
mutta se voi myös houkutella harhaan.

Saman fysiikan teorian voi kirjoittaa erilaisilla 
yhtäpitävillä matemaattisilla tavoilla. Jos fysiikan 
teoria on kaunis, on olemassa sille sopiva kieli, jol-
la sen kauneus on selkeintä. Joku toinen teoria voi 
näyttää rumalta, jos sen kirjoittaa samalla kielellä. 
Omalla kielellään kirjoitettuna yleinen suhteelli-
suusteoria on fysiikan teorioista kenties lumoavin. 
Jos Newtonin teorian kirjoittaa samalla kielellä, se 
näyttää kömpelöltä ja puutteelliselta. Vastaavasti, 
jos yleisen suhteellisuusteorian ilmaisee Newtonin 
teorian luonnollisella kielellä, se näyttää toivotto-
man monimutkaiselta ja sekavalta.

Tätä moderniin fysiikkaan kuuluvan yleisen 
suhteellisuusteorian ja klassisen fysiikan esteet-
tistä eroa voi havainnollistaa vertaamalla mo-
derniin maalaustaiteeseen kuuluvan kubismin 
ja klassisen maalaustaiteen eroon. Oheisista 
kuvista yhtä pidetään kauniina klassisen taiteen 
kriteereillä ja toista modernin taiteen mittapuilla. 
Mutta kubismin kriteereillä arvioituna klassinen 
maalaustaide ei ole kaunista, eikä kubismi klassi-
sen taiteen mittapuilla.

Sopivan kielen kehittäminen on uusien teorioi-
den löytämisen ytimessä. Kun joku on ensin ke-
hittänyt kubismin, ei ole toiselta kummoinenkaan 
saavutus maalata lisää teoksia sen malliin. Mutta 
voi myös joutua kauneuden pauloihin, ja kuvitella, 

m o d e r n i a  m a a L a u s ta i d e t ta . 

pa b L o  p i c a s s o n  ” F e m m e 

a u  b é r e t  e t  à  L a  r o b e 

Q u a d r i L L é e  ( m a r i e -t h é r è s e 

W a Lt e r ) ”. > >

k L a s s i s ta  m a a L a u s ta i d e t ta . 

j o h a n n e s  v e r m e e r i n

” t y t t ö  j a  h e L m i k o r va k o r u ”.

että koska teoria näyttää tietyllä kielellä kirjoitet-
tuna kauniilta, sen täytyy olla totta. Hiukkasfy-
siikassa on tästä varoittavia esimerkkejä. Viime 
vuosikymmeninä tietynlaiset esteettiset ideat ovat 
houkutelleet tutkimaan paljon sellaisia teorioita 
(kuten niin kutsuttuja supersymmetrisiä malleja), 
joille ei olekaan löytynyt tukea kokeista.

On tärkeää koulia kauneuden tajua kokemuksen 
kautta, ja säätää käsitystä kauneudesta havainto-
jen valossa. Fyysikoilla on useita 

erilaisia kauneuskäsityksiä, ja 
                         vain havainnot voivat 
                   osoittaa sen, 
              mikä on 
                     kauniin lisäksi 
                                        totta.

kIRjoIttaja 

s y k s y  r ä s ä n e n

o n  y L i o p i s t o t u t k i j a  h e L s i n g i n 

y L i o p i s t o n  F y s i i k a n  L a i t o k s e L L a .  h ä n e n 

t u t k i m u s a L a n s a  o n  k o s m o L o g i a .  h ä n 

p i t ä ä  u r s a n  s i v u i L L a  h i u k k a s F y s i i k a n 

j a  k o s m o L o g i a n  t i i m o i L t a  p o p u L a a r i a 

b L o g i a  k o s m o k s e e n  k i r j o i t e t t u a . 
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vuoSikymmen vaihtui , mutta tulevienkin 
vuosien edunvalvonnallinen ykkösaihe lienee vuo-
sityöaika. Ammatillisella puolella tähän likakai-
voon jouduttiin hyppäämään osittain pakon sane-
lemana, mutta on hyvin vaikea ymmärtää, miksi 
omaan nilkkaan pitäisi ampua myös toisen kerran. 
Ymmärrän hyvin, että Kuntatyönantajat jahtaa 
vuosityöaikaa innokkaana kuin Juhana Vartiainen 
työtöntä, mutta OAJ:n rooli tässä leikissä on edel-
leen kysymysmerkki. 

Kokeilusopimuksen huonoudesta sekä työaika-
mallin soveltumattomuudesta koulumaailmaan 
johtuen kokeilukouluja oli hyvin vaikea löytää. 
Kahdeksan alakoulun lisäksi parin vuoden saar-

naaminen tuotti sen tuloksen, että yksi yhtenäinen 
peruskoulukin saatiin mukaan. Nyt jopa OAJ:n hal-
litus on joutunut toteamaan, että näin pienimuo-
toisen kokeilun perusteella ei missään nimessä 
siirrytä pysyvästi vuosityöaikaan. Allekirjoittaneen 
valtuustossa tekemällä ponsiesityksellä saattoi 
olla vaikutusta asiaan. 

Tässä vaiheessa luulin leikin olevan ohi. Sitä 
se ei kuitenkaan ole, koska nyt OAJ:n hallitus on 
päättänyt lähteä valmistelemaan uutta kokeiluso-
pimusta edellisen kokeilun tulosten pohjalta. Tilan-
ne muistuttaa Leijonan luola -tv-ohjelmaa, johon 
nuorukainen lähtee innokkaana esittelemään ke-
hittämäänsä lentävää kahvinkeitintä, mutta joutuu 

juho vehviläinen

tervetuloa uusi 
vuosikymmen, 
tervemenoa 
vuosityöaika

a k s e l i  g a l l e n - k a l l e l a ,  i l m a r i n e n  k y n tä ä   k y i s e n  p e l l o n .

l u o n n o s  p a r i i s i n  p av i l j o n g i n  k u p o l i f r e s k o i h i n  1 8 9 9 .  k a n s a l l i s g a l l e r i a 



11

pettymään, kun tuomaristo lähinnä naureskelee 
idealle. Hän ei suostu totuutta uskomaan, koska 
hänen äitinsä oli kehunut ideaa vuosituhannen 
parhaaksi innovaatioksi. Ei se ollut. 

Opetusvelvollisuuteen perustuvassa palkkauk-
sessa on omat huonot puolensa, mutta esimerkiksi 
perusopetuksen vuosityöaikakokeilujen kokeiluso-
pimukseen verrattuna se on aivan omaa luokkaan-
sa. Kokeilusopimuksessa taattu 25 prosenttia sito-
matonta työaikaa on etenkin aineenopettajille niin 
huono vitsi, että hieman ihmettelen, miksi tällaisen 
kokeiluun uhrataan aikaa. 

Kaikissa helsinkiläisissä yhtenäisissä peruskou-
luissa osattiin laskea sen verran, että kokeilusta 
kieltäydyttiin joko ennen äänestystä tai viimeis-
tään sen jälkeen. 75 prosenttiin sidottua työaikaa 
mahtuu niin paljon opetusta, että opettajilla ei ole 
tässä kuin hävittävää. Vuosityöaikaintoilijoiden ku-
lunut mantra on, että ylitunnit eivät ole subjektiivi-
nen oikeus. Eivät ole ei, mutta vuosityöajassa niis-
tä tulisi subjektiivinen velvollisuus. Palkkaa niistä 
kaikista ei toki maksettaisi opv-malliin verrattuna. 

Vuosityöaikasaarnaajien hokema ”kaikki työ 
palkanmaksun piiriin” tarkoittaa todellisuudessa 
sitä, että kaikki työ saadaan peruspalkan piiriin. 
Pieni peruspalkan korotus mahdollistaa esimerkik-
si yli- ja tukiopetustuntien sullomisen peruspalk-
kaan oikeuttavan vuosityöajan sisään, mikä johtaa 
väistämättä ansiotason putoamiseen. Opettajal-
lahan ei ole vuosityöajassa minkäänlaista päätös-
valtaa siihen, kuinka paljon hän mihinkin työtehtä-
vään saa työaikaa. Sen päätöksen tekee esimies, 
joka noudattaa suurimmassa osassa kuntia äärim-
mäisen tiukkaa budjettia. 

Edunvalvontakentällä on tällä hetkellä paljon 
toimijoita, jotka toistavat hokemaa ”en kannata 
vuosityöaikaa, mutta kannatan kokeiluja.” Moni 
heistä tekee näin siksi, että pelkäävät menettävän-
sä mahdollisuuden kavuta OAJ-portaita ylöspäin 
ja mahdollisuuden päästä lopullisesti pois luokka-
huoneesta, jos niin ei ole vielä käynyt. Tällainen toi-
minta on tietysti loogista. Puuttuu vain selkäranka.

Valitettavasti selkärankaisuus on juuri se, mitä 
tällä hetkellä kaivataan. Jos opettajan palkkauksen 
keskipiste viedään pois oppitunneista, niin tapah-
tuu myös koko opetustyölle. Tämä on varmasti eri-
tyisasiantuntijoiden, kehittäjäkonsulttien ja mui-
den pseudopedagogien tahto, mutta opettajiston 

tahto se ei ole. Siitä olen sataprosenttisen varma. 
Laadukas opetustyö vaatii myös riittävästi aikaa 
opetuksen suunnittelulle ja arvioinnille. Se pitäisi 
myös jatkossa saada tehdä milloin ja missä opet-
taja itse haluaa. 

Onneksi HOAY:n hallituksesta löytyy selkäran-
kaa ja luonnetta toimia helsinkiläisten opettajien 
eduksi. Me olemme hallituksessa päättäneet, että 
uusia vuosityöaikakokeiluja ei Helsingissä aloiteta. 
Uskon, että siitä pidetään myös tulevaisuudessa 
kiinni.

Olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että tulevi-
en vuosien palkkaneuvotteluissa pitäisi siirtyä pit-
kään jatkuneesta pienten yleiskorotusten linjasta 
siihen, että asioita priorisoidaan ja korjataan tä-
mänhetkisen palkkatilanteen suurimpia ongelmia. 
Tällaisia ovat mielestäni perusopetuksen puolella 
selkeästi luokanopettajien aineenopettajia pie-
nempi peruspalkka sekä erityisluokanopettajien 
palkkaus. Nämä ovat myös kaksi opettajaryhmää, 
joiden avoimiin työpaikkoihin ei läheskään aina 
saada palkattua päteviä opettajia. Tämän takia 
myös työnantajapuolella luulisi olevan kiinnostus-
ta tehdä asialle jotain. 

Tulevat vuosikymmenet tuovat esiin myös mui-
ta haasteita, joihin vuosityöaika ei ole ratkaisu. 
Maaseutu tyhjenee lapsista, mutta sen verran he-
reillä olin biologiantunneilla, etten usko vuosityö-
ajan siittävän yhtään lasta lisää. 

Osa vuosityöaikasaarnaajista on kuitenkin 
lohkaissut, että vuosityöaika pelastaisi opettaji-
en työpaikkoja pienillä paikkakunnilla. Tähän voisi 
kysyä kommentteja esimerkiksi ammatillisen puo-
len opettajilta siitä, mitä tapahtuu, kun uusi työ-
aikamalli mahdollistaa opetuksen järjestämisen 
pienemmällä opettajajoukolla. Opettajien edun-
valvonnan lähtökohta ei voi olla se, että Markku 
Jalonen hymyilee. 

kIRjoIttaja 

j u h o  v e h v i L ä i n e n 

o n  ä i d i n k i e L e n  j a  k i r j a L L i s u u d e n 

L e h t o r i ,  m a L m i n  p e r u s k o u L u s s a

h o a y : n  h a L L i t u k s e n  j ä s e n  j a 
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oppimisvaikeudet 
ja lukutaidottomuus 
1800-luvun alkupuolen 
suomessa 

kirSi vainio-korhonen

h e L e n  s c h j e r F b e c k ,  L u k i j o i t a  1 9 0 5 .  k a n s a L L i s g a L L e r i a .
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aLekSiS kiven SeitSemän veLjeStä on ku-
vaus kirjoittajansa lapsuusajan maailmasta, 1830- 
tai 1840-luvun Suomesta. Kovapäiset veljekset 
havittelevat lukutaitoa lukkarin ankarassa koulus-
sa naima-aikeet mielessään. Nykylukijaa lukkarin 
tuvasta ikkunan kautta pakenevat kovapäiset vel-
jekset lähinnä hymyilyttävät, mutta 1800-luvun 
alkupuolella lukutaidottomuus oli vakava paikka.

Evankelisluterilainen kirkko edellytti jokaisen 
täysi-ikäisen osaavan lukea uskonnollisia tekstejä ja 
tuntevan kristinoppia. Kirjoitustaidolla ei sen sijaan 
ollut uskonnollista merkitystä, eikä sitä siksi taval-
lisille ihmisille opetettu. Luku- ja kristinopintaito oli 
puolestaan edellytys konfirmoinnille ja ehtoolliselle 
pääsylle ja sitä kautta avioitumiselle, kummina toi-
mimiselle ja ylipäätään aikuiselämälle. 

Ehtoollisella käynti ei ollut ainoastaan uskonnon 
harjoittamista vaan jokaisen aikuisen kansalaisvel-
vollisuus. Konfirmoimaton ei voinut astua aikuis-
elämään, hän ei päässyt vihille, hän ei voinut van-
noa todistajanvalaa tuomioistuimessa, ei suorittaa 
akateemista tutkintoa, ei saada elinkeinolupaa eikä 
häntä voinut nimittää valtion virkaan. Jukolan vel-
jekset haaveilivat perheen perustamisesta, mutta 
samalla lukutaidottomuus sulki heidät monien 
miessukupuolelle tuolloin tarjolla olleiden etujen 
ulkopuolelle.

Aapiskatekismus ja kansanopetus

Kirkkolaki määräsi vanhemmat huolehtimaan 
lastensa luku- ja kristinopintaidon opetuksesta. 
Käytännössä niin sanottu kansanopetus oli seu-
rakuntien lukkarien, vanhempien palkkaamien 
”teräväpäisten poikien” tai kaupungeissa myös 
vaatimattomien pikkulastenkoulujen varassa. En-
simmäiselle ehtoolliselle nuorisoa valmistavat rip-
pikoulut vakiintuivat Suomessa vasta 1800-luvun 
alkupuolella.

Tärkeimpänä oppikirjana toimi aapiskatekis-
mus. Sen sisältö eteni helpommista osista vai-
keampiin ja tuki siten sujuvan lukutaidon opetusta 
ja luetun ymmärtämistä. Aluksi opeteltiin lukemi-
sen alkeet aapisosasta, jonka suurikokoiset kirjai-
met helpottivat luetun hahmottamista. Aapista 
seurasi varsinainen katekismus, jonka typografia 
tuki niin ikään lukutaidon kehittymistä ja oppimis-
ta: käskyjen kaltaiset tärkeimmät opeteltavat asiat 
oli painettu suuremmilla ja lihavoiduilla kirjaimil-
la. Katekismusosaa seurasivat kristinopintaitoa 
syventävät kysymykset, joiden kautta pohdittiin 
rukousten ja uskontunnustuksen sisältöä, Juma-
lan ja Pyhän Hengen olemusta tai kreikankielisen 
Kristus-sanan merkitystä.

Lukutaidottomuus huono-osaisuuden lähteenä

Olen kirjoittanut teoksessani Musta-Maija ja Kirp-
pu-Kaisa: Seksityöläiset 1800-luvun alun Suomessa 
köyhistä turkulaisista naisista, jotka ansaitsivat 
leipänsä tuon ajan silpputöillä. Naiset yhdistivät 
seksin myyntiin siivousta, pyykkäystä, ompelua, 
viinan ja oluen anniskelua ja piikomista. Suu-
rin osa heistä oli kaupungissa syntyneitä ja asui 
kaupungin laitamilla, köyhien asuinalueilla, siellä 
missä heidän perheenjäsenensä, sukulaisensa ja 
ystävänsä. Puolet heistä oli yksinhuoltajia eli avi-
ottomien lasten äitejä. Naisten elämästä on jäänyt 
jälkiä asiakirjoihin, koska heidän tuli käydä kerran 
kuussa kaupungin poliisilaitoksella sukupuolitauti-
tarkastuksissa. Tämän takia heitä myös kutsuttiin 
tarkastusnaisiksi.

Tarkastusnaisten luku- ja kristinopintaidosta 
löytyy merkintöjä seurakuntien rippikirjoista ja 
pappien kirjoittamista muuttokirjoista. Valtaosa 
luki aapiskatekismusta vain jotenkuten tai välttä-
västi, kuten suuri osa tuon ajan suomalaisista, ja 
jotkut suorastaan heikosti tai kankeasti. Muutami-



14

en naisten sisälukutaito oli kuitenkin arvioitu hy-
väksi ja puhtaaksi ja kristinuskon opinkappaleiden 
ulkoluku selkeäksi. Yleensä tarkastetut naiset oli-
vat lähtöisin yhteiskunnan alimmista luokista, jois-
sa kirjallisia taitoja ei millään tavalla vaalittu. Silloin 
kiitosta saaneiden kirjallisten kykyjen on täytynyt 
kummuta synnynnäisestä lahjakkuudesta.

Kymmenesosa tarkastetuista naisista oli kui-
tenkin täysin lukutaidottomia ja konfirmoimatto-
mia ja sitä kautta jo nuorella iällä yhteiskunnasta 
syrjäytyneitä naisia. He eivät voineet nauttia eh-
toollista, heitä ei voinut vihkiä avioliittoon, he eivät 
voineet toimia kummeina eivätkä he olleet aikui-
sesta iästään huolimatta täysivaltaisia yhteisönsä 
jäseniä. Mahdollisesti heidän joukossaan oli heik-
kolahjaisia tai jopa lievästi kehitysvammaisia nai-
sia, joilla oli vaikeuksia oppia lukutaidon kaltaisia 
uusia asioita ja ylipäätään hankalaa sopeutua ja 
ymmärtää yhteiskunnan tapoja ja normeja. Ny-
kyään muutamalla prosentilla suomalaisista on 
tämän kaltaisia laaja-alaisia oppimisvaikeuksia 
ja tuntuu todennäköiseltä, että näin on ollut aina. 
On myös luontevaa ajatella, että oppimisvaikeudet 
yhdistettynä muunlaiseen osattomuuteen voivat 
osaltaan selittää joidenkin tarkastusnaisten syr-
jäytynyttä elämänkulkua. Aiheuttavathan ne nyky-
äänkin niistä kärsiville työttömyyttä, köyhyyttä ja 
yhteiskunnallista huono-osaisuutta.

Opinhaluisia mutta oppimattomia

Tarkastusnaisten ponnistelut puuttuvan lukutai-
don hankkimiseksi kertovat siitä, että heillä oli halu 
oppia, mutta lukeminen ei kerta kaikkiaan onnis-
tunut. Turkulainen Fredrika Lundahn yritti vielä 
50-vuotiaana oppia lukemaan. Irtolaisuudesta 
kiinniotettuna hän kertoi poliisikamarilla, että hän 
oli koko syksyn 1841 käynyt rippikoulua ja ottanut 
siksi vasta marraskuussa vastaan piianpaikan kir-
vesmies Lindborgilta. Sopeutuminen yhteiskun-
taan ei kuitenkaan onnistunut ja Lundahn otettiin 
seuraavana kesänä kiinni kiertolaisena Helsingis-
sä. Jos Lundahn oli kärsinyt koko ikänsä jonkin-
asteisista oppimisvaikeuksista, asiakirjoihin kirjai-
mellisesti merkitty ”tuhmuus ja tyhmyys” olivat 
yhteisön tuomio aikana, jolloin heikkolahjaisuu-
desta johtuneita älyllisten toimintojen rajoituksia 
ei ymmärretty.

Anna Collinin luku- ja kristinopintaidosta 
kirkkoherra kirjasi seurakunnan rippikirjaan yks-
kantaan ”nihil”, nolla. Collinin isä oli ollut räätä-
limestari, mutta kuollut 1833. Leskiäiti ei voinut 
suunnitella oppimattoman tyttären naittamista, 
ja muutamassa vuodessa Collinista tuli tarkastus-
nainen ja irtolainen. Ehkä yksinkertaisuuttaan hän 
väitti pari kertaa poliisille saaneensa työpaikan, 
vaikka nimetty henkilö sanoi suoraan, ettei hän 
millään muotoa halunnut ottaa Collinia palveluk-
seensa. Muuten Collinia veti puoleensa kaupungin 
yöelämä kaduilla ja toreilla. Vuoteen 1844 men-
nessä hän oli lyöttäytynyt yhteen kahden muuan 
tarkastusnaisen kanssa ja naapurit valittivat kolmi-
kon viettävän ”turmeltunutta elämää”. 

Joskus yksin jääneen äidin hätä ja köyhyys ve-
tivät myös jälkeläiset mukanaan. Maria Sacklénin 
äiti oli sotamiehen leski. Leski elätti perhettään 
nähtävästi seksityöllä, sillä hän synnytti miehensä 
kuoleman jälkeisinä vuosina kaksi aviotonta poi-
kaa. Lasten luku- ja kristinopintaidon opetus oli 
vanhempien vastuulla, mutta tästäkään leskiäiti ei 
jaksanut huolehtia. Tytär astui siksi aikuiselämään 
konfirmoimattomina, mikä vei häneltä lukutaidon 
ohella mahdollisuuden avioitua. Koska avioliitto 
oli naiselle tärkeä elatuskeino, oli konfirmoimatto-
muus ruumiinvammaan verrattavaa haitta kotoa 
lähtevälle tyttärelle. Maria Sacklén merkittiin tur-
kulaiseksi tarkastusnaiseksi 20-vuotiaana, mutta 
samalla hänestä tuli eräänlainen oman aikansa 
aikuisopiskelija. Hän opetteli lukemaan ja suoritti 
lopulta 21-vuotiaana rippikoulun ja solmi aikanaan 
myös avioliiton.

Täysin vaille yhteiskunnan tukea oppimaton 
ei siis jäänyt edes tarkastusnaisena, jos hän vain 
osoitti halua opintoihin. Kaksikymmentäneljävuo-
tias Maria Charlotta Tammelin anoi joulukuussa 
1843 oikeutta asua Turussa ilman työsuhdetta. 
Hän halusi käydä rauhassa rippikoulua ja päästä 
nauttimaan pyhää ehtoollista. Tammelin oli ollut 
viisi vuotta tarkastusnaisena ja hoitanut aluksi 
myös kampurajalkaista isäänsä. Tammelinin elä-
mäntapa oli tuttu seurakunnassa, sillä rippikirjaan 
oli kirjattu, miten Tammelin ”kiertelee sotamies-
ten kanssa” ja ”oleskelee kasarmilla venäläisten 
luona”. Huono maine ei kuitenkaan ollut esteenä 
myönteiselle päätökselle, jota tuki tuttu pappi:

”Maria Tammelin on ilmoittautunut minulle tar-
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peelliseen valmentavaan opetukseen, jotta hän oli-
si ehtoollisen arvoinen; mutta koska hän tarvitsee 
laiminlyödyn lukutaidon vuoksi siihen aikaa ja on 
nyt osoittanut hyvää tahtoa tälle toimelleen, mi-
näkin tuen hänelle oikeutta työstä vapautukseen 
[rippikoulua varten].”

Puoli vuotta myöhemmin poliisiviranomaiset 
joutuivat kuitenkin toteamaan, ettei Maria Tam-
melinia ollut vieläkään konfirmoitu. Hän ei enää 
käynyt rippikoulua eikä muutenkaan elänyt kunni-
allista elämää. Lukemaan hän ei koskaan oppinut, 
joten konfirmointi ja sitä kautta ehtoolliselle pääsy 
jäivät hänelle vain haaveiksi. 

Kahtia jakautunut maa

Suomi jakautui lukutaidon osalta 1800-luvun lo-
pulle saakka laajasti lukutaitoiseen länteen ja hei-
kommin lukevaan itään. Länsi-Suomessa lukutai-
toon suhtauduttiin myönteisemmin ja lukeminen 
oli hyvällä mallilla jo varhain. Köyhän ihmisen kir-
jasto koostui usein virsikirjasta, joka sisälsi virsien 
ohella katekismuksen, evankeliumitekstejä, ruko-
ukset ja muuta uskonnollista peruskirjallisuutta.

Lukuintoisessa lännessä Jukolan veljekset ja 
turkulaiset tarkastusnaiset olivat siten lukutaidot-
tomina kanssaihmisistään poikkeavia miehiä ja 
naisia. 

Idässä välttävä lukutaito ja kristinopin pääkap-
paleiden hallinta olivat sen sijaan vielä pitkään liian 
kunnianhimoisia vaatimuksia avioliittoon vihkimi-
selle ja kummiksi kelpuuttamiselle. Kirjoja ei edes 
omistettu ja suullista kertomaperinnettä viljeltiin 
idässä pitkään tasaveroisesti kirjallisen kulttuurin 
rinnalla. Vasta kunnalliset kansakoulut alkoivat ku-
roa idän ja lännen lukutaitoeroja umpeen 1900-lu-
vun kuluessa.

kIRjoIttaja 
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Se voi Sattua keneLLe hyvänSä. 
Yleensä, kun asiasta aletaan puhua, on 
periaatteessa kaikki sovittu. Joten jos 
kuulette hiiskahduksenkaan, ottakaa se 
vakavasti. Se miten aiotte toimia, on sitten 
oma asianne. Mistäkö puhun? Koulun 
alasajosta tietenkin.

Ennen kuviteltiin, että koulun lopettaminen tar-
koitti sitä, että opettajat kyseisessä koulussa 
tekivät työnsä huonosti. Se ei edes silloin pitä-
nyt paikkaansa. Nyt ei enää kukaan ajattelekaan 
niin, koska se saattaa kohdata mitä koulua hy-
vänsä: edullista, loistavaa työtä tekevää ja yh-
teiskunnallisesti erinomaisia tuloksia saavaa. On 
vain jotain, mitä joku haluaa, yhteisestä edusta 
ei välitä kukaan.

Viime keväänä kuulimme lievänä huhuna, 
että Helsingin aikuislukion toiminta suunniteltiin 
ajettavan alas. Ensimmäinen virheemme oli, että 
luulimme asian olevan vasta suunnitteluasteella. 
Lisäksi uskoimme erään korkeahkon toimijan pi-
tävän puoliamme. 

Suunnittelupäivänä elokuun lopussa kukaan 
ei vielä tiennyt mitään. Totuus iski vasten kasvo-
ja parin viikon kuluttua. Kaikissa meille pidetyis-

sä tilaisuuksissa meille vakuuteltiin, että Kasko 
ei päätä mitään, kasvatus– ja koulutuslautakunta 
päättää. Meille kerrottiin myös, että lautakunta 
oli alasajon kannalla. Me otimme yhteyttä lau-
takuntaan. Yllätys, yllätys, he muistivat asian 
ohimennen mainitun. Mitään ei ollut päätetty, 
kaukana siitä. Meille siis valehdeltiin, niin ikään 
varsin tarkoitushakuisen Kaskon teettämän kon-
sulttiselvityksen vääriä lukuja saatiin kerta kerran 
jälkeen korjata ja oikaista. 

Me aloitimme varsinaisen vaikutustyön. Reh-
toriamme ja vararehtoriamme kiellettiin puolusta-
masta kouluaan. Ei tällaista ole koskaan aikaisem-
min tapahtunut. Ilmeisesti jossakin kuviteltiin, että 
opettajakunnasta ei ole vastarintaan. Erehdys! 

Meitä oli muutama 70-luvulla nuoruutemme 
elänyt, jotka hyvin muistimme tuon ajan poliit-
tisen toiminnan. Joka tapauksessa soittelimme, 
kirjoitimme ja puhuimme suu vaahdossa. Meillä 
oli adressi, otimme yhteyttä tiedotusvälineisiin. 
Laadimme lautakunnalle vastineita. Kirjoitin kym-
meniä sähköposteja eri vaikuttajille, välillä tunsin 
olevani ”Sadan vuoden yksinäisyyden” Fernanda, 
joka kävi kirjeenvaihtoa näkymättömien lääkärei-
den kanssa. Hyvin harva vaikuttaja vastasi, toi-
voin että he edes lukivat yhteydenottomme.

h u g o  s i m B e r g ,  h a l l a  1 8 9 5 .  k a n s a l l i s g a l l e r i a
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Tällainen operaatio vaatii aikamoista sitoutumista. 
Meidän kohdallamme tilanne jatkui yli neljä kuu-
kautta. Meillä oli tiedotustilaisuus ja yt-tilaisuuk-
sia. Ylimääräinen rasitus olivat myös kollegat, jotka 
kertoivat pitkin kaupunkia, että meidät lopetetaan. 
Aika pian päätimmekin, että emme puhu asiasta 
ulkopuolisten kanssa. Emme yksinkertaisesti jak-
saneet, se vei liikaa energiaa, joka oli pois taiste-
lusta. Ihan kuin joku olisi vääntänyt veistä haavas-
sa. Joten, jos naapurikoulua ollaan ajamassa alas, 
olkaa armollisia kollegoillenne. 

Tässä täytyy todeta, että päiväkoulumme opet-
tajat kohtelivat meitä erittäin hienotunteisesti. 
Asiasta he alun perin kuulivat rehtoriltaan, joka 
esitteli sen opettajainkokouksessa. Hänellä oli var-
maan siihen syynsä.

Oma kohtansa oli myös joukkojen mobilisointi. 
Ensimmäisen tiedotustilaisuuden jälkeen pyysin 
opettajia jäämään paikalle, jotta voisimme suun-
nitella strategioita. Vain muutama jäi. Lähetin vielä 
samalla viikolla joillekin opettajille sähköpostia ja 
pyysin työryhmään. Juuri kukaan ei reagoinut. 

Kun eräs opettaja lähetti meilin eräälle vaikut-
tajalle koko opettajakunnan nimissä, kritisoitiin 
häntä siitä, että kaikki eivät olleet lukeneet ja hy-
väksyneet sitä. Kuitenkin meillä oli yhteinen tah-
totila koulumme säilyttämiseksi. Jos kaikesta olisi 
kysytty kaikkien mielipidettä ja jokaisen kanssa 
olisi neuvoteltu, emme ikinä olisi edistyneet piirun 
vertaa. Opettajien johtaminen on hankalaa, kaikki 
ovat parhaita asiantuntijoita joka asiassa. Aluksi 
halusimme niin ikään pitää matalaa profiilia, jotta 
asiat eivät liian aikaisin tulisi julkisuuteen.

Tämä oli myös prosessi, joka erotti jyvät aka-
noista. Monet eivät tehneet paljonkaan, koska 
heillä oli kaikenlaisia muita töitä. Minulla ja muilla 
puuhahenkilöillä ei tietenkään ollut mitään muuta. 
Olisi ollut, mutta päädyimme vastaamaan tähän 
imperiumin vastaiskuun. Se vei kaiken ajan, ihme 
että pystyimme myös opettamaan. 

Mukana oli myös joidenkin taholta hiukan hen-
kilökohtaista antagonismia, mutta niin kuin talvi-
sota pyyhki pois vuoden 1918 jakolinjoja ja kielirii-
toja, yhteinen taistelumme häivytti erimielisyyksiä. 
Muutamat kollegat eivät osallistuneet aktiivisesti 
taisteluun, mutta he hoitivat ”kotirintaman” asioita 
niiden puolesta, jotka olivat ”aktiivipalveluksessa”. 
Se oli myös tärkeä työpanos. 

Jos joudutte vastaavaan tilanteeseen, sopikaa 
heti alussa, kuka mitäkin tekee ja milloin. Järjes-
täytyminen ja struktuuri ovat tärkeitä tällaisen pro-
sessin eteenpäin viemiseksi. Meillä oli yksi ainoa 
sääntö: kaikki toiminta tuli raportoida alle kirjoitta-
neelle. Oli järkevää, että jollakulla on kokonaiskuva 
siitä, mitä tapahtuu. Tätäkin vastaan jotkut protes-
toivat. 

Opettajien saaminen tehokkaaseen toimintaan 
on vaivalloista. Kaikilla oli jokin käsitys, mitä tulisi 
tehdä. Ikävä kyllä nämä ideat eivät aina olleet rea-
listisia. Monet eivät ymmärtäneet vaikuttamisesta 
kovinkaan paljon. Tällaisen toiminnan johtaminen 
vaatii jämäkkyyttä. Virheeni oli, että en ollut tar-
peeksi tiukka. Kritiikkiä ei kannata pelätä. Sitä tulee 
joka tapauksessa.

Keneen sitten yritimme vaikuttaa? Me aloitim-
me kasvatus- ja koulutuslautakunnasta. Sehän asi-
asta päätti, niin kuin meille oli Kaskosta kerrottu. 
Sieltä saimme vastakaikua ensimmäiseksi vasem-
mistoliitolta, toinen heidän jäsenistään on opetta-
ja. Myös vihreät näyttivät aluksi vihreätä valoa, ja 
demarit tulivat mukaan, kun heille selitettiin suun-
nitelman työllisyysvaikutukset. Kokoomus oli alun 
perin vastaan, ruotsalaisesta kansanpuolueesta 
emme koskaan saaneet mitään selvää. Yleensä he 
äänestävät samaa kuin kokoomus. Perussuomalai-
sista emme olleet varmoja. 

Me olimme siis marraskuussa tilanteessa, jossa 
meillä oli seitsemän ääntä puolesta ja luultavasti 
kuusi vastaan. Se olisi riittänyt, mutta vihreät alkoi-
vat tässä vaiheessa vetäytyä. Ratkaisevan äänes-
tyksen piti olla 3.12., mutta asia jätettiin pöydälle, 
koska lautakunta halusi tulla tutustumaan kouluun. 

Tutustuminen oli järjestetty 14.1.2020. Paikalle 
tuli Pia Pakarisen johdolla kolme muuta jäsentä. 
Tässä muistutettakoon, että lautakunnassa on 13 
jäsentä. Olin sitä ennen lähettänyt niille jäsenille, 
joiden kannatuksesta en ollut varma, taas yhden 
meilin. En tiedä oliko sillä mitään vaikutusta. 

Joskus tuntuu siltä, että politiikka on uhkape-
liä, ainakin tavallisen ihmisen kannalta. Eli kuka 
päättää ja mistä päättää minkälaisen informaation 
perusteella. Päätökset tehtäneen usein virkamies-
ten esitysten perusteella, harva poliitikko oikeasti 
perehtyy tai ymmärtää asiaa, josta hän päättää. 
Näin poliitikkotuttavat meille kertoivat ja lisäk-
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si he sanoivat, että meilien pitäisi olla nasevia ja 
korkeintaan A4 –arkin pituisia. Enempää kukaan ei 
jaksa lukea.

Loppumetreillä tahti vain kiihtyi, yritimme kai-
vaa kaikki mahdolliset tutut ja kumminkaimat 
esille. Meillä on joukossamme harmaa eminenssi, 
joka tuntee politiikan harmaita eminenssejä. He 
ovat niitä todellisia vallankäyttäjiä. Huomasimme 
myös, että opettajat pystyvät saamaan aikaan 
loistavia esityksiä niin halutessaan. Olisi ollut suo-
tavaa, jos se olisi tapahtunut hiukan aikaisemmin, 
mutta loppu hyvin kaikki hyvin. 

Äänestystä edeltävällä viikolla olin lähettänyt 
sähköpostia eräälle OAJ:n toimijalle, joka vastasi-
kin välittömästi pitäen asiaa tärkeänä. Sunnuntai-
iltana lähetin meilin Jan Vapaavuorelle. Vielä maa-
nantaina 20.1. luulin, että uppoaisimme. Olinkin 
hämmästynyt, kun tiistaina sain tietää erinäisiltä 
kontakteiltani, että olisimme sittenkin säilymässä 
itsenäisenä aikuislukiona. Hesarin nettilehdessä-
kin oli aiheesta. Oli vain odotettava iltaan.

Tiistai-iltana 21.1. oli sitten äänestys. Vasem-
mistoliitto ja demarit olivat edelleenkin takanam-

me. Suuri yllätys oli se, että kokoomus muutti 
kantansa. Samoin perussuomalaisten edustaja 
tuli puolellemme. Eli saimme puoltavan äänen yh-
deksältä jäseneltä (vasemmistoliitto 2, demarit 
2, kokoomus 3, perussuomalaiset 1 ja vihreät 1). 
Tyhjää äänesti yksi kokoomuslainen ja ruotsalai-
nen. Vastaan äänestivät vihreiden Fatim Diarra ja 
Hannu Oskala. Mielenkiintoiseksi asian tekee se, 
että muutamaa tuntia aikaisemmin Fatim Diarra 
oli Hesarin toimittajalle kertonut aikovansa äänes-
tää koulumme säilyttämisen puolesta. Vihreillä ei 
yleensä ole puoluekuria, niinpä Emma Kari äänesti 
säilyttämisen puolesta

En vieläkään osaa sanoa, mikä vaikutti mihinkin tai 
mikä oli se ratkaiseva askel. Voi olla, että asias sa 
vaikutti useampi pikku seikka, jotka yhdessä sai-
vat tämän tuloksen. Toimimme useilla rintamilla, 
mikä mielestäni tämän kaltaisessa operaatiossa 
on välttämätöntä. Apua saimme useilta tahoilta, 
mistä tietenkin olemme iloisia. Kiitimme ja kiitäm-
me kauniisti meitä auttaneita. Kuka tietää, koska 
tarvitsemme uudelleen heidän apuaan!

kIRjoIttaja

s u v i  k o i v u n e n ,

L e h t o r i 

h e L s i n g i n  a i k u i s L u k i o

a n n a  m a r i a  t h e L o t t ,  ( 1 6 8 3 - 1 7 1 0 ) ,  b L o m m o r  o c h  b ä r . 

k u n g L i g a  b i b L i o t e k e t ,  s t o c k h o L m
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suomessa 
on maailman 
tasa-arvoisin 
koulu? 

tasa-arvo uhattuna

Viime vuosiin saakka on luennoitsija voinut aloittaa 
kertomalla, että Suomessa on maailman tasa- ar-
voisin koulu. Viimeisin PISA-tulos muuttaa totea-
muksen muotoon: Suomessa oli. Osaamisen jakau-
tuma ei enää ole Gaussin käyrä, vaan kasautuman 
sijaan keskellä onkin notkahdus: hyvät ja huonot 
ovat eriytyneet toisistaan. Tämä ei vielä riitä, vaan 
hyvien ja huonojen erossa on viime tutkimukseen 
verrattuna länsimaiden suurin kasvu. Suomalainen 
PISA-menestys ei ole perustunut hyvien oppilaiden 
huipputuloksiin, vaan vähäiseen eroon hyvien ja 
huonojen välillä. Peruskoulun keskeinen tavoite on 
ollut, että kaikki pidetään mukana. 

l u e n t o  h y o a : n  s e m i n a a r i s s a  2 0 1 9 .

liiSa kelTikangaS-järvinen

Tyttöjen ja poikien koulumenestyksen ero on 
edelleen kasvanut tyttöjen hyväksi, ja ero on tällä 
hetkellä länsimaiden suurin. Koulujen väliset erot 
ovat kasvaneet, mikä johtaa asuinalueiden segre-
gaatioon, ja se puolestaan vauhdittaa yhteiskun-
nan eriarvoistumista ja lisää syrjäytymistä. Tähän 
saakka koulujen tasalaatuinen opetus on ollut suo-
malainen ylpeys. Ei ole kovin montaa kuukautta, 
kun opetusministeri nimesi suomalaisen perus-
koulun erääksi vahvuudeksi sen, ettei vanhempien 
tarvitse miettiä lastensa koulupolkua, koulujen vä-
lillä ei ole eroja. Nyt tämä aiempi fakta on muut-
tunut luuloksi. Kantaväestön ja maahanmuutta-
jien lasten koulumenestyksen ero Suomessa on 
viimeisimmässä PISA-tutkimuksessa länsimaiden 

e e r o  j ä r n e f e lt  ( 1 8 6 3 – 1 9 3 7 ) , 

k a u p p i s - h e i k i n  k i e r t o k o u l u . 

k a n s a l l i s g a l l e r i a
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digitalisaatiota, sitä suuremmaksi kasvaa ero eri-
laisista taustoista tulevien oppilaiden koulume-
nestyksen välillä. 

Tämä tutkimustulos on julkisessa keskustelus-
sa yritetty kaataa vetoamalla siihen, että kyseiset 
menetelmät tulivat opetussuunnitelmaan vasta 
niin vähän aikaa sitten, etteivät vaikutukset vielä 
ole nimellä, ja se on tullut koulumaailmaan lähes 
30 vuotta sitten. Siinä tilanteessa, kun se ei vielä 
ole virallinen, kaikkialla toteutettava metodi, sen 
vaikutusta voidaan tutkia, ei enää silloin, kun kaikki 
sitä toteuttavat eikä vaihtelua ole. 

Kehityspsykologian sivuuttaminen

Ilmiöoppiminen ja digitalisaatio ovat kuitenkin vain 
metodeja, joita voidaan soveltaa hyvin tai huonos-
ti. Varsinainen ongelma on niiden mukanaan tuo-
ma pedagogisille menetelmille tullut itseisarvo, 
joka on siirtänyt syrjään kehityspsykologisen tar-
kastelun. Kehityspsykologian ohittaminen tiivistyy 
kahteen ongelmaan: oppimissuunnitelmia ohjaa-
vaan omituiseen käsitykseen lapsesta, ja lapsen 
kehitykseen sopimattomien oppimisympäristöjen 
rakentamiseen. 

Nämä molemmat seikat lisäävät epätasa-ar-
voa siten, että ne laittavat lapset uuteen järjestyk-
seen oppimisen kannalta sekundaarien asioiden 
mukaisesti. Koulumenestys ei enää kerro lapsen 
oikeasta kapasiteetista, vaan olosuhteista, joissa 
hänen odotetaan opiskelevan. Tutkimustiedon 
vastainen lapsikäsitys johtaa opetusmenetelmiin, 
joissa tulos määräytyy lopulta sen mukaan, mi-
ten valveutuneita vanhemmat ovat, miten paljon 
he käyvät koulua lapsen apuna. Maahanmuutta-
javanhemmat eivät tähän kykene, suomalainen 
koulu on heille vieras, ja se näkyy PISA-tuloksissa. 
Pedagogisen monimuotoisuuden sallivat mutta 
lapsen kehitykselle sopimattomat oppimisym-
päristöt puolestaan nostavat lapsen synnynnäi-
sen temperamentin, jolla ei ole mitään tekemistä 
kognitiivisten kykyjen kanssa, oppimisen tärkeim-
mäksi selittäjäksi. 

Tieteeseen nojaamaton lapsikäsitys on tuonut 
”itseohjautuvuuden” opetusmenetelmien poh-
jaksi. On yleistä, että lapsi jo ensimmäisistä kou-
luvuosista lähtien saa itse asettaa oppimisensa 
tavoitteet, valita aiheen, mistä on eniten kiinnostu-

suurin. Vanhempien, ennen kaikkea äidin koulu-
tus on jälleen noussut lapsen koulumenestyksen 
keskeiseksi selittäjäksi, ja on nykyään jälleen yhtä 
voimakas selittäjä kuin entisen kansakoulu - oppi-
koulu jaon aikaan. 

Vaikka viimeisinkään Suomen Pisa tulos ei ollut 
huono, niin raportissa Suomi nostetaan yhdeksi 
niistä maista, joissa tulokset ovat systemaatti-
sesti koko mittausajan laskeneet. Tätä suurempi 
huoli on kuitenkin se, että olemme menossa koh-
ti luokkayhteiskuntaa, jossa lapsen tausta hänen 
kognitiivisten kykyjensä sijasta määrää koulume-
nestyksen. Kun vuosikaudet on suunta ollut Suo-
meen katsomaan maailman parasta koululaitosta, 
niin viime vuonna julkaistiin Ruotsin päivälehdissä. 
toistakymmentä kirjoitusta sisällöllä: älkää lähtekö 
suomalaisten koulutielle.

Lapsen jääminen uudistuksen jalkoihin

Edellä kuvatulla kehityksellä on tutkimuksen osoit-
tama yhteys koulu-uudistuksiin, joissa kehityspsy-
kologialla ei ole ollut sijaa, vaan pedagogiikka on 
korvannut psykologian. Oppiminen suunnitellaan 
ja oppimisympäristöt rakennetaan palvelemaan 
pedagogiikkaa, eikä sitä, mitä kehityspsykologia 
osoittaa lapsen tarpeista. Uusien koulujen esitte-
lyissä ei enää löydy mainintaa lapsesta ja hänen 
oppimisestaan, vaan kerrotaan, mitä kaikkia peda-
gogisia mahdollisuuksia varten koulu on suunnitel-
tu, ja mitä kaikenlaisia oppimismetodeja siellä voi 
toteuttaa. 

Entisajan arvokeskustelu on hiipunut, ja sen on 
korvannut hokema muutoksen välttämättömyy-
destä ja epämääräinen puhe ”työelämävalmiuk-
sista”, joita koulun tulisi kehittää, ja joita aiempi 
koulu ei antanut. Sellaiset tavoitteet kuin emotio-
naalisesti tasapainoiseksi ja muita kunnioittavaksi 
ihmiseksi kasvaminen tai tasa-arvoisen yhteiskun-
nan edistäminen ovat mennyttä aikaa. Työelämän 
menestyjä vaikuttaa olevan päällimmäinen tavoi-
te, ja sosio-emotionaaliset taidot ovat typistyneet 
tarkoittamaan kykyä ryhmätöihin. 

Pedagogiset uudistukset kuten ilmiö-oppimi-
nen ja digitalisaatio ovat yhteydessä edellä mai-
nittuun erojen kasvuun, kuten psykologian tohtori 
Aino Saarinen on tutkimuksissaan osoittanut: mitä 
enemmän koulussa käytetään ilmiöoppimista ja 
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nut, päättää työmääränsä, päättää missä ja milloin 
opiskelee, millä metodilla opiskelee, miten työn-
sä aikatauluttaa, tekeekö ryhmätöitä vai toimiiko 
yksin, ja mistä hankkii tietoa, kirjoista vai netistä. 
Toiminnan sanotaan kehittävän itseohjautuvuut-
ta. Todellisuudessa se ei kehitä vaan edellyttää 
sitä. Tämä edellytys on tutkimustiedon vastainen, 
koska lapsella ei itseohjautuvuutta ole. Itseohjau-
tuvuuden kehitys on sidoksissa aivojen otsalohkon 
kehitykseen, ja aivojen eri osista otsalohkot kehit-
tyvät hitaimmin, lopullisesti vasta aikuisuudessa, 
n. 20-vuotiaana. Alakouluikäisellä lapsella ei ole 
mahdollisuutta aivojen kypsymättömyyden takia 
selvitä koulun asettamasta itseohjautuvuuden 
vaatimuksesta, vaan tällaisen pedagogiikan valli-
tessa lapsen selviytyminen on riippuvainen van-
hempien valveutuneisuudesta. 

Kansainvälinen tutkimusnäyttö siitä, että itse-
ohjautuvuutta edellyttävien menetelmien käyttö 
on yhteydessä heikompiin oppimistuloksiin, on 
massiivinen. Vaikutus on erikoisen negatiivinen 
lapsilla, joilla on heikot perustiedot ja – valmiudet 
tai erityisiä oppimisen haasteita kuten lukihäiriö. 
Tällainen pedagogiikka on myös yhteydessä opet-
tajien väsymiseen ja kohonneeseen stressiin. 

Tämä omituinen käsitys lapsesta on tuonut 
mukanaan myös uuden käsitteistön: lapselle on 
keksitty uusia ominaisuuksia, joita tutkimus ei 
tunnista, ja joilla perusteellaan uudistuksia. Uu-
distusten myös väitetään kehittävän lasta tavalla, 
joka ei ole mahdollinen. Eräs rehtori kertoi haas-
tattelussaan, että hänen ultramodernissa koulus-
saan opiskellaan työelämää varten, ja lapset tree-
naavat tunnetaitoja kuten muutoksensietokykyä 
ja yhteistyötä. Kumpikaan ei ole tunnetaito eikä 
muutoksensietokykyä treenata siten, että kaikki 
ympärillä on jatkuvaa muutosta. Joustavuus eli 
muutoksensietokyky on synnynnäinen tempera-
menttipiirre. Jos se on matala, sitä harjoitetaan 
lapsella niin, että luodaan hänelle mahdollisim-
man strukturoitu ympäristö, niin hän oppii aikui-
suutta varten keinot, millä sitten itse myöhem-
min luo järjestystä kaaokseen. Sellainenkin on 
mahdollista, että huippulahjakas lapsi on saanut 
syntymälahjakseen matalan joustavuuden, jolloin 
tämä ”treenaus” ei saa aikaan muuta kuin lahjak-
kuuden hukkumisen jonnekin koulun avoimeen 
avaruuteen oppimisen alkumetreillä. 

Synnynnäinen temperamentti määrää 
kapasiteetin sijasta oppimistuloksen 

Nykyajan ihailemat avoimet oppimisympäristöt, 
joissa ei ole omia luokkahuoneita eikä koulupäi-
vällä selkeää struktuuria, vaan työskentelytilat, 
opettajat ja opiskelutoverit vaihtuvat monta kertaa 
päivässä, tekevät synnynnäisestä temperamentis-
ta, jolla ei ole tekemistä kognitiivisen kapasiteetin 
kanssa, oppimistuloksen määrääjän. Eräs äiti ku-
vasi 7-vuotiaan lapsensa koulupäivää. Koulussa ei 
ole luokkia eikä oppilailla omia opettajia. Aamulla 
80 lasta kokoontuu samaan avoimeen tilaan, ja 
siellä heidät jaetaan oppimisryhmiin. Lapsi saattaa 
kuulua 5-6 erilaiseen ryhmään, jotka vaihtuvat 2-3 
kertaa päivän aikana. Lukujärjestyksiä ei ole, vaan 
lapsi saa kuulla opiskeltavan aiheen vasta, kun op-
pitunti alkaa. Myöskään kirjoja ei ole. Opettajat 
kiertävät, yksi opettaja opettaa oppilasta viikon, 
ja sama opettaja palaa taas viiden viikon jälkeen 
opettamaan samaa lasta. Jatkuvan vaihtuvuuden 
takia lapsi ei kolmen kuukauden jälkeen tunne yh-
täkään koulutoveria nimeltä.

Tilarajoituksen takia ei ole mahdollista kuva-
ta kattavasti, millä kaikilla tavoin temperamentti 
nousee yllä kuvatussa oppimisympäristössä oppi-
misen selittäjäksi ja syrjäyttää oikean kapasiteetin, 
vaan on tyydyttävä muutamaan esimerkkiin. 

Nopeasti toisiaan seuraavat muutokset, enna-
koimattomuus päivän tapahtumissa, ja viime het-
kellä tuleva tieto, mitä ja millä tavoin seuraavaksi 
opiskellaan, sopivat lapsella, jonka joustavuus on 
korkea ja rytmisyys matala. Heitä on karkeasti ar-
vioiden 30 % lapsista. Toinen 30% omaa tempe-
ramentin, joka tarvitsee jo viikkoa ennen tiedon, 
mitä tulee tapahtumaan, selkeät ohjeet ja struk-
tuurit päivälle ja mahdollisuuden valmistautua 
tulevaan. Hän kyllä kykenee opiskelemaan kaiken 
ennakoimattomuuden keskelläkin, mutta struk-
tuurin puutteessa vain puolella kapasiteetillaan, 
loppu kuluu ympäristön hallintaan. Sama tapahtuu 
edellä kuvatussa ympäristössä lapselle, jonka ”ryt-
misyys” eli tarve pitää asiat hallinnassa on korkea. 

Jatkuva melu tekee sekä sensitiivisestä että int-
rovertista lapsesta oppimiskyvyttömän, ja jatkuva 
virikkeiden tulva ”häirittävyysherkästä” lapsesta 
keskittymiskyvyttömän. Liian suuri sosiaalisten 
kontaktien määrä ja vaihtuvuus haittaavat intro-
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verttia lasta, eivät lisää hänen sosiaalisuuttaan 
eivätkä opeta häntä verkostoitumaan. Ujo lapsi 
ahdistuu jatkuvasti vaihtuvassa sosiaalisten kon-
taktien viidakossa. Tässä muutamia esimerkkejä 
siitä, miten kognitiivisesta kapasiteetista riippu-
maton temperamentti muuttaa lasten järjestyk-
sen oppimistuloksissa. Ei voi tietää, onko ujon ja 
varautuneen seiskan oppilaan oikea kapasiteetti 
lähempänä kymppiä; oppimisympäristö on pitänyt 
huolta, ettei sitä koskaan päästäkään tietämään. Ei 
voi myöskään puhua ”herkistä lapsista” jotka kär-
sivät edellä kuvatuissa tilanteissa. Rytmisyydellä, 
joustavuudella ja häirittäyydellä ei ole mitään te-
kemistä herkkyyden kanssa. 

Voi myös kysellä työelämätaitojen perään. 
Muutos ja hallitsemattomuus ovat eri asioita. 
Kuinka yleisiä ovat työpaikat, joissa ei ole edes 
omaa pöytää kirjallisten tehtävien tekemiseen, 
joissa voi maata lattialla, joissa työtehtäviä ja päi-
vän järjestystä ei voi mitenkään ennakkoon suun-
nitella eikä edes tietää. Jos kuitenkin ajatellaan, 
että tulevaisuuden työelämän tärkein ominaisuus 
olisi toimintojen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen 
ennakoimaton kaaos, ei sen hallintaa opeteta niin 
että laitetaan lapset toimimaan jatkuvassa muu-
toksessa. Mitä matalampi on lapsen joustavuus, 
sitä välttämättömämpää on järjestys hänen ympä-
rillään. Tästä järjestyksestä hän saa työkalut, millä 
itse aikuisena hallitsee muutosta.

Koulun kasvatustehtävä

Perinteisesti koululla on oppimisen lisäksi nähty 
tärkeä kasvatustehtävä sekä lapsen itsetunnon, 
sosiaalisten taitojen että yhteiskuntaan liittymisen 
kehittäjänä. Tämä kasvatustehtävä vaatii kuitenkin 
soveltuvat olosuhteet. Oma viiteryhmä eli oma 
luokka on pienen lapsen sosiaalisen kehityksen 
perusta. Ryhmän pysyvyys on sosiaalisten taitojen 
oppimisen lähtökohta: on opittava tulemaan toi-
men kaikenlaisten lasten kanssa. Malli, jossa lapsi 
itse ”verkostoituu” ja valitsee ne, joiden kanssa on 
kiva työskennellä ja jättää syrjään ne, joista ei pidä, 
on sosiaalisten taitojen opiskelun irvikuva. Sosiaa-
listen taitojen kehittyminen vaatii aikuisen apua. 
Kyseisen vapauden on myös osoitettu lisäävän 
kiusaamista.

Oma opettaja on lapsen turvallisuuden lähde. 
Jatkuvasti vaihtuva opettaja, joka ei tunne lasta, ei 
pysty ohjaamaan pitkäjänteisesti hänen opiskelu-
taitojaan, eikä pysty tunnistamaan ajoissa syrjäy-
tymisen vaaraa. 

Opettajan auktoriteetti syntyy hänen asiantun-
tijuudestaan. Jos se hävitetään, ja jatkuvasti kerro-
taan, miten tiedon voi yhtä hyvin hankkia netistä, 
vähenee opettajan mahdollisuus myös ylläpitää 
kuria ja järjestystä. Maailman tasa-arvoisimman 
koulun rakentaminen kestivuosikymmeniä, mutta 
sen alas ajaminen käy käden käänteessä.
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kasvit – 
näkökulmia 
kaikille

johanneS enroTh
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miksi maailma on 

sellainen kuin on, 

itsestäänselvyyksiä 

ei olisi vaan kaikki 

liittyisi kaikkeen johdon-

mukaisesti ja perustavan 

laatuisella tavalla. Maailma olisi 

täynnä pieniä ihmeitä, 

jotka yhdessä olisivat 

suuri ihme.
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ihmiSiLLä on monia ongeLmia, suuria ja pie-
niä. Yksi suurimmista koskee ja koskettaa meitä 
kaikkia: maailmaa pidetään itsestäänselvyytenä, 
vaikka se on kaikkea muuta. Ongelma ei johdu tie-
tämättömyydestä vaan ymmärtämättömyydestä. 
Me tiedämme liikaa, mutta ymmärrämme aivan 
liian vähän, koska me ajattelemme aivan liian vä-
hän. 

Jos me ajattelisimme ja ymmärtäisimme, miksi 
maailma on sellainen kuin on, itsestäänselvyyksiä 
ei olisi vaan kaikki liittyisi kaikkeen johdonmukai-
sesti ja perustavan laatuisella tavalla. Maailma 
olisi täynnä pieniä ihmeitä, jotka yhdessä olisivat 
suuri ihme. Mutta meillä on koko ajan kiire muualle 
ja meitä tuntuvat ympäröivän itsestäänselvyydet, 
jotka nyt vaan jostakin syystä sattuvat olemaan 
olemassa. Ilmakehä. Taivaalta satava vesi. Kivet. 
Eläimet. Ja kasvit.

Kieli on vahva ase. Jo sanat kasvi ja eläin johta-
vat harhaan. Niihin sisältyy ajatus, että kasvit vain 
ovat ja kasvavat, mutta eläimet ihan elävät, eläin 
= eläjä. Tämä harhama juontuu mutkan kautta an-
tiikista asti. Englannin sana plant ja sen vastineet 
monissa muissa kielissä tulevat latinan sanasta 
plantare, ”laittaa paikoilleen”. Eläin puolestaan on 
latinaksi animal tai animalis, ja anima tarkoittaa 
henkeä tai sielua. 

Kasvit siis vain jököttävät paikoillaan, mitä nyt 
heiluvat tuulessa joskus, ovat vihreitä ja kasvavat. 
Tuossa on jo kolme ihmettä, jos tuulessa heilumis-
ta ei lasketa mukaan. Liene syytä avata ihmeet. 
Kaikki, mitä kasvit ovat ja tekevät, johtuu siitä, 
että ne ovat eläviä organismeja, jotka eivät pysty 
vaihtamaan paikkaa. Kasvit ovat hämmästyttäviä, 
bipolaarisia kaksoiseliöitä. Maanpäällisillä, vihreil-
lä osilla ne ottavat auringonvalon avulla ilmasta 
kaiken, mitä sieltä tarvitsevat. Maanalaisilla, aivan 
eri näköisillä osilla ne ottavat sienten ja bakteerien 
avulla maasta kaiken, mitä sieltä tarvitsevat. 

Kasvit elävät suvereenisti kahdessa eri maail-
massa, valon ja pimeyden, ja ovat melkoisia neroja 
molemmissa. Niiden, kuten muidenkin eliöiden, 
ensisijainen tarkoitus on pitää itsensä hengissä ja 
saada jälkeläisiä, mutta siinä sivussa ne pitävät au-
ringon, sienten ja bakteerien avustuksella hengissä 
meidät ja suoraan tai välillisesti kaikki muut eläi-
met. Nämä ihmeet unohtuvat helposti itsestään-
selvyyksien harmaana vellovaan mereen.

Tiettävästi kasveiksi sanottuja elämän ylläpitä-
jiä on vain tällä vähäisellä planeetalla ainakin täs-
sä universumissa. Mistä ne ovat tulleet? Vedestä, 
mutta eivät merestä vaan makeasta vedestä. Vain 
muutama vähäinen mutka suoraksi vetäen on pe-
rusteltua sanoa, että kasvit ovat maaelämään so-
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peutuneita viherleviä. Ne ovat satojen vuosimil-
joonien aikana oppineet ottamaan vettä maasta 
sisäänsä ja tehokkaasti sittenkin. Mitä me näem-
me, jos tulemme vilkaisseeksi heinämätästä? Jos 
on kesä, näemme paljon kapeita vihreitä lehtiä ja 
ehkä jonkun korren ja kukinnon. Emme näe kasvia. 

1930-luvulla amerikkalainen tutkija perehtyi 
tarkasti ruismättääseen, jossa oli noin 80 kort-
ta. Häntä kiinnostivat erityisesti sen maanalaiset 
osat, juuristo. Tarkkojen mittausten ja laskutoimi-
tusten jälkeen hän totesi, että mättäällä oli juuria 
yhteensä noin 600 kilometriä. Helsingistä Ou-
luun ja vähän yli. Juurissa oli tiheässä millimetrin 
tai parin mittaisia juurikarvoja. Niitä oli miljardeja, 
peräkkäin laitettuna yhteensä 10 000 kilometriä. 
Helsingistä Kapkaupunkiin. Ylivoimaisesti suurin 
osa kasvista oli maan alla, ja se näkymätön, sien-
ten ja maabakteerien maailmassa elävä osa oli 
ihan yhtä paljon kasvia kuin ne lehdet ja korret. 
Etelä-Afrikassa elää viikunapuu, jonka juuret tun-
keutuvat 120 metrin syvyyteen. Kasvien biomas-
sasta on enemmän maan alla kuin päällä.

Kaikki tietävät, että kasvit yhteyttävät. Kaikki 
sen sijaan eivät tiedä, että kasvit eivät osaa yh-
teyttää. Sinibakteerit osaavat, ja sen vuoksi kasvit 
ovat napanneet niitä töihin soluihinsa. Yhteyttä-
misestä vastaavat viherhiukkaset ovat syntyneet 
vapaana elävistä sinibakteereista ja näin syntyi 
kaikkien kuivan maan ekosysteemien ravintoverk-
kojen perusta. 

Kasvit siirtyivät aikoinaan maalle ennen eläimiä, 
koska eläimet ovat riippuvaisia kasveista, joko suo-
raan tai välillisesti. Suoraan, jos ne syövät kasveja 
ja välillisesti, jos ne syövät kasveja syöviä eläimiä 
eli ovat petoja. Suoraan sanottuna eläimet ovat 
tällä planeetalla vain loisimassa. 

Kaikki oleelliset ekosysteemit ja ravintoverkot 
toimisivat ihan hyvin vain yhteyttävien eliöiden, 
sienten ja bakteerien varassa. Eläimet ovat elämän 
jatkuvuuden kannalta tarpeettomia, ne eivät pidä 
elämää yllä vaan kuluttavat muiden eliöiden tuot-
tamia resursseja. 

Sellaiset verbit kuin ”tehdä”, ”osata”, ”havaita” 
ja ”kommunikoida” liitetään vain eläimiin. Kasvi-
en tekeminen, osaaminen, havaitseminen ja kes-
kinäinen kommunikointi tapahtuu meille eläimille 
vieraalla ja oudolla tavalla, melkein kuin toisessa 
ulottuvuudessa. Siksi siitä tiedetään vähän, mutta 

jotain kuitenkin. Kasvien kommunikoinnista tulee 
ensimmäisenä mieleen viestiminen kasvien kan-
nalta haitallisille tai hyödyllisille eläimille: tuoksut 
ja värit, joita eläimet pystyvät havaitsemaan. Älä 
syö minua, olen myrkyllinen; eikö minulla olekin 
vastustamattomat kukat, tule ja pölytä, saat vähän 
mettä; onko nälkä, syö tämä mehukas hedelmä ja 
siemenet samalla. Mutta kasvit kommunikoivat 
myös toistensa kanssa sekä maan alla että päällä. 

Kasvit keksivät internetin jo satoja miljoonia 
vuosia sitten. Se on biologis-kemiallinen, maan 
alla toimiva salainen verkko, johon ulkopuolisilla 
ei ole asiaa – salasanan ymmärtävät vain kasvit ja 
sienet. Mykorritsat eli sienijuuret ovat kaikille tut-
tu asia ainakin jollain tasolla. Jo kauan on tiedetty, 
että kasvit saavat erityisesti typpi- ja fosforipitoisia 
ravinteita sienirihmastojen kautta. 

Paljon tuoreemman tiedon mukaan kasvit lä-
hettävät yksilöitä yhdistävässä rihmastossa toi-
silleen kemiallisia viestejä, joita jopa eri lajeihin 
kuuluvat kasvit osaavat tulkita. Ne varoittavat 
toisiaan kasvinsyöjistä ja taudinaiheuttajista; va-
hingoittunut tai infektoitunut kasvi lähettää viestin 
terveelle, joka viestin saatuaan alkaa valmistautua 
mahdolliseen hyökkäykseen aktivoimalla muuten 
uinuvia puolustusgeenejä. Kasveilla on siis meidän 
immuunijärjestelmäämme vastaava biologinen 
muisti: joskus ammoin kehittyneet geenit ovat hil-
jaa ja alkavat toimia vasta, kun ne herätetään. 

Samantapaisia kemiallisia viestejä kulkee ilmas-
sa, mutta sienirihmaston kautta viestiminen on 
täsmällisempää. Jotkin kasvit erittävät rihmastoon 
terveisiä sukulaisille eli kertovat olevansa olemas-
sa juuri siinä missä ovat, verkostoituvat muiden 
kanssa. Rihmastossa voi kulkea myös itsekkäitä, 
muiden lajien kasvua haittaavia aineita.

Kasvit kuulevat, mutta niiden kuulo on hyvin 
valikoiva. On ehkä hiukan harhaanjohtavaa puhua 
kuulemisesta, mutta kasvit joka tapauksessa ha-
vaitsevat erinäisiä niille merkityksellisiä ääniä eli 
ilman värähtelyjä tietyllä taajuudella. Jos naapurin 
kimppuun on päässyt lehtiä rouskutteleva perho-
sen toukka, nimenomaan rouskutusääni voi saa-
da kasvin hälytysgeenit päälle ja se alkaa tuottaa 
toukkaa torjuvia yhdisteitä. 

Monet kukat ovat hyönteispölytteisiä. Kasville 
kelpaavan pölyttäjähyönteisen, vaikkapa kimalai-
sen, surina tai pörinä on usein hiukan erilaista kuin 
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jonkun joutavan kärpäsen. Siksi kimalaisen pörinä 
saa kasvin heteet vapauttamaan siitepölyä, kärpä-
sen surina ei. Jos haluat ruusujesi kasvavan hyvin, 
soita niille klassista intialaista musiikkia!

Kasvit näkevät. Näkeminen on valon havaitse-
mista, mutta kasvien näkö, ”valon taju” on erilai-
nen kuin eläinten. Kasvit pystyvät kaappaamiensa 
sinibakteerien avulla tunnistamaan valon laadun 
eli värin ja määrän eli kirkkauden, ja tätä kasvien 
kykyä me eläimet saamme kiittää olemassaolos-
tamme. Kaikki ravintomme tulee viime kädessä 
kasvien ja valon hyvin erityislaatuisesta suhtees-
ta. Valoon perustuu myös itäminen, kukkiminen, 
lehtien puhkeaminen ja variseminen, useimmat 
kasvien elintoiminnot. Laita nuori kasvi ruukkui-
neen laatikkoon, jossa on reikä yhdellä seinällä. 
Kasvunopeudesta riippuen kasvi työntyy reiästä 
ulos jonkun ajan kuluttua, se haluaa pois pimeästä 
valoon, joka tarkoittaa kasville elämää. 
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Eläimillä havaitseminen ja reagoiminen perus-
tuvat keskushermostoon, jonka ydin on havainto-
ja tulkitsevat aivot. Ääreishermot vain tuntevat, 
mutta eivät pysty reagoimaan ilman aivojen lä-
hettämää vastetta. Kasvit ovat tässäkin suhteessa 
erilaisia. Jokainen lehti, jokainen kasvin elävä osa 
sekä havaitsee että reagoi ja tekee ratkaisuja itse-
näisesti, ja lähettää tärkeät viestit eteenpäin koko 
kasvin ”tietoon”, jos syytä on. Kasvien äly, kyky 
toimia tarkoituksenmukaisesti, on siis kollektiivis-
ta! Siksi kasvin voi jakaa osiin, joista kasvaa uusia 
kasveja. 

Olen opettanut kasvitiedettä yliopistossa 
noin 30 vuotta. Vuosi vuodelta kasvit tuntuvat 
kiinnostavan opiskelijoita vähemmän. Yksi syy 
on ihan varmasti se, että ne lähes lyödään laimin 
koulujen biologian opetusohjelmissa. Ei voi olla 
kiinnostunut asiasta, josta ei tiedä mitään eikä 
siksi ymmärrä mitään.

k u k k i v a  o m e n a p u u n  o k s a .  k u n g L i g a 

b i b L i o t e k e t ,  s t o c k h o L m .



28

Marika ToSSavainen | Teo kanniainen | Mika järvinen

viljelyn uudet tuulet – vertikaaliviljely

Vertikaaliviljelmässä tuotanto tapahtuu 

sisätiloissa täysin keinovalon avulla, 

joten kerrosviljelmän perustaminen 

tiiviisti rakennetulle alueelle, 

vaikkapa tyhjillään olevaan teollisuus-

rakennukseen tai kerrostalon kellariin 

keskelle kaupunkia, on

 täysin mahdollista. 
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hiilidioksidia. Sen sijaan kerrosviljelyssä vältytään 
fotosynteesin kannalta välttämättömän hiilidiok-
sidin kontrolloimattomalta karkaamiselta ilmake-
hään. 

Kerrosviljelyssä vähäinen tilantarve pienen-
tää lämmityskustannuksia olennaisesti, mikä lisää 
energiatehokkuutta. Kasteluveden kierrättämisen 
ansiosta myös vedenkäyttö on avomaa- ja kasvi-
huoneviljelyyn verrattuna vähäistä. Kerrosviljel-
mältä poistuu vettä vain tuotteiden mukana, koska 
ravinneliuoskierto on täysin suljettu. Näin myös ym-
päristö säästyy haitalliselta ravinnekuormitukselta. 

Suomessa ja globaalisti

Suomessa vertikaaliviljely on uutta, mutta esimer-
kiksi Japanissa, jossa viljelytilaa on rajallisemmin, 
menetelmä on ollut käytössä jo vuosikymmeniä. 
Kerrosviljely lisääntyykin erityisen nopeasti juuri vä-
kirikkaiden Aasian maiden suurissa kaupungeissa, 
joissa kerrosviljelmiä on perustettu kerrostaloihin ja 
jopa pilvenpiirtäjiin. Myös alueilla, joissa äärimmäi-
set ilmasto-olot, kuten paahtava kuumuus tai anka-
ra kylmyys, rajoittavat viljelyä, kerrosviljely tarjoaa 
mahdollisuuden paikalliselle kasvien tuotannolle. 

Suomessa kiinnostus vertikaaliviljelyn mahdol-
lisuuksiin on kasvamassa. Viime vuosina alalle on 
syntynyt muutama kotimainen yritys, ja jo useam-
massa alan oppilaitoksessa on investoitu tutkimus- 
ja opetuskäyttöön suunniteltuihin kerrosviljely-
järjestelmiin. Haasteita kotimaisen kerrosviljelyn 
yleistymiselle asettavat korkeat investointikustan-
nukset sekä maa-alueiden matala hinta. Suomessa 
on edelleen melko edullista rakentaa vaakatasoon, 
mutta suurkaupungeissa, joissa tilaa on rajallisesti 

Teknologia

Vertikaaliviljely on verrattain uusi viljelymenetel-
mä, joka tarjoaa vaihtoehdon perinteiselle kas-
vihuonetuotannolle. Vertikaaliviljelmässä kasvit 
kasvavat päällekkäisillä tasoilla, joten viljelyyn 
tarvittava pinta-ala on pieni. Tuotanto tapahtuu si-
sätiloissa täysin keinovalon avulla, joten kerrosvil-
jelmän perustaminen tiiviisti rakennetulle alueelle, 
vaikkapa tyhjillään olevaan teollisuusrakennuk-
seen tai kerrostalon kellariin keskelle kaupunkia, 
on täysin mahdollista. 

Kerrosviljelyn keinovalotus on toteutettu ny-
kyaikaisilla led-valoilla, joiden hyötysuhde on ny-
kyään selvästi korkeampi kuin kasvihuoneessa 
perinteisesti käytetyillä suurpainenatriumvalaisi-
milla. Niiden lämmön tuotto on tämän vuoksi vä-
häisempää, jolloin kasvit voidaan viedä lähemmäs 
valaisimia, mikä säästää tilaa. Koska luonnonvaloa 
ei käytetä, valointensiteetti ja valojakson pituus 
voidaan säätää viljeltävälle kasville optimaaliseksi. 
Kerrosviljelyssä voidaan käyttää kiinteää kasvu-
alustaa, kuten multaa tai turvetta, mutta se ei ole 
välttämätöntä. Kasvit voivat ottaa tarvitsemansa 
veden myös suoraan järjestelmässä kierrätettä-
västä ravinneliuoksesta. 

Kasvihuoneiden tapaan kerrosviljelmän lämpö-
tilan ja ilmankosteuden säätely, sekä ravinteiden 
ja hiilidioksidin syöttö perustuvat automatiikkaan. 
Kerrosviljelmässä ilmaston säätäminen eri viljely-
kasveille soveltuvaksi on kuitenkin täsmällisempää 
kuin kasvihuoneissa, sillä kesäaikaisen tuuletuksen 
ja varjostusverhojen sijaan ilmanvaihto toteutetaan 
koneellisesti. Tuulettaessa kasvihuoneista poistuu 
paitsi lämpöä ja kosteutta, myös sinne syötettävää 

p e t e r  n o b e L i u s  ( 1 6 5 5 – 1 7 0 7 ) s ,  h u m L a  –  h u m u L u s  L u p u L u s .  k u n g L i g a  b i b L i o t e k e t  s t o c k h o L m
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ja maan hinta on korkea, ainoa vaihtoehto saattaa 
olla rakentaa viljelmä vertikaalisuuntaan eli ker-
roksiin. Tästä huolimatta, etenkin uusille yrittäjille 
vähäinen tilantarve saattaa toimia houkuttimena. 

Ravinnontuotanto

Ravinnon riittävyys ja sen oikeudenmukainen ja 
yhdenvertainen saatavuus on globaali haaste, jota 
kiihtyvä ilmastonmuutos osaltaan hankaloittaa. 
Viljelykelpoisten maa-alueiden väheneminen mm. 
kuivuuden ja kuumuuden vuoksi, on jo nykyisin 
todellinen ongelma, johon reagoiminen edellyttää 
paitsi kulutustottumusten muuttamista, myös tek-
nologian kehitystä ja uusia tapoja tuottaa ravintoa 
pienemmällä pinta-alalla. 

Kerrosviljelyssä tarkoin optimoiduilla kasvu-
oloilla voidaan vaikuttaa mm. kasvien kasvuno-
peuteen, mikä tehostaa tuotantoa ja parantaa 
taloudellista kannattavuutta. Toinen varteenotet-
tava ongelma ruokaturvan kannalta on ympäristön 
saastuminen ja kemikalisoituminen. Maailmassa 
on runsaasti alueita, joissa maaperän saastumi-
nen ja niihin liittyvät terveysriskit ovat arkipäivää. 
Kontrolloitu viljelyteknologia, jossa vältetään ma-
akosketusta, soveltuu käytettäväksi myös ruuan-
tuotannon riskialueilla. 

Kerrosviljelyssä kasvuolojen optimointi kullekin 
kasville sopivaksi mahdollistaa tehokkaan kasva-
tuksen. Globaalia ravinnon riittävyyttä nykyisenlai-
nen kerrosviljely ei kuitenkaan ratkaise, sillä pää-
osa maailman kasviperäisestä ravinnosta tullaan 
jatkossakin tuottamaan pelloilla, joita toivottavasti 
osataan viljellä ympäristöä kunnioittavalla tavalla. 

Vertikaaliviljelmissä on mahdollista tuottaa 
pääsääntöisesti samoja kasveja kuin kasvihuo-
neissa, mutta esimerkiksi viljojen tai juuresten 
tuotanto niissä ei ole taloudellisesti kannattavaa. 
Nykyään yleisimpiä vertikaaliviljelmissä viljeltyjä 
ravintokasveja ovat erilaiset salaatit ja yrtit. Myös 
marjanviljely on yleistymässä. Toisaalta esimerkik-
si taimikasvatus ja kasvinjalostus kerrosviljelmissä 
saattaa olla tulevaisuutta.

Kaupunkiviljely ja yrittämisen uudet muodot

Vertikaaliviljelyn yleistymistä Suomessa ei voida 
ennustaa, mutta viljelijöitä ala selvästi kiinnostaa. 

Viljelijöiden ohella vertikaaliviljelyyn ovat osoitta-
neet kiinnostusta myös muiden alojen yrittäjät. Täl-
lä erää Suomessa toimii ainakin yksi kauppa ja yksi 
ravintola, jossa vertikaaliviljelyllä tuotetaan tuoreet 
kasvikset suoraan asiakkaiden ostoskoriin ja ruoka-
pöytään. Myös ihmisten kiinnostus lähiruokaan voi 
tulevaisuudessa johtaa uudenlaisiin yritysmalleihin, 
joissa ravintoa tuotetaan esimerkiksi asuinalueen 
tai kaupunkilaisten tarpeisiin urbaaneilla alueilla. 

Nykyään jo puolet maailman väestöstä asuu 
kaupungeissa ja vuoteen 2050 mennessä kau-
punkiväestön määrän on ennakoitu kasvavan jopa 
70%:n. Kaupungistumisen myötä ihmisten mah-
dollisuudet osallistua oman ravintonsa tuotantoon 
pihapiirissä ovat vähentyneet, mutta tarve viljellä ei 
ole kadonnut. Tästä kielii huutava pula kaupunkien 
viljelypalstoista. Palstoja ei riitä kaikille halukkaille ja 
niiden vapautumista saatetaan odottaa jopa vuosia. 
Tulevaisuus näyttää, voisiko kerrosviljely integroi-
tua osaksi omatoimista kaupunkiviljelyä. Suurten 
investointikustannusten vuoksi tämän toteutumi-
nen vaatisi uudenlaisia toimintamalleja, esimerkiksi 
kuntien tai taloyhtiöiden sitoutumista ja investoin-
teja. 

Toisaalta, mikäli ihmisten kiinnostus viljelyyn 
edelleen kasvaa, tällaiset toimintamallit voivat tar-
jota jopa kilpailuedun ihmisten tehdessä päätöksiä 
asumisensa suhteen. Kerrosviljelyn toteuttaminen 
ilman kallista automatiikkaa mahdollistaisi ker-
rosviljelyn myös kotitalouksille, jolloin viljelmät 
voisivat toimia paitsi pienimuotoisessa ravinnon 
tuotannossa, myös sisustuselementtinä.

Osana kiertotalouskonseptia

Paitsi viljelykelpoisen maan, myös puhtaan veden 
riittävyys on mittava ongelma. Jo nykyään käytös-
sä on nk. ”Aquaponics”-järjestelmiä, joissa kalojen 
tai muiden vesieliöiden viljely on integroitu osaksi 
kasvihuonetuotantoa. Tyypillisessä ”Aquaponics”-
systeemissä kalanviljelylaitoksen ravinnepitoinen 
sivuvirta ohjataan kasvien viljelyyn. Näin kasvit saa-
vat tarvitsemansa veden ja ravinteet kalankasvatta-
mosta ja samalla osallistuvat ravinteiden poistoon, 
eli veden puhdistukseen. Käytännössä samanlainen 
prosessi voidaan yhdistää kerrosviljelyyn. Vastaa-
vasti muita teollisia sivuvirtoja voitaisiin hyödyntää 
viljelyssä. 
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Edellytys sivuvirtojen käytölle on niiden turvalli-
suus, eli ne eivät saa sisältää esimerkiksi toksiineja 
tai raskasmetalleja, jotka voisivat olla uhka kasvien 
hyvinvoinnille tai kasveihin kertyessään ihmisten 
terveydelle. Myös kiinteiden kasvualustojen kehi-
tystyössä kierrätettäville materiaaleille on sijansa. 

Kerrosviljelmä, jossa vettä kierrätetään, asettaa 
omat haasteensa kasvualustalle. Kasvualustasta 
liiaksi liukenevat orgaaniset yhdisteet kertyvät sys-
teemiin ja voivat aiheuttaa ongelmia kiertoveden 
laadussa esim. hankaloittamalla sen hygienisointia 
tai ruokkimalla mikrobien ja levien kasvua. 

Tulevaisuuden skenaarioita

Suomalaisella ruualla on hyvä maine maailmalla. 
Suomalainen ruoka koetaan turvalliseksi ja puh-
taaksi ja siksi sillä on kysyntää mm. Aasian maissa. 
Viime vuosina esimerkiksi arktiset luonnonkasvit 
ovat löytäneet jalansijaa kansainvälisillä markki-
noilla. Ympärivuotinen tuotanto pohjoisilla alueilla 
ei kuitenkaan ole mahdollista. Jatkuvaan tuotan-
toon ratkaisun saattaisi tarjota kerrosviljely, jos-
sa myös erikoisempia pohjoisia kasveja voitaisiin 
tuottaa tehokkaasti. 

Tutkimuksen kannalta olosuhteiltaan tarkkaan 
säädeltävä kasvuympäristö avaa mielenkiintoisia 
mahdollisuuksia. Kasvuolot vaikuttavat kasvien 
metaboliaan, joten alan tutkimus voi tarjota tu-
levaisuudessa keinoja esimerkiksi ravitsemuksen 
kannalta tärkeiden ravinto- ja hivenainepitoisuuk-
sien sekä makuaineiden optimointiin. 

Ravintokasvien ohella kerrosviljelmissä voidaan 
tuottaa raaka-aineita esimerkiksi kosmetiikka-, 
lääke- tai luontaistuoteteollisuuden tarpeisiin. 
Kuluttajat suosivat luonnollisia raaka-aineita, 
mutta tuotekehityksen kannalta luonnosta kerät-
tyjen raaka-aineiden epätasalaatuisuus aiheuttaa 
haasteita. Luonnossa kasvit ovat alttiita sääoloille, 
mistä johtuen niiden biokemiallinen koostumus 
vaihtelee vuodenajan mukaan ja vuosittain. Ker-
rosviljelmässä stabiilit kasvuolot takaavat tasalaa-
tuisen koostumuksen ja eri kasvuolojen vaikutusta 
optimaalisen koostumuksen saavuttamiseksi voi-
daan tutkia. 

Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että ker-
rosviljeltyjen kasvien kauppa- ja varastointikestä-
vyydet ovat parempia kuin kasvihuoneessa viljel-

tyjen kasvien. Kerrosviljelyssä käytettävän korkean 
valointensiteetin on myös todettu pienentävän 
salaattien ja yrttien nitraattipitoisuuksia. Vertikaa-
liviljelyn tekniikka kehittyy nopeasti. 

Nykyisellä tekniikalla vertikaaliviljelmä tuottaa 
ylimääräistä lämpöenergiaa, joka kannattaa hyö-
dyntää esimerkiksi viereisen rakennuksen läm-
mitykseen. Kun led-valojen hyötysuhde tulevai-
suudessa edelleen paranee, niin vertikaaliviljelyn 
tuottaman ylimääräisen lämpöenergian määrä tu-
lee pienenemään ja viljelmän energiatase paranee.

HAMK kerrosviljelyn edelläkävijänä

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) puutar-
hatalouden koulutusyksikköön Lepaalle hankittiin 
merikonttiin rakennettu kerrosviljelmä keväällä 
2019. Hankinta tehtiin investointibudjetista ja 
kerrosviljelmää tullaan käyttämään sekä opetuk-
seen että tutkimukseen. Kerrosviljelytutkimus on 
aloitettu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntä-
mällä strategiarahoituksella osana biotalous 4.0 
-hanketta, jossa painopiste on älykkäässä biota-
loudessa, painottuen ruuan tuotantoketjuihin ja 
biomassojen kestävään käyttöön digitalisaatiota ja 
data-analytiikkaa hyödyntäen. 

Kerrosviljelykontti on räätälöity tutkimuskäyt-
töön soveltuvaksi, ja HAMK:n tavoitteena onkin 
olla kerrosviljelytutkimuksen edelläkävijä Suomes-
sa. Kerrosviljelykontissa on runsaasti kasvuolojen 
kontrollointiin ja datankeräykseen liittyvää antu-
rointia ja automatiikkaa, jonka toiminnan opettelu 
ja optimointi vei aikansa. Nyt kontin käyttöönot-
toon liittyvä testaus on saatu päätökseen ja kaksi 
kasvualustoihin liittyvää yritysyhteistyössä tehtä-
vää tutkimusta on jo saatu päätökseen. 

Kontin käyttöönottovaiheessa opiskelijoilla oli 
oivallinen tilaisuus tutustua kontin automatiikkaan 
ja ratkoa uuden kasvatussysteemin haasteita osa-
na opintojaan. Jatkotutkimuksesta on neuvoteltu 
mm. kotimaisten luonnonkosmetiikkayritysten 
kanssa. Myös kiertotalouskonseptit kiinnostavat 
yrityksiä, mihin vaikuttaa paitsi kasvanut ympäris-
tötietoisuus, myös jätteen käsittelyn korkeat kus-
tannukset. Tästä johtuen yritykset pyrkivät hyö-
dyntämään sivuvirtansa mahdollisimman hyvin, 
mihin yhden mahdollisuuden tarjoaa sivuvirtojen 
käyttö kasvualustana tai lannoitteena.



33

kIRjoIttajat

m a r i k a  t o s s a v a i n e n ,  t e o  k a n n i a i n e n  j a  m i k a  j ä r v i n e n

h ä m e e n  a m m a t t i k o r k e a k o u L u

h a m k  b i o  t u t k i m u s y k s i k k ö

k e r r o s v i l j e l m ä ,  k u va  r o o s a  m at t i l a



34

Lukio, we 

have a 

problem

Siiri variS

a p o l l o  1 3  t h e  t h i r d  l u n a r  l a n d i n g  at t e m p t  1 1  a p r i l – 1 7  a p r i l  1 9 7 0 
v i e w  o f  t h e  m o o n  o u t  a  l m  w i n d o w .  s C a n  C o u r t e s y  n a s a  j o h n s o n .



35

oLen toSi pihaLLa. Tiedäthän, elämän kanssa. 
Olen vasta kotipesästä pyrähtänyt 17-vuotias etsi-
mässä elämän tarkoitusta. Vähemmän kliseisesti, 
olen nuori aikuinen.  

Suomen nuorista aikuisista noin puolet opiske-
lee lukiossa, kertoo Nuorten hyvinvointikertomus 
(16–18  -vuotiaat toisen asteen koulutuksessa, 
23.10. 2018, www.nuortenhyvinvointikertomus.fi). 
Myös minä kuulun tähän zoomer-sakkiin. Huomioi-
den, että puberteetti on fakta ja ikään kuuluva it-
senäistyminen iso prosessi, uskallan väittää, että 
valtaosa reilusta sadastatuhannesta toveristani on 
myös tosi pihalla.  

Lukiolaiset, me lumiukot, olemme uupuneita. 
Sitä mediat ovat viimeisimmän THL:n kouluter-
veyskyselyn julkaisusta lähtien toitottaneet. Mar-
raskuussa julkistetusta Lukiolaisbarometristä (Lu-
kiolaisbarometri 2019, www.otus.fi ) ilmenee, että 
lähes 40 prosenttia lukiolaisista kokee opiskelunsa 
henkisesti raskaiksi. Lisäksi noin yksi kolmesta lu-
kiolaisesta kuormittuu yrittäessään yhteenosovit-
taa koulua ja muuta elämää.

Muu elämä.  

Kuuluuko opiskelijalla olla sellaista? Koulun deadli-
nejen, harrastusten, ystävien ja unen mahduttami-
nen samaan kalenteriin ei ole mahdotonta, mutta 
vaatii paukkuja. 

Perheasiat ja työvuorosäätö ovat ajankäytön 
kannalta oma kinkkinen lukunsa. Työntekijän oike-
uden lepoon turvaa työsuojelulaki, mutta opiskeli-
jan raja opiskelun ja vapaa-ajan välillä määräytyy 
omantunnon mukaan. 

Pahimmassa, ilmeisen yleisessä tapauksessa 
rajoja ei ole. Poskettomassa aikataulutuksessa ei 
ole kyse typeryydestä, enemmänkin marttyyriu-
desta. Ylioppilaskirjoitukset ovat lukiolaisen näy-
tön paikka, josta loppuelämän suunta määräytyy. 
Ennen kuin jatko-opiskelupaikka on varma nakki, ei 
saa levätä.

Kun aloitin lukion, terveydenhoitaja sanoi mi-
nulle, että aktiivinen lukiolainen tarvitsee kymme-
nen tuntia unta joka yö. Tirskahdin. Olin tottunut 
viettämään iltani opiskellen ja aamuni treeneissä 
ja osasin laskea, että kun vuorokaudesta vähentää 
kouluajan (kahdeksan tuntia), itsenäisen opiske-
lun (tunti) ja muun aktiivisuuden (kaksi tuntia) 
sekä matkat (tunti ja puoli), jää jäljelle kaksitoista 
tuntia. Ellei matkan varrelle sattuisi montaa muut-
tujaa, normaali arki ja riittävä lepo olisi teoriassa 
ollut mahdutettavissa lomittain. Harmi kyllä, myös 
lukiolainen on inhimillinen ja tarvitsee hengähdys-
taukoja. 

Opetushallitus arvioi vuonna 2018 lukiokoulu-
tuksen kustantavan opiskelijalle 2500 euroa, mut-
ta opetusalan ammattilaiset unohtivat summasta 
kahvin ja melatoniinin. Lukiolaisbarometriin vas-
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tanneista lähes kolme neljästä kävi kyselyn aikana 
seitsemää kurssia. Ainakin he pystyvät vuoden ta-
kaiseen aikatauluuni samaistumaan.  

Ei ihmekään, että lukiolaisia itkettää. Fyysinen 
ja henkinen kasvu vaativat aikaa. Ajan raivaaminen 
ihan itselleen on taitolaji, joka täytyy uskaltaa hoi-
taa ronskilla otteella. Ole hyvä, siinä ilmainen self-
help ohjeistus. Työuupumus rassaa ikäluokkaani 
pahemmin kuin koskaan. Uupumus on hidastanut 
Lukiolaisbarometriin vastanneista 37 prosentin 
opiskeluja. 

Opintojen kelkasta tipahtanut nuori käy val-
tiolle kalliiksi ja yksilölle kalliimmaksi. Näin ho-
kivat mielenterveyspalveluiden puolestapuhujat 
eduskuntavaalikeväänä saaden lopulta tahtonsa 
läpi hallitusohjelmaan. Opiskelijoiden hyvinvoin-
tia julistavat hallitusohjelman ohella ensi vuonna 
velvoittavaksi astuvat lukion opetussuunnitelman 
perusteet (Lops 2021). Lukio-opiskelijalla ei siis 
kuuluisi olla hätäpäivää? Opiskeluarjen uudistus-
ten myötä opiskelijalle vierähtää oikeasti entistä 
enemmän vastuuta.  

LOPS2021

Lops 2021 on edennyt paikalliseen työstöön, eli 
tekeillä ovat suunnitelmat valtakunnallisen ope-
tussuunnitelman alueellisista toteutuksista. Lu-
kiolaissa lukiokoulutuksen tavoitteeksi on kirjattu 
kasvattaa nuoresta “hyvä, tasapainoinen ja sivisty-
nyt ihminen”. Laissa myös erikseen mainitaan, että 
lukiokoulutuksen tulisi taata taitoja työelämään, 
harrastuksiin, sekä monipuoliseen ja elämän mit-
taiseen itsensä kehittämiseen. 

Metodeista olennaisin on laaja-alainen oppi-
minen, joka näkyy opiskeluissa eri oppiaineista 
koostuvina opintokokonaisuuksina, moduuleina. 
Lukio-opinnoista pyritään kehittämään joustava 
konsepti, joka vastaa opiskelijan yksilöllisiin tarpei-
siin. Uusi lukiolaki ja sitä vastaava Lops 2021 ha-
luavat koutsata lukiolaisista superinnovaattoreita, 
jotka selviävät digitalisaation, työelämän murrok-
sen ja globalisaation synnyttämistä tyrskyistä kye-
ten ratkaisemaan joka skaalan kriisit.  

Paikalliseen opetussuunnitelmatyöstöön on 
otettu ensi kertaa mukaan myös opiskelijat. Ta-
voitteena on aivoriihen lisäksi opiskelija- ja opetta-
jakunnan sitouttaminen uuteen opetussuunnitel-

maan. Myös minä olen päässyt osaksi prosessia, 
jopa useassa roolissa. 

Olen työstön lisäksi puhunut muutaman muun 
lukiolaisen kanssa parissa tilaisuudessa siitä, mil-
laisille tyypeille Lops 2021 suunnataan. Lähes-
tyimme spiikkejä Z-sukupolven asenteista tehdyn 
opinnäytetyön avulla (Miten Z-sukupolvi suhtau-
tuu työelämään, Vilmaleena Venäläinen, 2018) ja 
rakensimme spiikit Lops 2021 -teemojen ympäril-
le. Sanallistimme puheenvuoroissamme nykynuo-
resta idearikkaan, kunnianhimoisen ja kaikin puolin 
fiksun. Spiikkiemme nuorelle tuleva lukion opetus-
suunnitelma tarjoaisi täysimittaisena toteutues-
saan ideaalin portaan ennen uraputkea. 

Näissä raameissa Lops 2021 on se, mitä lu-
kiolainen tarvitsee. Spiikeistä saatu kuva on vää-
ristynyt. Z-sukupolven nuoren profilointi keskittyi 
siihen, millaiset mahdollisuudet ajan hengelle 
tyypillinen kasvuympäristö on meille avannut. On 
helppoa olla kiinnostunut, kun elää keskellä infor-
maatiotulvaa ja on mitä seurata. Aktiivisuus ja te-
hokkuus eivät ole merkki nuorison edistyksellisyy-
destä, vaan niin sanottu must be -kun viestinnän 
nopeus on mitä on. 

Z-sukupolvi on varmasti imaissut nyky-yhteis-
kunnan ihmeet eri tavoin kuin sukupolvi, joka ne 
on kehittänyt. Trendikkyyden takana olemme kui-
tenkin niitä samoja epävarmoja, epäkypsiä teinejä, 
joita jokaisen sukupolven lukioikäiset. Erehdymme, 
opimme ja haavoitumme samoin ehdoin kuin nuo-
ret ihmiset meitä ennen. Kun koulutuspolitiikan 
tädit ja sedät laittoivat meidät labraan, taisivat he 
unohtaa, millaista on olla nuori.  

Helsingissä järjestettiin Lops 2021 -proses-
siin liittyen lukiolaisten huoltajien vanhempainilta 
5.11.2019. Illan muistiinpanojen perusteella van-
hempien kosketus tulevaisuuden lukioon on inhi-
millinen ja maanläheinen. Erityisen tärkeä nosto 
vanhempien mietteistä on   “kohtuus”. “Vapautta, 
valintoja, vastuuta mutta kohtuudella”, lukee “Hy-
vinvointi tulevaisuuden lukiossa” -otsikon alla. To-
tuus tuli huoltajan suusta. 

Kohtuus on tärkeä teema monessa mielessä. 
Lukiokoulutuksen kassasta uupuu hallituksen toi-
mien jälkeenkin 102 miljoonaa euroa (Lukiolaiset: 
Hallitusohjelman koulutuspäätökset lisäävät lu-
kiolaisten paineita, lukio.fi). Koulutuskentän mur-
ros lisää väistämättä kilpailua eliittilukioiden pai-
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koista ja eriarvoisuus opiskelijoiden välillä kasvaa. 
Jää nähtäväksi, kuinka uusi opetussuunnitelma 
jalkautuu ja keiden eduksi se koituu. Ja toisaalta, 
kuinka taloudellinen ja henkinen pääoma riittävät 
kehityksen tarkasteluun.

Koekaniini

Kirjoittaessani koevastausta kurssista, jolla on 
käsitelty puolet velvoittavan opetussuunnitelman 
sisällöstä, tunnen oloni huijatuksi. Saatan tiraut-
taa pari kyyneltä. Helsingin Sanomien viimeke-
väisen selvityksen perusteella en olisi ainoa, jonka 
opiskeluarkeen vuodatus kuuluu (HS selvitti: Osa 
opiskelijoista on niin stressaantuneita, että heitä 
ahdistaa ja itkettää joka päivä, Pauliina Grönholm, 
29.4.2019). 

Seuraavan yön vietän varmaan itku kurkussa 
googletellen yliopistoja, joihin voisin realistisesti 
päästä muillakin kuin ällän papereilla. Jos pysäh-
tyisin hetkeksi tarkastelemaan tilannetta, tajuaisin, 
että olen lopulta itse aiheuttanut syöksykierteen, 
jossa kärvistelen. Valitettavasti minulla ei ole tä-
män tason pohdintaan aikaa saati energiaa, koska 
olen ylibuukattu ja vakavassa univelassa. Tältäkö 
tuntuu olla koekaniini?

Kämppikseni oli edellisen vuosikymmenen lo-
pulla jättänyt viimeisen vuonna 2019 ilmestyneen 
Ylioppilaslehden keittiömme pöydälle. Silmäilin 
sen läpi - kiinnostaahan minua, millaiseksi tässä 
pitäisi kasvaa. Lehden yleisilme oli visionäärinen ja 
juttujen tyyli sopivan hipsteri. 

Pääkirjoituksessa “Nämä 10 asiaa opin 2010-lu-
vulla” pääkirjoittaja Susanne Salmi toteaa, ettei 
historian unohtaminen ole hyvä idea. Koekaniini-
na nyökytän tälle oivallukselle. Tulevaisuuteen on 
kiistämättä tärkeää tähdätä, jotta yksilön ja yhteis-
kunnan tavoitteet saadaan maaliin. Yhtä tosia ovat 
kuitenkin tilastot, jotka osoittavat Suomen nuorten 
aivojen kestämättömän tilanteen. Salmi kirjoittaa, 
kuinka “on turha odottaa, että aikuiset ymmärtäi-
sivät nuorisoa”. Vaikka Salmi on minua oppineem-
pi, rohkenen haastaa hänen päätelmänsä. Kukaan 
ei oikeasti haluaisi elää nuoruutta uudestaan, kos-
ka se on ihan kamalaa. 

Naureskelemme kavereideni kanssa toistemme 
kurjille itsetunnoille ja pidämme juhlat, kun tunne-
myräkät ovat ohi. Aikuiset, mukaan lukien Ope-

tushallituksessa istuvat, ovat käyneet läpi saman 
elämänvaiheen ja tietävät, mistä on kyse. Jollakin 
tasolla he myös ymmärtävät, että tämänhetkiset 
vaatimukset ovat liian raskas kuorma nuorisolle. 
Aikuiset ymmärtävät, että tässä kohtaa elämää 
pitää saada olla pihalla.

Suuret odotukset ja osallistaminen viestivät, 
että kypsä ikäluokka uskoo lukiolaisten potenti-
aaliin aidosti. Arvostan sitä. Käytämme nykyään 
vähemmän päihteitä, olemme aiempaa kiinnostu-
neempia politiikasta, emmekä välttämättä olekaan 
niin pullamössöä kuin voisimme olla. Silti, olemme 
ihan nuoria. 

Kurssit, ohjauskeskustelut ja opetussuunni-
telma ovat meitä varten. Siksi koulutuspolitiikan 
kannattaisi kestää laskevat PISA-tulokset ja tarjo-
ta lukiolaiselle kannustava paikka, jossa opiskella 
ahkerasti, haastaa itseään kohtuudella ja kasvaa 
omin ehdoin. Koulutuspolitiikka on ennen muuta 
kehittämistä ja kehitystyön ideana on suunnata 
huomiseen. Opetustyössä pätevät samat sään-
nöt. Ja nuoret ovat huominen - paatoksellista, 
mutta totta.

kIRjoIttaja
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Suomimetallin nousu, arvostuksen puutteesta…

Suomalaisen metallin nousu 1980-luvun täydestä 
tuntemattomuudesta kaiken maailman areenoille 
on tarina vailla vertaa; se on matka arvostuksen 
puutteesta medianäkyvyyden korkeimmalle hui-
pulle. Alleviivataanpa tätä kahdella esimerkillä, 
joita erottaa kolme vuosikymmentä. 

Vuonna 1986 rocktoimittaja Heli Nevakare 
haastatteli Ylen ”Kamera Kiertää” -ohjelmassa 
suomalaisen Tarot-yhtyeen jäseniä. Nevakare ute-
lee aluksi: ”Mikä se saa suomalaisen miehen ryhty-
mään hevimuusikoksi? ”Se tulee täältä näin, sydä-
mestä” vastaa Mako H, bändin toinen kitaristi. ”Jos 

HEVILLa ON 
VIENTIÄ!
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Hevimetallista on kehittynyt kuluneen 

vuosituhannen aikana suomalaisen 

musiikki- ja kulttuuriviennin 

suurin artikkeli ja maabrändin 

johtotähti. Samaan aikaan myös 

useita eri tieteenaloja käsittävä 

metallimusiikin tutkimus on kasvanut 

omaksi tunnistettavaksi skeneksi 

populaarimusiikin ja -kulttuurin 

tutkimuksen kentällä.
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Suomalaisen raskaan rokin ja hevimetallin vien-
titoiminta ulottuu jo viidelle eri vuosikymmenelle, 
mutta näkyvämpi laajemman rintaman kansain-
välistyminen alkoi 20 vuotta sitten. Jo 90-luvulla 
bändit kuten Amorphis, Sentenced, Stratovarius 
ja Waltari keräsivät mainetta ja myös kasvavaa 
medianäkyvyyttä Suomen ulkopuolella. Bändien 
ensimmäiset vientitoimet suuntautuivat erityisesti 
Saksaan, josta tuntui löytyvän otollista maaperää 
tuhansien järvien maan raskaille sävelille, kuten 
myös kiinnostuneita bisneskumppaneita. Sak-
sassa myös tapahtui ensimmäinen suurista läpi-
murroista, kun rakkausmetallin lähettiläät HIM, 
keulakuvanaan Ville Valo, kipusivat listojen kär-
keen ja villiinnyttivät yleisöä ja mediaa heti uuden 
vuosituhannen alkuun. Metalliyleisö ympäri maa-
ilmaa sai pian tutustua myös muihin suomalai-
siin erikoisuuksiin kuten Apocalyptica, Nightwish 
ja Children of Bodom, joiden vanavedessä ensin 
kymmenet, sitten sadat muut raskaat härmäläiset 
kokoonpanot pakkasivat reissukamppeensa ja ryh-
tyivät levittämään pohjoista estetiikkaansa maail-
man turuilla. 

Ja tosiaan, mihin presidentti Obaman fakta-
pohjainen huomio myös viittasi, suomalaisten 
metallibändien määrä räjähti ja musiikkilajista tuli 
maassamme valtavirtaa, jota myös Lordin yllät-
tävä Euroviisu-voitto vuonna 2006 entisestään 
voimisti. Nettiarkisto Encyclopaedia Metallum lis-
taa yli 4000 suomalaista yhtyettä, joista moni on 
myös keikkaillut ulkomailla. ”Finnish metal” on tätä 
nykyä maailman metallipiireissä, niiden ulkopuo-
lellakin, tunnistettu käsite, josta raskaan musiikin 
lehdet Japanista Yhdysvaltoihin ovat koostaneet 
erikoisnumeroita ja joka tuntuu herättävän erityi-
siä mielleyhtymiä niin mediakirjoituksissa kuin fa-
nienkin ajatuksissa.

Suo, kuokka ja hevihemmo

Näitä mielleyhtymiä, suomalaisuuden narratiiveja, 
olen myös itse tutkinut osana hiljattain päättynyt-
tä Suomen Akatemian rahoittamaa hankettani. 
Tutkimus on tuottanut aineistoa usean julkaisun 
tarpeisiin, mutta kiteytettynä: suomalaisuus näyt-
täytyy hevimetallin kontekstissa, erityisesti lehtien 
kirjoittelussa, yllättävänkin yhtenäisenä ja stereo-
tyyppisenä teemana. Karrikoiden, suomalaista he-

te saisitte muuttaa yhden asian maailmassa, niin 
mikä se olisi?”, kuuluu seuraava kysymys. ”Muut-
taisin suomalaisten suhtautumiseen suomalai-
seen hevimusiikkiin”, toteaa puolestaan kitaristi 
Sakari Hietala. Jatkokysymykseen ”Eikö suoma-
laiset ymmärrä tarpeeksi heviä?” hän kommentoi: 
”Ymmärtää ne heviä, mut ne ei ymmärrä suoma-
laista heviä. Ne kuvittelee et suomalaiset bändit ei 
pysty kilpailemaan kansainvälisten kanssa.” 

1980-luvun maailmanlaajuinen heviaalto 
velloi väkevänä myös Suomessa. Se paitsi sitoi 
pauloihinsa monen nuoren ja aikuisen sydämen, 
myös rohkaisi nuoria muusikonalkuja tarttumaan 
instrumentteihin ja perustamaan ensimmäisiä 
bändejään. Buumi ryhtyi tuottamaan satoa näky-
vämmin jo seuraavalla vuosikymmenellä, mutta 
vielä 80-luvulla kotimaisten hevibändien määrä 
ja arvostus oli tosiaankin matalalla tasolla. Ja eipä 
siitä sitten vielä ollut myöskään vientiartikkeliksi. 
Hanoi Rocks tosin onnistui kirjoittamaan nimensä 
kansainväliseen rockhistoriaan lyhyeksi jääneellä 
”alkuperäisellä” urallaan ennen 80-luvun alkupuo-
liskon lopuksi, ja muutama muukin raskaamman 
rokin bändi otti vuosikymmenen lopulla varovaisia 
askelia rajan taakse, mutta nykyisen kaltainen suo-
malainen metallivienti olisi kysyttäessä ollut sen 
aikaisille hevidiggareille täydellisen utopistinen 
ajatus. Itseni mukaan lukien.

… Valkoiseen taloon

Kelataan tästä hieman vajaa 30 vuotta eteen-
päin, toukokuuhun 2016, ja vieraillaan Valkoises-
sa talossa Tasavallan presidentin Sauli Niinistön 
ja muiden Pohjoismaiden johtajien kanssa. Presi-
dentti Barack Obama aloittaa puheensa: ”Haluan 
huomauttaa, että Suomessa on ehkä eniten hevi-
bändejä maailmassa suhteutettuna väkimäärään. 
Lisäksi Suomessa on hyvä hallinto. En tiedä onko 
näillä asioilla jokin yhteys.” 

Kauaksi on tultu Tarotin kokemasta arvostuksen 
puutteesta. Mitä korostaa myös bändin laulajan ja 
basistin Marko Hietalan tämän päivän tekemiset: 
Hän on mukana suomalaisen populaarimusiikin 
historian suurimman menestystarinan, Nightwish-
bändin matkassa, valloittamassa miljoonia sydämiä 
maailman joka kolkassa. Nauttimassa suuren suur-
ta arvostusta niin kotikonnuillaan kuin ulkomailla.
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vimusiikkia määrittelee myyttinen pohjoinen ulot-
tuvuus läheisine luontosuhteineen, loputtomine 
metsineen ja järvineen, kylmine pitkine talvineen. 
Mikä sitten taas johtaa melankoliaan, suruun ja 
sisäänpäin kääntyneeseen ahdistukseen niin mu-
siikillisena, lyyrisenä ja esteettisenä ”ominaispiir-
teenä” kuin myös suomalaista kansaa kuvaavana 
määreenä. 

Toki vientibändeistämme löytyy tämän narra-
tiivin tyylipuhtaita edustajia roppakaupalla, mutta 
samaan tarinalliseen koriin on usein journalistien 
toimesta tiputeltu bändejä myös orkestereiden 
edustamasta tyylistä ja sisällöstä riippumatta. 
Luonto ja melankolia ovat ennen kaikkea ilmisel-
västi toimineet tarinallisina elementteinä median 
hahmotellessa käsitystään tästä pohjoisesta ”uu-
desta” musiikkimaasta, mikä oli erityisen silmiin 
pistävää juuri saksalaisten lehtien varhaisissa 
Suomi-teksteissä. Ja sittemmin, samat tarinat ja 
stereotypiat ovat toistuneet tähän päivään saak-
ka suomalaisista bändeistä, vanhoista ja uusista, 
kirjoitettaessa. Ne toimivat kokoavana kulttuurise-
na identiteettinä, jolla media erottelee suomalai-
sia bändejä vaikkapa saksalaisista, brittiläisistä ja 
amerikkalaisista kanssamoshaajista. 

Tähän tummanpuhuvaan ja melankoliseen nar-
ratiiviin liittyy samalla monia kiinnostavia ristirii-
taisuuksia, vallankin kun sitä pohtii maabrändin ja 
poliitikkojen ”kabinettipuheiden” vinkkelistä, joka 
suitsuttaa metallikulttuurin positiivisia aspekte-
ja. Tai vaikkapa suomalaisten metallimuusikoiden 
vankkaa mainetta fanien keskuudessa iloisina, lep-
poisina ja helposti lähestyttävinä hahmoina. Ja jos 
ajattelee metallin musiikillista profiilia äärimmäi-
sen teknologisena ja teknisenä genrenä, mikäpä 
olisi enemmän luonnosta etääntynyttä toimintaa?

Samaan hengenvetoon on toki myös todet-
tava, että metalli eräänlaisena uutena suomalai-
sena kansanmusiikkina sujahtaa tarinoidensa ja 
estetiikkansa kautta luontevasti suomalaisen po-
pulaarimusiikin pitkään jatkumoon. Kun ajatellaan 
suomalaisen musiikin ”sielua”, jota vaikkapa juuri 
Pasilaan avattu musiikkimuseo FAME esittelee 
viiden pääteeman (luonto, melankolia, unelmat, 
huumori ja lainanuotit) kautta, näyttäytyvät nämä 
suomalaisuuden hevinarratiivit ennen kaikkea sa-
maisen sielun ilmentymänä. Tässä suomalaisuu-
den representaatiossa piilee ehkä myös vastaus 

siihen usein toistettuun kysymykseen miksi metalli 
on juuri Suomessa niin suosittua. 

Suomalaisen musiikkisielun tarkastelu saa jat-
koa. Käsittelemme suomalaisuuden ominaispiir-
teitä, pohjoisen eksotiikkaa, historiallisia kaikuja 
Suomen maantieteellisestä ja kulttuurisesta sijain-
nista lännen ja idän vaikutuspiirissä sekä paikallis-
ten ja globaalien tuulahdusten ristivedossa muun 
muassa Turun yliopistossa työskentelevän kolle-
gani Kimi Kärjen kanssa paraikaa viimeistelemäs-
sämme Made in Finland: Studies in Popular Music 
-kirjassa. Se koostuu viidentoista eri kirjoittajan 
artikkeleista suomalaisen populaarimusiikin tutki-
muksen kentältä.

Metallimusiikin tutkimus

Tutkimuksesta puheen ollen. Kansainvälinen po-
pulaarimusiikin ja -kulttuurin tutkimuskentän 
huomaan, monien mielestä jopa omaksi tutki-
musalakseen, on noussut viime vuosina ekspo-
nentiaalisesti kasvanut metallimusiikin tutkimus, 
englanniksi ”metal music studies”. Aiheesta on 
toki ilmestynyt julkaisuita jo aiemminkin, mut-
ta erityisesti 2010-luvun aikana ilmestyneiden 
artikkeleiden ja kirjojen, sekä metallia pohtivien 
tutkijoiden määrä, on silmiinpistävän suuri. Yh-
teisöllä on myös oma tieteellinen vertaisarvioitu 
aikakausilehti Metal Music Studies, joka aloitti juuri 
kuudennen ilmestymisvuotensa. Sitä edelsi kan-
sainvälisen ”kattojärjestön” International Society 
for Metal Music Studies (ISMMS) perustaminen. 
Toimin itse ISMMS:n sihteerinä nelivuotiskauden 
2015-2019.

Tutkimuksia esitellään myös alan ”omissa” 
kansainvälisissä konferensseissa, joita nykyään 
järjestetään useita vuosittain. Ensimmäisenä me-
tallitutkimuksen akateemisena kokoontiumisena 
pidetään Sazburgissa Itävallassa vuonna 2007 
järjestettyä Heavy Fundamentalism -konferenssia. 
Sittemmin kulttuurin eri aspekteja on ruodittu lu-
kuisissa tapahtumissa. Yhteisön päätapahtumaa 
ISMMS-konferenssia ovat isännöineet Yhdysval-
tojen Bowling Green 2013, Helsinki 2015, Kanadan 
Victoria 2017 ja Ranskan Nantes 2019. Seuraavana 
vuorossa on Mexico City 2021. 

Helsingin konferenssi kantoi nimeä Modern 
Heavy Metal Conference (MHMC). Järjestin ta-
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pahtuman Aalto-yliopistossa yhteistyössä usean 
suomalaisen yliopiston ja musiikkialan toimijan 
kanssa. Alun perin kertaluonteiseksi suunnitel-
tu tapahtuma oli niin mainio kokemus, että pää-
dyin tekemään MHMC-tapahtumaa vuosittain 
2016-2019. Se liittyi suoraan myös mainittuun 
akatemiatutkijan projektiin, jossa nimenomaan 
tutkin kulttuurisia narratiiveja ja niiden ”kauppaa” 
suomalaisen metalliviennin kontekstissa. Ensim-
mäisen lähes 150 vierasta houkutelleen ”pääta-
pahtuman” jälkeen konferenssi on tuonut Helsin-
kiin ja Espooseen vuosittain 50-70 osallistujaa, 
suurimman osan Suomen ulkopuolelta. MHMC 
on tekeillä myös ensi kesälle (24.-26. kesäkuuta), 
yhteistyössä pitkäaikaisen partnerimme Tuska-
festivaalin kanssa. Ohjelmasisällössä näkyy myös 
musiikkimuseo FAME, jonne paraikaa rakentuu 
suomalaisen metallimusiikin kansainvälistymises-
tä kertova ”Metal Export” -näyttely (touko-lokakuu 
2020), jota olen ollut käsikirjoittamassa.

Hevin tulevaisuus?

Metallitutkimus, omani ja muiden, kuten myös yllä 
mainitut aktiviteetit luonnollisesti keskittyvät his-
torian ja osittain myös nykykulttuurin kuvaukseen. 
Mutta toki myös genren tulevaisuus on jatkuvan 
pohdinnan ja keskustelun aihe niin akateemisissa 
piireissä kuin ”kentällä”. 

Musiikkiteollisuuden valtava murros ja uudet 
haasteet toki ovat muuttaneet myös metallin peli-
kenttää, tai sanoisinko soittoareenaa. 2000-luvun 
internetin ja sosiaalisen median voittokulku, joka 
omalta osaltaan siivitti myös suomalaisten maa-
ilmanvalloitusta, on nostanut musiikin globaalin 
saavutettavuuden ja ”löytämisen” aivan uudelle 
tasolle. Suoratoistoteknologia on puolestaan mul-
listanut musiikin jakelun, murtanut vanhat teol-
lisuusrakenteet ja rahavirtojen logiikan, mikä esi-
merkiksi on tehnyt yhä ahkerammasta keikkailusta 
entistä tärkeämmän osan metallibändien arkea. 
Samalla kilpailu on kuitenkin kasvanut. 

Huomattava seikka on myös metallikeikkaylei-
sön keski-ikäistyminen, samassa tahdissa koko 
50-vuotta vanhan genren ikääntymisen kanssa. 
Alan huolena on usein ilmaistu nuorison määrän 
vähentyminen, kun uuden sukupolven huomiosta 
ja ajasta kilpailevien aktiviteettien, harrastusten ja 

ilmiöiden määrä on laajentunut. Toisaalta, suoma-
laisesta skenestäkin löytyy iso liuta nuoria bändejä, 
jotka myös kurkottavat kohti kansainvälisiä vesiä. 
Mutta jää nähtäväksi luuraako jossain Nightwishin 
tai HIMin kaltainen maailmanmenestyjä. 

Tai nouseeko jostain suuri kansakuntia puhutta-
va globaali ilmiö? Hevimetalli on genrenä erittäin 
pirstaleinen; sen pitkä historia sisältää lukuisia eri 
tyylejä, alalajeja ja ristisiitoksia. Ylipäänsä, on itse 
asiassa äärimmäisen hankalaa enää yrittää mää-
ritellä koko genreä tai sen termistöä. Mutta yhtä 
kaikki, hevin suurimmat menestyjät ja stadionei-
ta täyttävät bändit kuten Metallica, Iron Maiden 
ja Rammstein ovat eittämättä vanhoja, kun taas 
”edes” areenaluokkaan nousevia tuoreita bändejä 
on hyvin harvoja. Ja entä sitten kun nämä dinosau-
rukset jonain päivänä väistyvät takavasemmalle? 

Tätä pohdintaa ruodittamaan on jännittävää 
heittää ilmoille ajatus, jonka Iron Maidenin pääasi-
allinen biisintekijä ja kitaristin Steve Harris heitti 
ilmoille Ultimate Guitar  -lehden haastattelussa 
tammikuussa 2020. Jo aiemminkin Nightwish-
diggariksi tunnustautuneelta Harrikselta kysyttiin 
mikä bändi voisi tavoittaa saman tasoisen maail-
manlaajuisen menestyksen kuin Iron Maiden. Vas-
tauksensa kuului: ”Nightwish on hieno bändi ja he 
kasvavat jatkuvasti. Heillä on luultavasti suurim-
mat mahdollisuudet.”
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riSTen MuSTonen 

Mikä merkitys saamen-

kielisellä ja saamen kielen 

opetuksella on? 

s a a m e l a i s t y t t ö ,  k u va  p a a d a r  i m a g e s ,  h t t p s : // k a k s a m a . k u vat. f i /
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moni on törmännyt uutiSointiin Pasilan 
peruskouluun perustetusta saame-suomi luokan 
pilotoinnista, jossa oppilaat voivat opiskella noin 
puolet opinnoistaan saameksi ja puolet suomeksi. 
Saamelaiskäräjien Pasilan peruskoululle myöntä-
mä Saamen kieliteko -palkinto sekä mediahuomio 
kertovat asian tärkeydestä. Pilotti on hienoa pio-
neerityötä saamen kielen ja kulttuurin edistämi-
seksi kaupunkiympäristössä, Saamenmaan ulko-
puolella. Saamelaisalueella perusopetuslain 10 § 
puolestaan mahdollistaa saamenkielisen oppilaan 
saavan pääosan opetuksestaan saameksi. 

Miksi saamenkielinen ja saamen kielen opetus 
sitten on tärkeää? Nykyään ymmärretään yleisesti 
melko hyvin oman äidinkielen merkitys oppimises-
sa; toki saamenkielisille on parasta saada opetusta 
omalla kielellään. Tarkempi vastaus kysymykseen 
vaatii lisäksi historiaan perehtymistä. 

Saamen kieliä on yhdeksän: etelä-, uumajan-, 
piitimen-, luulajan- ja pohjoissaamet (läntiset saa-
men kielet) sekä inarin-, koltan-, kildinin- ja terin-
saamet (itäiset saamen kielet). Saamen kieliä pu-
hutaan Saamenmaalla neljän valtakunnan alueella 
Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä. Kieli-
rajat eivät noudata alueelle sittemmin perustettu-
jen kansallisvaltioiden rajoja; olisikin keinotekoista 
puhua pelkästään esimerkiksi Suomen saamen 
kielistä, sillä vaikkapa pohjoissaamea puhutaan 
nykyisten kolmen kansallisvaltion alueella. 

Mitä kauempana perinteiset puhuma-alueet 
sijaitsevat toisistaan, sitä hatarammin eri kielten 
puhujat ymmärtävät toinen toistaan ilman erillisiä 
kielen opintoja. Tämän ymmärtää vaikkapa itäisen 
Saamenmaan Kuolan niemimaan sekä eteläisen 

Saamenmaan välimatkaa mittailemalla. Toisaalta 
keskeinen sanavarasto on hyvin pitkälti yhteistä, ja 
osatessaan yhden saamen kielen oppii helpommin 
muitakin. Esimerkiksi moni pohjoissaamenkielinen 
ymmärtää ja tuottaa inarinsaamea suhteellisen 
pienen perehtymisen vaivoin. 

Kaikki saamen kielet ovat alkuperäiskansa- 
ja vähemmistökieliä. Vaikka pohjoissaame on 
saamen kielten joukossa valtakieli, myös se on 
uhanalainen kieli. Pohjoismaiden assimilaatio- eli 
sulauttamispolitiikoilla on ollut – ja monien näke-
mysten mukaan on edelleen, enemmän tai vähem-
män – valtava vaikutus saamen kielten elinvoimai-
suuteen ja kielenvaihtoon saamesta valtakieleen. 
Monet saamelaiset ovat kokeneet raa’an kielen-
vaihdon Norjan norjalaistamispolitiikan, Suomen 
epävirallisen suomalaistamispolitiikan ja Ruotsin 
suojelevan erottelupolitiikan vuoksi. 

Norjassa assimilaatiotoimet alkuperäiskansan 
sulauttamiseksi valtaväestöön olivat avoimia ja 
lakiinkin kirjattuja. Suomessa assimilointi taikka 
suomalaistaminen ei sen sijaan ollut yhtä avoin-
ta ja poliittista Norjan ja Ruotsin tapaan. Saame-
laisten historiasta kerrotaan harvoin valtakielillä 
tarpeeksi, ja yleisen tietotason lisäämiselle lienee 
tarvetta; tietovajetta kenties tulevaisuudessa osal-
taan paikkaa saamelaisten ja Suomen valtion vä-
lille käynnistetty totuus- ja sovintoprosessi, jonka 
yhtenä tarkoituksena on tuoda paremmin esille 
historiaa Saamenmaalla. 

Ruotsissa assimilaatio oli kahtalaista: toisaalta 
porosaamelaiset eristettiin ruotsalaisista lapp skall 
vara lapp -ideologian mukaisesti, toisaalta muut 
saamelaiset pyrittiin sulauttamaan valtaväestöön. 
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kaan. Lapsi viettää suuren osan päivästään päivä-
kodissa, ja kielitaito kohenee. Kielipesissä ei näytä 
olevan puutetta lapsista vaan ennemminkin työn-
tekijöistä. Se kertoo osaltaan siitä, että monissa 
saamen kieliyhteisöissä on suuri tarve ja halu kie-
len revitalisaatioon. 

Saamen kielten revitalisaatiosta laajasti kirjoit-
tanut Ulla Aikio-Puoskari toteaa, että revitalisaa-
tion tavoite on kielen yhteiskunnallisen aseman 
ja käytettävyyden parantaminen modernissa 
yhteiskunnassa sekä kielen tulevaisuuden suun-
nittelu. Hänen mukaansa revitalisaatio yhdistää 
koko yhteisöä, purkaa vanhoja traumoja ja ajat-
telutapoja, antaa uudenlaisia työmahdollisuuksia 
sekä tuo mukanaan uuden kulttuurin ja yhteyksiä 
esimerkiksi suvun historiaan ja saamenkieliseen 
kirjallisuuteen. Saamen kielten revitalisaatiosta 
inarinsaame on hyvä esimerkki siitä, miten resur-
soinnilla, suunnittelulla ja kovalla työllä on mah-
dollista vahvistaa kielen asemaa tuntuvasti.

Saamenkielinen opetus on kollektiivisesti tär-
keää siksi, että yksilön valinnat vaikuttavat koko 
yhteisön kielivalintoihin. Pienissä yhteisöissä jo-
kainen kielenpuhuja on tärkeä. Saamenkielinen 
opetus on revitalisaation työväline, joka osaltaan 
edistää saamelaisten yhdenvertaisuutta ja ajatte-
lutavan, kielen, säilymistä. Mitä olisivat esimerkik-
si jotkin sisteduodjin käsityökäsitteet sujuvalla val-
takielellä, tai kuinka kuvata henkilön kävelytapaa 
yhtä tarkasti yhdellä sanalla kuin verbikieli saa-
mella? Äidinkielitutkija Tove Skutnabb-Kankaan 
mukaan revitalisaatio on myös ihmisoikeus ja pa-
rantaa vähemmistökielten oikeuksia. 

Saamenkielinen opetus alkoi vasta 1970-luvun 
puolivälissä eikä sitä ehkä siksikään voi pitää itses-
täänselvyytenä. Saamen tietotekniikkaa hyödyntä-
vä etäopetushanke alkoi toissa vuonna, mikä tukee 
Saamenmaan ulkopuolella asuvien saamelaisten 
kielitaitoa ja toivottavasti saa rahoituksen toimin-
nan vakiinnuttamiseksi. 

Saamenkieliselle oppimateriaalituotannolle ja 
sen päivitykselle ei ainakaan toistaiseksi ole 
osoit ettu riittävästi resursseja, ja opettajan on 
laadittava itse kaikki materiaali esimerkiksi luki-
on (pohjois)saamen äidinkielen ja kirjallisuuden 
4. kurssista eteenpäin. Toisaalta opiskelijat ja op-
pilaat yleisesti ottaen arvostavat saamenkielisiä 
materiaaleja. Voi sitä iloa, kun he saavat tutustua 

Tavoitteena oli suojella alkuperäisinä ja primitiivi-
sinä saamelaisina pidetyt porosaamelaiset sivili-
saatiolta ja sulauttaa loput, epäaitoina pidetyt saa-
melaiset Ruotsin kansaan. Seuraukset ovat olleet 
kovat jokaisen valtion sisällä, joten saamen kielten 
kannalta ei liene niin suurta merkitystä, missä päin 
Saamenmaata on sattunut asumaan. 

Erityisesti 1940-luvulta 1970-luvulle kestänyt 
asuntola-aika oli merkittävä osa Pohjoismaiden 
pyrkimyksiä sulauttaa alkuperäiskansa valtavä-
estöihin. Silloin saamelaislapsia erotettiin omasta 
perheestä, kielestä ja kulttuurista pitkäksi aikaa 
oppivelvollisuuden ja usein kaukana sijaitsevien 
koulujen vuoksi. Asuntoloissa moni saamelainen 
koki sekä avointa että rakenteellista syrjintää eikä 
saamen kieltä voinut puhua. Myös henkistä ja fyy-
sistä väkivaltaa ilmeni. 

Monella paikkakunnalla saamelaislapset ovat 
joutuneet opettelemaan kouluissa valtaväestön 
kielen ja kulttuurin, koska saamelaisuutta ei hyväk-
sytty vaan sitä vastoin halveksittiin. Saamelaisten 
asuntolakokemuksia tutkivan Minna Rasmuksen 
mukaan se saattaa olla syynä siihen, miksi monet 
vanhemmat eivät ole puhuneet saamea omille 
lapsilleen. Asuntola-ajan alistamisen seuraukset 
näkyvät nykypäivän kielitilanteessa: saamen kiel-
ten kieliyhteisöissä on ihmisiä, joiden oman kie-
len puhuminen on katkennut jo lapsuudessa tai 
ei toisaalta ole päässyt kunnolla alkamaankaan. 
Toisaalta on monia, joilla on passiivinen kielitaito 
tai jotka ovat ottaneet kielensä takaisin käyttöön 
myöhemmin. 

Usein äidinkielensä kokonaan tai osaksi aikaa 
menettänyt sukupolvi toivoo ainakin lapsilleen 
mahdollisuutta saamen kielen oppimiseen, ja toi-
ve osoitetaan luontevasti koulun suuntaan. Vaik-
ka koululaitos aikanaan teki mittavia vahinkoja 
kielelle ja kulttuurille – pahimmassa tapauksessa 
kyseenalaisti lapsen koko identiteetin ja asetti sen 
hävettäväksi – koululta edellytetään usein nykyään 
päinvastaisia, korjaavia toimenpiteitä. Odotukset 
ovat usein suuret. Myös varhaiskasvatuksella on 
merkittävä osa kielen revitalisoinnissa eli perin-
nekielen aseman vahvistamisessa, kielen puhujien 
sekä kielenkäyttötilanteiden lisäämisessä. 

Saamen kielipesä on varhaiskasvatuspaikka, 
jossa lapselle puhutaan alusta asti vain saamea, 
kun kotona ei puhuta saamea tarpeeksi tai ollen-
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vaikkapa oman kielensä kirjallisuuden aikakausiin 
ja merkkiteoksiin, ja projektia varten löytyy vieläpä 
perusteellinen nettisivu!

Yksittäiselle ihmiselle kielenelvytys saattaa 
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hän oppii perinne-
kielen uudestaan, saa tukea vähemmistöidentitee-
tilleen tai löytää sen avulla töitä. Tätä kirjoitusta 
kirjoittaessa esimerkiksi työnhaun MOL-sivustolla 
saame-hakusana tuottaa 55 työpaikkailmoitusta. 

Saamen kielen opetus antaa mahdollisuuden 
aiem min katkenneen äidinkielen tai perinnekielen 
oppimiseen ja toisaalta saamenkielinen opetus 
vahvistaa sitä, sillä esimerkiksi ensi- ja toiskielisten 
puhujien kielitaidot näyttävät lähentyvän toisiaan. 
Voi olla perusteltua ja oikeudenmukaista laajentaa 
äidinkielen perinteistä määritelmää perustumaan 
ensikielisyyden sijaan esimerkiksi kieleen samais-
tumiseen ja suvun historiaan. 

Joskus kuulee sanottavan, että opiskelijat pitä-
vät kielensä oppimista miltei terapiana; se voi olla 
tapa helpottaa ylisukupolvista taakkaa. Inarin ja 
Enontekiön kielitilannetta pro gradussaan tutkinut 
Magreta Sara on havainnut, että ennen saamen 
puhuminen oli häpeä – nykyään häpeä voikin olla 
se, jos ei puhu saamea. Paitsi puhuttaessa saa-
menkielisestä opetuksesta, myös saamen kielen 
opetuksesta puhuttaessa viitekehyksenä näyttäy-
tyy äidinkieli – sydämen kieli, kielistä tärkein.

 
miStä Löydän LiSätietoa saamelaisuudesta 
ja vinkkejä opetukseen?Tietokirjailijat Kukka Ranta 
ja Jaana Kanninen ovat kirjoittaneet saamelaisten 
assimilaatiosta Suomen puolella. Vastatuuleen – 
Saamen kansan pakkosuomalaistamisesta (Kustan-
tamo S&S 2019) sopii saamelaisten historiaan ja 
näkemyksiin perehtymiseen, ja se on laadittu yh-
teistyössä saamelaisten kanssa.

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaali-
toimiston Oktavuohta.com-sivustolta löytyy kat-
tavasti tietoa, tehtäviä ja opetusmateriaalia saa-
melaistiedon opetukseen. Sivuilla kerrotaan muun 
muassa saamelaisista nuortenkirjoista (sopivat lu-
kuvinkiksi myös suomen- ja ruotsinkieliseen ope-
tukseen), duodjista eli saamenkäsityöstä ja vaikka-
pa kukoistavasta saamelaismusiikista.

Sano se saameksi -nettisivustolla on muun mu-
assa kolmen saamen kielen fraasisanakirja, lyhyt-
dokumentteja ja opettajan opas. Projekti sai Tie-

donjulkistamisen valtionpalkinnon vuonna 2017, ja 
sivustoa voi lukea suomen lisäksi ruotsiksi ja eng-
lanniksi. Fraasisanakirjaa voi kuunnella ja opetella 
ääntämystä.

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja Nuor-
ten Akatemian yhteishanke Dihtosis (www.nuor.
fi/dihtosis) lisää erityisesti yläkouluikäisten tietoja 
saamelaisista. Hankkeen avulla voi tilata saame-
laisaiheisen kouluvierailun yläkouluun, toiminnal-
listen harjoitusten menetelmäpakan tai Sukellus 
saamelaiskulttuuriin -mobiiliopetuspelin. 
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tyytyväinen 

lukionopettaja 

Islannista 

Motivoituneet oppilaat, työn joustavuus 

ja ammattiliiton tarjoamat edut tekevät 

lukionopettajan työstä mielekästä. 

Harmipuolella painaa oppiaineen 

vaikutus palkan suuruuteen. Sigríður 

Árnadóttir opettaa Reykjavíkin 

eliittilukiossa geologiaa.

Reykjavík, view from Hallgrímskirkja. Kuva wikimedia com-
mons, Bjørn Giesenbauer
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”Tarkoitukseni oli tulla yhdeksi lukuvuodeksi 
opettamaan. Noh, siitä päätöksestä on nyt kym-
menen vuotta. Olen tykännyt tästä työstä niin 
paljon, että halusin jäädä”, sanoo lukionopettaja 
Sigríður Árnadóttir eli siis Sirrý, kuten häntä hänen 
vakiintuneen lempinimensä mukaan kutsutaan. 
Sirrý opettaa geologiaa Islannin pääkaupungissa 
Reykjavíkissa, missä asuu kaksi kolmasosaa saari-
valtion 360 000 asukkaasta.

Lukioilla vapaus valita

Sirrý – Islannissa ei käytetä sukunimiä, vaan ih-
misiä puhutellaan etunimillä – työskentelee luki-
on opettajana perinteikkäässä Menntaskólinn í 
Reykjavíkissa eli ”Reykjavíkin lukiossa“. Koulu on 
maan vanhin. Sen historia ulottuu lähes tuhannen 
vuoden taakse, keskiajalla vallan ja oppineisuuden 
kehtoon Skálholtin kirkkoon, joka sijaitsi Etelä-Is-
lannin maaseudulla. Nykyisellä nimellään oppilai-
tos on toiminut vuodesta 1937. 

Reykjavíkin lukiolla on vaativan koulun mai-
ne. Sinne hakevista oppilaista suurin osa suun-
nittelee yliopisto-opintoja ja tähtää esimerkiksi 
kieltenopettajiksi, politiikkaan, lääkäreiksi ja luon-
nontietelijöiksi. Iso osa Islannin presidenteistä ja 
poliitikoista on juuri tämän koulun kasvatteja. Is-
lantilaiset kutsuvat koulua eliittilukioksi, ja sitä se 
varmasti tietyllä tavalla onkin.

Koulun keskiarvoraja on aika korkea eli kouluun 
ei ole kovin helppo päästä opiskelemaan. Etenkin 
islannin, englannin ja matematiikan peruskoulun 
arvosanoilla on suuri merkitys sisäänpääsyssä. 

”Monet tänne opiskelemaan hakeutuvista me-
nevät lukion jälkeen yliopistoon. On aika kuvaavaa, 
että noin 40 prosenttia kaikista Islannissa lääke-
tieteen opintojen aloittajista on käynyt lukionsa 
meillä.“

Islannissa opetussisällön suuret viivat on kir-
jattu ministeriön vahvistamaan opetussuunnitel-
maan (aðalnámskrá). Koulut voivat sen puitteissa 

vapaasti valita, kuinka opetus järjestetään ja mihin 
oppiaineisiin ne painottuvat. Kaikki Islannin lukiot 
ovat nykyään kolmivuotisia. Aikaisemmin osa kou-
luista järjesti lukio-opetuksen nelivuotisena, mut-
ta sääntömuutoksen jälkeen kaikki ovat siirtyneet 
kolmivuotiseen malliin. 

”Olemme noudattaneet kolmivuotiasta mallia 
jo pitkään. Pyrimme siihen, että kaikki valmistui-
sivat tuossa ajassa, mutta joskus toki teemme op-
pilaskohtaisia joustoja. Nytkin minulla on yksi op-
pilas, joka aikoo käydä ensimmäisen lukiovuoden 
kahdessa vuodessa, koska hänellä on aikaa vievä 
musiikkiharrastus harjoituksineen ja esityksineen.“

Luokkamallinen opetus miellyttää

Reykjavíkin lukio on päättänyt vastoin vallitsevaa 
trendiä pitäytyä luokkaopetuksessa. Islannin pää-
kaupunkiseudulla on reilu kymmenen lukiota ja 
vain parissa noudatetaan luokkamallia.

”Minusta tämä luokkaopetusmalli on erittäin 
hyvä. Oppilaalla on sama luokka läpi opintojen. 
Opettajien on paljon helpompi saada kokonaiskuva 
siitä, kuinka oppilailla menee. Jos jollain oppilaalla 
arvosanat alkavat pudota tai tulee poissaoloja tai 
muuta erityistä, pystymme paljon nopeammin 
puuttumaan asiaan. Erittäin tärkeä näkökohta täs-
sä on se, että luokan kesken syntyy äärettömän 
hyvä yhteishenki ja oppilaista tulee toistensa elin-
ikäisiä ystäviä. Etenkin hieman hiljaisempien oppi-
laiden on helpompi ystävystyä muiden kanssa, kun 
porukka ympärillä ei vaihdu jatkuvasti.“

Opiskelu on vaativaa. Kännykkäkielto tunneilla 
on kirjattu koulun sääntöihin ja poissaolosäännöt 
ovat tiukat. Jokainen tunnilta myöhästyminen kir-
joitetaan ylös. Jos on useamman kerran myöhäs-
sä tai luvatta poissa koulusta, arvosanat laskevat. 
Myös lomakauden ulkopuolella pidettävät omat 
lomat kerryttävät miinusta arvosanoihin. Lääkärin 
kirjoittamat sairaslomat eivät luonnollisestikaan 
vaikuta arvosanaan laskevasti ja uusintakokeita 

s i g r í ð u r  Á r n a d ó t t i r
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järjestetään niitä tarvitseville.
”Olemme kamalan hyvässä asemassa siinä 

mielessä, että meille hakeutuu kunnianhimoisia 
oppilaita, jotka haluavat opiskella ja pärjätä hyvin. 
Vaikka opiskelu on vaativaa ja huippuarvonsanoja 
on vaikea saada, meillä on tavattoman pienet lo-
petusmäärät. Ani harva meillä opiskelut aloittanut 
lopettaa koulun kesken.“

Islannin vanhin lukio tarjoaa oppilaille kahta eri-
laista opetuskokonaisuutta: kielilinjaa ja luonnon-
tiedelinjaa. Valinta tehdään ennen opintojen aloit-
tamista. Ensimmäisen oppivuoden jälkeen kukin 
oppilas valitsee oman linjansa sisällä erikoistumi-
sen. Kielissä voi valita modernit kielet tai muinaisia 
kieliä, jotka sisältävät muun muassa latinan ja krei-
kan kielen opintoja. Luonnontiedelinjalla voi valita 
yhdeksi linjaksi esimerkiksi matematiikan, fysiikan 
ja kemian tai biologian ja kemian.

Kesäiset sähköpostiviestit ilahduttavat

Sirrý on opetustehtävissä 50 prosenttia työajasta. 
Toinen puolikas työaikaa menee projektipäällikön 
töihin. Hän vastaa muun muassa koulun kansainvä-
lisistä suhteista, tasa-arvosuunnitelmista ja muista 
paperitöistä.

Puolikas työviikko opettajantöitä tarkoittaa vii-
kon aikana kahtatoista opetustuntia, joista jokai-
nen on pituudeltaan 40 minuuttia.

Opettajan työstä löytyy monia hyviä puolia:

”Oppilaat! Se on tavattoman palkitsevaa, kun op-
pilaita kiinnostaa ja he ovat motivoituneita oppi-
maan. Tähtihetkiä ovat ne kesäiset sähköpostit, 
joita oppilaat laittavat minulle kotimaanmatkoil-
taan. He kertovat viesteissään, kuinka näkivät Is-
lannin-matkalla luonnossa jotain, josta he muista-
vat minun kertoneen heille geologiantunneilla. Se 
tuntuu tosi kivalta”, Sirrý sanoo.

Työajan joustavuus saa myös kiitosta. Jos ope-
tustunnin loppuvat kello 12, ei ole pakko jäädä is-
tumaan omalle työpisteelle kello viiteen asti vaan 

voi lähteä hoitamaan asioita ja mennä vaikka ko-
tiin omien lasten luokse ja jatkaa työntekoa illalla 
kotona.

”Joustovara lisää työskentelyn mielekkyyttä 
paljon. Koska teen vain puolikasta opetusviikkoa 
ja sen ohella projektipäällikön töitä, pystyn sääte-
lemään omia työaikojani melko joustavasti. Teen 
tällä hetkellä Islannin yliopistossa hallintotieteen 
jatko-opintoja.“

Miksi liikunnanopettaja tienaa vähemmän?

Opettajantyön kehnoin puoli liittyy palkan suu-
ruutta sääteleviin määräyksiin. Islannissa opet-
tajan palkkaan vaikuttaa opettajan ikä, kertyneet 
opetusvuodet sekä opetustyön sisältö. 

”Kyllä se meidän kaikkien opettajien mieles-
tä tuntuu epäreilulta, että myös opetettava aine 
vaikuttaa palkkaan. Meillä lukiossa esimerkiksi 
liikunnanopettajat tienaavat vähemmän kuin is-
lannin- tai matematiikanopettajat. On ihan totta, 
että liikunnanopettajilla ei ole yhtä paljoa valmis-
teltavaa työtä kuin vaikka matematiikanopettajilla, 
mutta heidän oppitunneillaan opettajalla on aivan 
erilainen paine työssä. Oppilaiden turvallisuus, 
muuttuvat sääolosuhteet, jatkuva meteli ja jatkuva 
toimintavalmiudessa oleminen tekevät oppitun-
neista raskaita.“

Opettajien ammattiliiton palkkataulukoista nä-
kee, että matalin virkasuhteessa olevan lukion-
opettajan kuukausipalkka on noin 2 750 euroa ja 
korkein mahdollinen noin 7 600 euroa. Joulukuussa 
jokainen viimeistään saman vuoden marraskuussa 
virkasuhteessa aloittanut lukionopettaja saa 800 
euron suuruisen joulurahan. 

Palkkatasoa tarkastellessa kannattaa muistaa 
ottaa huomioon Islannin elinkustannukset, jotka 
ovat huomattavasti korkeammat kuin Suomessa.

Kiva lisä ovat myös opettajien ammattiliiton, 
Kennarasamband Íslandsin, tarjoamat edut.

”Ammattiliittomme tarjoaa jäsenilleen kou-
lutustukea esimerkiksi ulkomaille suuntautuville 
kursseille joka toinen vuosi ja materiaalitukea vuo-
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Lukionopettajana Islannissa

koulutusvaatimukset
ylempi korkeakoulututkinto sekä noin 
vuoden mittaiset pedagogiset opinnot.

opetuspäiviä vuodessa
noin 160 koulupäivää.
 
lomapäiviä vuodessa
alle 30-vuotiailla 24 lomapäivää vuodessa, 
30–37-vuotiailla 27 lomapäivää vuodessa, 
yli 38-vuotiailla 30 lomapäivää vuodessa. 
lomapäiviksi lasketaan arkipäivät. 
kesälomat pidetään 15.5. ja 30.9. välisenä 
aikana. 

palkka
palkka määräytyy työehtosopimuksessa ja 
siihen vaikuttavat opetusvuodet, opettajan 
ikä sekä opetustyön sisältö.

koulutustuki
ammattiliittoon kuuluvat lukionopettajat 
saavat liitolta joka toinen vuosi noin 1 
800 euroa koulutusrahaa, jonka turvin voi 
kouluttaa itseään ulkomailla tai kotimaassa. 

materiaalituki 
ammattiliittoon kuuluvat lukionopettajat 
saavat liitolta joka vuosi noin 600 euroa 
omiin materiaalihankintoihin kuten 
ammattikirjallisuuden ostoihin.

sittain. Se on hieno juttu ja tulee mukavana lisänä 
palkan päälle. Koulutustuki mahdollistaa opetta-
jien yhteiset opintomatkat. Islannissa esimerkik-
si espanjanopettajilla on tapana kahden vuoden 
välein järjestää kurssimatka esimerkiksi Argentii-
naan tai Kuubaan.“

Lukion loppukoe vaihtelee lukioittain

Sirrýn lukiossa on vuoden aikana kaksi 14,5 viikon 
mittaista opetusjaksoa, joita seuraa 3–6 viikon 
mittainen koejakso. Oppilaiden pitää suoriutua 
molemmista opetusjaksoista saadakseen kysei-
seltä vuodelta arvosanan. Kolmannen lukiovuoden 
lopussa järjestetään niin sanottu loppukoe eli stú-
dentspróf, joka etäisesti vastaa suomalaisia yliop-
pilaskirjoituksia. 

Reykjavíkin lukiossa loppukoe kattaa kaikki lu-
kiovuosien aikana opetetut asiat. Kunkin aineen 
koe kestää 2–3 tuntia. Kirjallisen kokeen lisäksi 
kielistä ja matematiikasta pidetään myös suulliset 
kokeet.

”Loppukoe ei ole Islannissa yhtenäinen, vaan 
koulut saavat itse päättää, millaiset loppukokeet 
he pitävät kolmannen lukiovuoden lopussa. Jois-
sakin kouluissa testataan vain kolmantena vuotena 
opittua, kun taas esimerkiksi meidän lukiossamme 
lähes joka aineen kokeessa kysytään asioita myös 
ensimmäiseltä ja toiselta kouluvuodelta.“

Koska loppukoe on vaativa ja laaja ja koska sillä 
on paljon merkitystä jatko-opintoihin hakemises-
sa, opettajat ovat pidentäneet työntekovelvoitet-
taan kesäkuulle. 

Islannissa lukioiden opetustyö alkaa yleensä 
elokuun kolmannella viikolla ja loppuu toukokuun 
lopussa.

”Me olemme järjestelleet aikataulujamme si-
ten, että olemme töissä vielä kesäkuun ensim-
mäisen viikon. Ne oppilaat, jotka eivät ole jostain 
syystä pärjänneet kevään kokeissa, voivat uusia 
kokeensa kesäkuun alussa. Se on aina yhtä hie-
no tunne, kun oma oppilas pärjää ja saavuttaa 
tavoitteensa.”

kIRjoIttaja

s a t u  r ä m ö , 

k t m ,  t o i m i t t a j a

r e y k j a v í k ,  t a u s t a L L a  v u o r e t 

a k r a F j a L L  ( v a s e m m a L L a )  j a  e s j a 

( o i k e a L L a ) ,  W i k i p e d i a  c o m m o n s
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opettajien 

välisestä 

ystävyydestä 

kun seuRaa koulusta käy-

tävää keskustelua, esiin nousee 

muutamia teemoja, jotka esitetään 

yleisenä totuutena. Yksi näistä on 

opettajien yhteistyön lisääminen. 

Koulumaailmaa kirjoituspöydän 

takaa tarkastelevat henkilöt pitä-

vät yhteistyötä niin tärkeänä, että 

sitä halutaan edistää yhdistelemällä 

oppiaineiden sisältöjä mm. ilmiöillä, 

rakentamalla uudet koulut avoimiksi 

halleiksi, lisäämällä ys-aikaa kiky-

tunneilla tai kokeilemalla, saataisiin-

ko vuosityöajalla sidottua opettajat 

saman pöydän ääreen. Onpa joitain 

palkitsemisjärjestelmiäkin 

 Lähtökohtaisesti tunnutaan 

ajateltavan, että opettajat ovat 

niin tyhmiä, etteivät he älyä omaa 

parastaan, vaan puskevat eteenpäin 

kuin laput silmillä, ellei heitä 

pakoteta yhteistyöhön. Mutta vaikka 

monissa tilanteissa pakko on paras 

motivaattori, tässä se ei sitä ole.

 Hedelmällinen yhteistyö opet-

tajien välillä on joustavaa. Yhteis-

työmuotoja suunniteltaessa huo-

mioidaan mm. opetussuunnitelman 

sisältö, käytettävissä olevat tilat 

ja muut resurssit sekä oppilas- ja 

opiskelijaryhmän vireystila. Tärkeintä 

on, että yhteistyön hyötysuhde on 

hyvä.

Yhteistyön hedelmällisyyttä ja toimi-

vuutta voidaan arvioida kehittämäl-

läni kvasitieteellisellä kaavalla

B e r n d t  l i n d h o l m ,  h a n h i a  1 8 8 9 .  k a n s a l l i s g a l l e r i a
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Opettajien yhteistyön tekijät:

1.    Sama syke (jatkossa syke)

Yhteistyötä tekevien opettajien toiminta-

nopeuden on oltava riittävän lähellä toi-

siaan. Jos toinen on tuumailija ja toinen 

toimii välittömästi ilman ennakkosuunnit-

telua, ollaan jonkinasteisissa hankaluuk-

sissa. Sinunkin tuttavissasi on opettajia, 

jotka ovat armottomia säheltäjiä sekä 

niitä, jotka eivät millään lähde käyntiin 

tilanteen sitä vaatiessa.

2.    Sama ihmis- ja oppimiskäsitys 

(jatkossa käsitys)

Jos kaksi tai useampi opettajaa kohdis-

taa ammatillisia toimenpiteitä johonkin 

oppilaaseen tai oppilasryhmään, olisi 

suotavaa, että pyrkimykset olisivat sa-

mansuuntaisia. 

 
3.    Opettajien osaamisprofiilit täydentävät 

toisiaan (jatkossa varianssi)

Yhteistyö on oppilaiden kannalta parem-

paa, jos yhteistyötä tekevien opettajien 

kykyprofiilit poikkeavat toisistaan. On pa-

rempi, jos toinen opettaja osaa piirtää ja 

toinen ei, kuin se, ettei kumpikaan osaa.

 
4.   Sama näkemys opetussuunnitelman 

toteuttamisesta (jatkossa näky)

Opetussuunnitelmaa on toistaiseksi 

voinut toteuttaa parhaaksi katsomallaan 

tavalla. Jos opettajilla on hyvin erilainen 

näky eli visio toteuttamistavasta, tietää-

hän sen, mitä siitä tulee.

5 .  Sama ajankäytöllinen resurssi 

(jatkossa aika)

Yhteistyön toteuttamien vaatii aikaa ja 

jos toisella on aina kiire koiraa ulkoilut-

tamaan eikä siksi halua jäädä työpäivän 

jälkeen koululle notkumaan, ollaan taas 

pulassa.

6.    Muut, mm. henkilökemiaan 

liittyvät tekijät (jatkossa kemia)

Näistä saadaan kaava:

työpanos•syke
6
√2•käsitys

6
√2•varianssi

6
√

2•näky
6
√2•aika

6
√2•kemia

6
√2=hyöty

Yleisemmin opettajien välisen yhteis-

työn edellytys voidaan siis kirjoittaa 

muotoon: 

työpanos•opettajien määrä•syke•
varianssi•osaaminen•näky•aika•kemia 
≥ ∑työpanos

Vaikka asia on nyt selvästi sanottu, 

haluan tehdä yhden noston edellä esi-

tetystä. Tämä lähes tieteellisellä tark-

kuudella valmistettu arviointityöväline 

osoittaa palikoiden oikein asettuessa 

sen, että opettajien välinen yhteistyö 

kannattaa. Kaikki hyötyvät ja elämä 

on pelkkää auvoa. Kaavan pirullisuus 

kätkeytyykin pikkuruiseen operaattoriin 

muuttujien välissä, nimittäin kertomerk-

kiin. Jos jokin edellä mainituista muut-

tujista lähestyy nollaa, koko epäyhtälön 

vasen puoli lähestyy nollaa ja yhteistyö 

ei olekaan voimaa!

 Nyt älköön kukaan ajatelko, että 

vastustan opettajien yhteistyötä tai 

edes sen edistämistä. Silloin, kun edellä 

kuvatut tekijät asettuvat kohdilleen, 

yhteistyö tuottaa mitä kauneimman 

hedelmän. Haluan vain tuoda esille sen, 

että todellisen, kaikkia osapuolia hyö-

dyttävän yhteistyön toteutuminen vaatii 

onnistuakseen 

   aika paljon 

   eikä sitä voida 

   pakottamalla 

   saada aikaan.

   Näin tuumaili tällä kertaa 

ari-MaTTi

   (yhteistyössä 

   pitkäaikaisen 

   kollegan  

   kanssa)
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Marjo Mela 

Perinteikäs 

yksityiskoulu 

Pihlajamäessä

heLSingin uuSi yhteiSkouLu, joka paremmin 
tunnetaan Huikkana, on alun perin Lucina Hagma-
nin, opettajan, naisasianaisen ja poliitikon, vuonna 
1899 Kruununhakaan perustama koulu. 1960-lu-
vulla koulu muutti samaan aikaan rakennettuun 
Pihlajamäen lähiöön. Koululla on oma perusope-
tuksen oppilaaksiottoalueensa. Lukiossa on kolme 
rinnakkaisluokkaa, ja koulun lukioon tullaan myös 
muista kaupunginosista.

Koulurakennus on arkkitehti Osmo Siparin piir-
tämä. Tilat ovat valoisat ja selkeät sekä edustavat 
aikansa koulurakentamisen huippua. Alueen oppi-
lasmäärä kasvaa nopeasti ja lisää tilaa tarvitaan, 
joten samalle tontille on tulossa 1500 neliön lisä-
rakennus. Koulun tontilla on myös kuplahalli, jossa 
pelataan muun muassa sisäjalkapalloa, ja koululla 

on tähän tilaan käyttöoikeus. Lisäksi koululla on 
oma kuntosali.

Huikassa on hyvä henki ulkona ja sisällä
HUYK pitää itseään aivan tavallisena lähikou-

luna, mutta toimintaa ohjaavat Lucina Hagmanilta 
perityt arvot eli tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus, 
huolenpito, välittäminen ja yhteisöllisyys. Koulun 
periaatteena on pitää kaikista huolta, ja oppilas-
huoltoon panostetaankin melkoisesti. Koulussa 
työskentelee muun muassa kasvatusohjaaja, jonka 
tehtävänä on ohjata oppilaita kasvamisessa, suun-
nitella välituntitoimintaa ja pitää peruskoululaisille 
parkkia. Tämä on yksi tapa rauhoittaa koulun ar-
kea. Koulussa on paljon maahanmuuttajaopiskeli-
joita, joten eri äidinkieliä ja kulttuureja riittää. Li-
säksi koulu sijaitsee varsin haastavalla alueella, ja 
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oppilaiden jatkaminen toiselle asteelle on koululle 
kunnia-asia, johon panostetaan. Ongelmiin pyri-
tään puuttumaan välittömästi ja siihen on panos-
tettu. Oppilaat ottavatkin varsin herkästi yhteyttä, 
kun ongelmia ilmenee, ja tämä on yksi koulun pe-
rusperiaatteista.

Peruskoulussa on englanti-suomi -linja ja luki-
ossa kuvataidepainotus. Opiskeluryhmiin mahtuu 
hyvin, ja jakoryhmiä järjestetään tarpeen mukaan. 
Koulussa on noin 600 oppilasta, joista 270 lukios-
sa. Opettajat opettavat sekä peruskoululaisia että 
lukiolaisia.

Koulu alkaa sekä peruskoulussa että lukiossa 
kello 9 ja päättyy yleensä 14.30. Vain joitakin kuva-
taiteen ja liikunnan tunteja on myöhemmin. Tunnit 
ovat 90-minuuttisia ja lukuvuosi jakautuu kuuteen 

jaksoon. Abeilla on abivuonna 4 jaksoa. Tämä on 
todettu koulussa toimivaksi järjestelyksi.

Koululla on myös kansainvälisiä projekteja Eng-
lantiin ja erilaisia Erasmus- ja kumppanuuskoulu-
projekteja esim. Puolan ja Iso-Britannian kanssa.

Peruskoulun oppilaat viihtyvät yleensä Huikas-
sa ja hakeutuvat sinne usein myös lukioon, sillä 
useimmille se on lähilukio. Jotkut hakeutuvat kes-
kikaupungin lukioihin, jotta maailmankuva avartui-
si, mutta muistelevat kuitenkin peruskouluaikojaan 
hyvällä.

Huikan rehtori Katri Hirvonen tuli kouluun 
matematiikan opettajaksi 1990-luvulla, toimi en-
sin apulaisrehtorina ja on nyt ollut jo muutaman 
vuoden rehtorina, joten Huikka on todella hänen 
koulunsa!
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avoimissa oppimis-

ympäristöissä työ sujuu, 

kunhan tilaa on tarpeeksi 

a a r t i  o l l i l a  r i s to l a  a r k k i t e h d i t  oy,  j at k a s a a r e n  ko u l u n  at r i u m .  k u va  p y r y  k a n to n e n .
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vieraiLu uudeSSa jätkäSaaren peruSkou-
LuSSa on todella inspiroivaa! Sormet syyhyävät 
suunnittelemaan opetusta, jakamaan prosessia 
osiin ja oppilaita ryhmiin. Opettajalla on tilojen 
suhteen valinnanvaraa ja erilaisia mahdollisuuksia 
työn suunnitteluun. Sujuuko oppitunti perintei-
seen tapaan pulpettien ääressä ja opettaja ohjailee 
huomiota edestä, kootaanko oppilaat rinkiin ideoi-
maan, jaetaanko ryhmä pieniin soppiin, vai onko 
ryhmien työskentelyä helpompi ohjata yhdessä 
isossa tilassa? 

Jätkäsaaren koulu tuntuu olevan uuden koulu-
suunnittelun ihannetapaus, jossa avoimien oppi-
misympäristöjen uhkakuvat eivät ole toteutuneet. 
Ei ole levotonta hälyä eikä tilanahtautta. Akustointi 
on onnistunut hyvin eikä isoissakaan tiloissa melu 
vihlo korvia. Oppiminen näyttää innostuneelta ja 
kuulostaa kohtuulliselta.

Ihan kaikilla kouluilla asiat eivät ole näin hyvin. 
Avointa tilaa on rakennettu, mutta väkeä on niin 
paljon, ettei opettajalle jää riittävästi valinnan va-
raa suunnitellessaan miten opetuksen järjestää. 
Kolmen ryhmän opettajat miettivät miten jakaa 
yhtä isoa tilaa kolmeen tai kuuteen tai yhdeksään. 
Pienryhmätilaa ei ole tarjolla, eivätkä kalusteet tue 
ryhmittelyä isossa tilassa. Opettajia on syytä kuul-
la asiantuntijoina kun uusia tiloja suunnitellaan ja 
kuullaankin. Pitäisi tutkia tarkemmin, miksi loppu-
tulos ei aina kuitenkaan tunnu tyydyttävältä. 

Kasvatuksen ja koulutuksen budjetista tilavuok-
rat haukkaavat valtaosan. 1970-90- luvuilla raken-
netut koulurakennukset ovat joskus aika huonossa 

kunnossa ja kaipaavat kuntoon laittamista ja mo-
dernisointia. Remontin myötä vuokra nousee. On 
järkevää, että tilat ovat monikäyttöisiä ja muun-
neltavia ja kaupunkilaisten käytössä. Oppimisen 
kaikkiallisuus on sekin hyvä idea, kunhan opetta-
jalla on tilojen suhteen valinnan varaa. Opetukseen 
satsaaminen seiniin satsaamisen sijasta on hyvä 
periaate, mutta säästäminen kouluja liikaa täyttä-
mällä on lyhytnäköistä ja vaarantaa oppimisen ja 
hyvinvoinnin.

Koulu on osittain luonteeltaan säilyttävä. Siirre-
tään kulttuuria eteenpäin ja opetetaan uudelle su-
kupolvelle mitä aiemmat ovat oppineet. Toisaalta 
koulu katsoo tulevaisuuteen, opitaan ja opetetaan 
tulevaisuutta varten. Tulevaisuuden työtä tehdään 
ehkä verkostoissa ja tiimeissä ja tietojärjestelmät 
yhdistyvät avoimiin ympäristöihin. Mitä tietoja ja 
taitoja nykypäivän koululaiset tarvitsevat tulevai-
suuden maailmassa? Miten työ tuottaa parasta 
tulosta, miten opitaan parhaiten? Näihin kysymyk-
siin vastaamalla löytyvät koulurakentamisen ja – 
suunnittelun pätevimmät linjaukset.

hanna 
näreMaa-
perälä
t y ö s u o j e L u -

v a L t u u t e t t u
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Mistä näitä hankkeita 

tupsahtaa- miten 

Helsingin strategia 

liittyy minuun työn-

tekijänä, kuka sen 

keksii ja miksi 

p e k k a  h a L o n e n ,  t i e n r a i v a a j i a  k a r j a L a s s a ,  1 9 0 0 .  k a n s a L L i s g a L L e r i a
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helsingin kaupungin työntekijät toteuttavat 
perustyössään kuntalaisten tarvittavia tasokkaita 
palveluita. Meitä hoidetaan, opetetaan, koulute-
taan, luodaan liikunta ja – kulttuurikokemuksia ja 
tarjotaan työtä sekä osallistumismahdollisuuksia.

Kaupunkilaisilta halutaan näkemyksiä, vinkkejä, 
ehdotuksia kaupungin kehittämiseksi. Tarjottuun ei 
tarvitse tyytyä, vaan palveluita, ympäristöä halu-
taan kehittää jatkuvasti yhä toimivammaksi, jotta 
olisimme tyytyväisempiä, terveempiä, osaavampia 
ja onnellisempia tässä kaupungissa. 

Työntekijöiden näkemyksiä kuullaan monella 
tasolla- työpaikoilla, toimialoilla, kaupungin joh-
dossa, luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettu-
jen kautta.

Näistä lähtökohdista tehdään kaupunkiin strategia.

Neljän vuoden välein kaupungin toiminnalle ase-
tetaan tavoitteet valtuuston päättäminä ja niiden 
vaikutukset näkyvät jokaiselle kaupunkilaiselle ar-
jessa ja työssä. Tällä valtuustokaudella Helsinkiä 
halutaan kehittää mm. seuraavasti: 
1.  Helsinki on maailman toimivin kaupunki 
2.  Pidämme jokaisen lapsen ja nuoren mukana ja 

ehkäisemme syrjäytymistä 
3.  Helsinki on maailman vaikuttavin paikka oppia.
4.  Helsinki on liikkuva ja terveellinen kaupunki kai-

kille.

Näitä tavoitteita toteutetaan myös Kaskossa. Stra-
tegian vuoksi/ansioista meillä on liikkumisohjelmia 
niin oppijoille kuin työntekijöillekin. Mukana-ohjel-
ma koulunvalmentajineen on luotu Helsingin stra-
tegiaa tukemaan. Kielitietoisen oppimisympäristön 
vahvistaminen on ohjelmassa samasta syystä.

Tavoitteita koulutukselle ja kasvatukselle aset-
tavat muutkin tahot kuin kaupunki, kuten ope-
tushallitus. Vaikuttavin ja pitkäaikaisin niistä on 
tasa-arvohanke (PD-rahoitus) Sen vaikutuksia on 
tutkittu ja todettu, että se todellakin vähentää eri-
arvoisuutta ja parantaa oppimistuloksia. 

Harrastustoiminnan ulottaminen kaikille varal-
lisuudesta riippumatta mahdollistuu sekin OPH:n 
sekä kaupungin ylimääräisillä tuilla.

Työntekijät osallistuvat strategian toteuttami-
seen paitsi erinomaisella perustyöllään myös osal-
listumalla hankkeisiin. 

Moni kysyy: eikö näihin itsestään selviin tavoit-
teisiin voitaisi päästä ketterämmin ilman erillisiä 
hankkeita lisäämällä perusrahoitusta. Mitä mieltä 
sinä olet? Olisimmeko ilman kehittämishankkeita 
kiinnittäneet huomiota riittävästi lasten liikku-
misen lisäämiseen, harrastustoiminnan laajen-
tamiseen, kielitietoisuuteen, työyhteisöjen ilah-
duttamiseen liikuntatonnin muodossa, koulujen 
toimintaympäristöjen kehittämiseen kaikille sopi-
vammaksi oppia?

Moni kysyy myös: millä ajalla kehittämisteh-
täviä tehdään? Meillä ei ole muuta työaikaa kuin 
opetus ja siihen liittyvät työt sekä ys-aika. On sel-
vää, että jälkimmäistä tulee hyödyntää koko kou-
lua kehittäviin asioihin. Koska aika on rajallinen, 
myös tehtävät tulee mitoittaa sen mukaisesti. Pie-
net askeleet riittävät. 

 Hankemaailma näyttää tulleen jäädäkseen eri 
tahojen tavoitteiden saavuttamisen vauhdittami-
seksi. Parhaan hyödyn niistä saa, kun työyhteisöis-
sä keskustellaan mitä tukea koulu todella tarvitsee 
ja mikä hanke vastaa siihen parhaiten. Kun tarve ja 
hanke kohtaavat, ei voi olla syntymättä hyviä rat-
kaisuja. Kaskossa hankekoordinaatiota kehitetään 
ja hankkeisiin otetaan tehokkaammin mukaan 
opettajaverkostoja, sillä tarpeen ja toteutuksen 
asiantuntemus löytyy kouluista ja oppilaitoksista.

Hankkeet, joiden tuloksena ei synny koko kou-
lua/oppilaitosta aidosti kehittävää toimintaa, jää-
vät vaikuttavuudeltaan heikoiksi. Siksi hankkeiden 
takana tulisi olla riittävä osa koulun väestä ja hank-
keita rajallinen määrä kouluissa.

Opettajien tärkein hanke ei ole hanke, vaan jo-
kapäiväinen perustyö. Opettaja asettaa tavoitteet 
oppilaiden parhaalle oppimiselle ja hyvinvoinnille 
sekä omalle kehittymiselleen, jakaa osaamistaan ja 
oppii toisilta. Sekin riittää.

 

jaana alaja
p ä ä L u o t t a m u s m i e s 

j u k o  r y
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vaikuttavaa edunvalvontaa

k u n i s a da  ( 1 7 8 6 -1 8 6 4 ) ,  m oto m i s h i  h a n a  B u n B u  n o  n o r i k a k e ,  r a u h a n  j a  s o da n  ta i d ot  1 8 5 6 .  k a n s a l l i s g a l l e r i a
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Opettajien ja rehtoreiden edunvalvonta on 
pitkäjänteistä työtä

Usein mielikuva edunvalvonnasta on nyrkkiä pöy-
tään lyövä luottamusmies ja lakkovahti tehtaan 
portilla. Monet kokevat kovasanaisen huutami-
sen edistävän parhaiten työntekijöiden asemaa. 
Näin on varmasti ennen ollutkin. Edunvalvonta on 
kuitenkin monitahoista vaikuttamista eri keinoja 
käyttäen. On osattava olla tinkimätön, mutta tar-
vittaessa luova ongelmaratkaisujen suhteen. Te-
hokas edunvalvonta edellyttää aina luottamuksen 
rakentamista.

Sopimusten tulisi olla selkeitä. Opettajille ja 
rehtoreille on kuitenkin tuttua sopimusten tulkin-
nanvaraisuus esimerkiksi yhteissuunnitteluajan 
osalta. Selkeissä tapauksissa on helppoa tiedot-
taa oikeasta tulkinnasta, mutta nekin käydään läpi 
työnantajan kanssa, jotta ratkaisu on opettajien 
ja rehtoreiden kannalta paras mahdollinen. Kaikki 
tämä tehdään yhteistyössä yhdistyksen (HOAY), 
luottamusmiesten, toimialan johdon ja henkilöstö-
hallinnon kanssa. 

Vaikuttaminen perustuu viestintään 

On vain tiedettävä, miten saa oman viestinsä kuul-
luksi. Kokemuksen karttuessa oppii, mitä asioita 
kannattaa kenenkin kanssa hoitaa. Aina oikeaa 
henkilöä ei voi päätellä organisaatiokaaviosta. Joka 
tapauksessa järkevät perustelut, kohdallaan olevat 
faktat ja luottamukselliset suhteet vievät asioita 
eteenpäin. Vaikeinta on viestiä jäsenille taustalla 
tehdystä työstä ja sen tuloksista, luottamukselli-
suuden rikkominen veisi pohjan tulevilta vaikutus-
mahdollisuuksilta. 

Ammattijärjestö keskittyy palkkaa ja työaikaa 
koskevaan edunvalvontaan 

Useimmissa ammateissa näin on, mutta opettajien 
kohdalla lainsäädäntö ja muu poliittinen päätök-
senteko vaikuttavat ratkaisevasti työoloihin ja työ-
määrään. Opettajien edunvalvonnassa onkin kaksi 
tärkeää osa-aluetta: palvelussuhteen ehdot ja kou-
lutuspoliittinen edunvalvonta. Valtakunnan tasolla 
korostuvat vaikuttaminen koulutuksen lainsäädän-

Suunta on kääntynyt kurjistumisesta 

kohti toiveikkaampia aikoja, vaikka 

kahden edellisen hallituksen 

kasvatukseen, koulutukseen ja 

tutkimukseen tekemät parin miljardin 

euron leikkaukset näkyvät ja tuntuvat 

edelleen. 
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töön ja valtion antamaan rahoitukseen, koska 
näiden vaikutukset näkyvät suoraan opettajien ja 
rehtoreiden arjessa. Kunta- ja eduskuntavaalien 
aikana nostetaan esille koulutuksen kysymyksiä. 
Vaalien jälkeen niitä pyritään saamaan mukaan 
hallitusohjelmiin ja kaupunkistrategioihin.

Koulutuspolitiikka on kurjistanut 
opettajien arkea

OAJ:n eduskuntavaaleissa esiin tuomista laajois-
ta tavoitteista moni on mukana nykyisessä halli-
tusohjelmassa. Suunta on kääntynyt kurjistumi-
sesta kohti toiveikkaampia aikoja, vaikka kahden 
edellisen hallituksen kasvatukseen, koulutuk-
seen ja tutkimukseen tekemät parin miljardin 
euron leikkaukset näkyvät ja tuntuvat edelleen. 
OAJ vaikutti lukiolainsäädännön ja opetussuun-
nitelman sekä perusopetuksen arvioinnin perus-
teiden uudistamiseen, jotta opettajan työaika 
suunnattaisiin oppilaan eikä hallinnon parhaaksi. 
Kolmiportaisen tuen osalta työ jatkuu. Tavoit-
teena on kaksi lomaketta, yksi tuen tarpeen ar-
viointiin ja toinen lisätuen kirjaamiseen. Samoja 
lomakkeita käytettäisiin kaikilla tuen tasoilla.

HOAY on onnistunut

Paikallisella tasolla koulutuspoliittinen edun-
valvonta on ensisijaisesti vaikuttamista resurs-
seihin ja niiden kohdentamiseen. Syksyllä 2019 
tehtiin uusi avaus sosiaalisessa mediassa laajasti 
levinneen videon muodossa. Helsingissä koulu-
tukseen suunnataan kohtuullisesti resursseja. 
Eniten on kuitenkin leikattu lukioista, mikä näkyy 
kurssitarjonnan vähenemisenä ja suurentuneina 
ryhminä. 

Moniportainen hallinto ja koulutuksen normit 
tuovat mukanaan vaatimuksia. Kun tavoitteita 
on liikaa, ne eivät ohjaa toiminnan kehittämis-
tä. Paikallisen edunvalvonnan tavoitteena onkin 
ollut päätöksenteon vahvistaminen koulujen ta-
solla. Kaupunginvaltuusto päättää koko kaupun-
kia koskevat strategiset linjaukset, mutta niiden 
toteuttaminen kaupunkilaisten parhaaksi tapah-
tuu kouluilla. Koska koulut ovat erilaisia, täytyy 
priorisoinnin lähteä kunkin koulun oppilaista ja 
heidän tarpeistaan. 

Vuonna 2017 työnantaja päätti tiukasti, että kai-
killa kouluilla on Kiky-lauantai. Kun asiaa käsiteltiin 
henkilöstötoimikunnassa vuonna 2018, jäi lauan-
taityöpäivä meidän esityksestämme suositukseksi. 
Tieto ei kuitenkaan kulkeutunut kouluille. Jatkoimme 
keskustelua Kiky-ajan järkevästä käytöstä. Syksyllä 
2019 rehtorit saivat päättää Kiky-ajan sijoittelusta 
ja mahdollista lauantai työpäivistä sekä niiden sisäl-
löstä keskusteltuaan opettajakunnan kanssa. Tämän 
seurauksena kysymykset Kiky-ajan käytöstä luot-
tamusmiehille vähenivät ratkaisevasti. Samoin kävi 
rehtoreiden osalta, kun he saivat oikeuden itse päät-
tää työaikansa sijoittelusta kuten kiireisten aikojen 
tasaamisesta vapaina päivinä. 

Olemme vieneet opettajien palautetta toimi-
alan johdolle muun muassa dokumenttikameroi-
den poistamisesta, tietotekniikan tuen ongelmista 
sekä digitalisaatiosta yleisemminkin, Tämä on tuo-
nut mukanaan myös myönteistä kehitystä. Lisäk-
si järjestämme säännöllisesti yhteisiä tapaamisia 
atk-opettajien ja tietohallinnon henkilöstölle. Hyvä 
esimerkki eri toimijoiden onnistuneesta yhteistyös-
tä oli aikuislukion säilyminen omana oppilaitoksena 
päinvastaisesta esityksestä huolimatta.

Paikallisesti päätettävät palkkaerät on neuvoteltu 
opettajien palautteen ja HOAYn hallituksen linja-
usten mukaisesti eri opettajaryhmille kuten erityis-
luokanopettajille, erityisopettajille, opinto-ohjaajille, 
rehtoreille ja apulaisrehtoreille. Lisäksi on maksettu 
kaikille peruskoulun opettajille monimuotoisuuden 
lisääntymisestä ja korjattu vanhamuotoisten luokan-
opettajien palkkausta. Myönteistä palautetta on tul-
lut myös koulukohtaista rehtoreiden päätettävissä 
olevista eristä haastavien ryhmien kanssa työsken-
televille ja viimeisimpänä myös haastavilla alueilla 
toimiville kouluille.

HOAY ei ole vielä onnistunut

Oppilaiden tarvitseman tuen järjestäminen toimii 
huonosti, vaikka on yritetty vaikuttaa niin resurssei-
hin, rakenteisiin kuin toimintatapoihinkin. Kolmipor-
tainen tuki kulminoituu byrokraattisiin asiakirjoihin 
ja puutteelliseen tukeen. Monet oppilaat voivat huo-
nosti eikä opiskelu suju. Työ siis jatkuu.

Rehtoreiden työnkuva ja työmäärä on ollut esillä 
ainakin vuodesta 2005. Asiaa on viety viraston ja 
sittemmin toimialan johdon tietoon, on kerätty tie-
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toa ja esimerkkejä, tuloksetta. Tilanne on huonon-
tunut, mikä näkyy sekä rehtoreiden että opettajien 
hyvinvoinnissa.

Työn ja kuormituksen rajaamiseen tarvitaan 
jokaista jäsentä

Työaikalaki rajaa työaikaa periaatteessa selke-
ästi. Käytännössä on toisin. Akavan selvityksen 
mukaan akavalaiset tekevät keskimäärin 7 tuntia 
viikossa palkatonta ylityötä. Opettajillekin määrä-
tään lisää tehtäviä miettimättä, mistä löytyy aika 
niiden tekemiseen. Työn rajaamiseen tarvitsemme 
yhdistyksen lisäksi koko jäsenistöä. Luottamus-
miesten on turha neuvotella työnantajan kanssa, 
jos opettajat kehotuksista huolimatta tekevät työn 
ilmaiseksi. Miksi työnantaja maksaisi työstä, jonka 
opettajat kuitenkin tekevät ilman korvausta? 

Virkamiehenä opettaja tekee kaikki hänelle 
määrätyt virkatehtävät, kuitenkin työajan puitteis-
sa. Vapaa-ajasta työnantaja ei voi määrätä. Olem-
me käyneet työnantajan kanssa asiasta keskuste-
lua vuosien ajan. Opettajia olemme ohjeistaneet 
pidättäytymään työn tekemisestä, jollei sitä korva-
ta työaikana tai erillisellä rahakorvauksella. Tulokset 
alkavat näkyä. Tänä vuonna Karvin tutkimuksista 
tai Move-mittausten kirjaamisesta on tullut vain 
vähän kysymyksiä. Myös rehtoreilla ja apulaisreh-
toreilla on mahdollisuus valtakunnallista sopimusta 
suurempiin huojennuksiin, vaikka tämä ei aina riitä-
kään helpottamaan rehtoreiden työkuormaa. 

Vuosien työ terveellisten koulutilojen eteen on 
onneksi tuottanut tulosta, mutta tuonut myös on-
gelmia koulujen muuttaessa väistötiloihin. Muut-
totyö ei ole virkatehtävä, joka voidaan opettajalle 
määrätä. Jos opettaja tähän työhön suostuu, hä-
nelle tulee maksaa erillinen korvaus. Ongelmaksi 
jää korvauksen pienuus ja suuri työmäärä runsaas-
ti välineitä sisältävissä luokkatiloissa. Työnantajan 
muuttoon tarjoama tuntimäärä ei riitä.

Edunvalvonta on yhteistyötä

Opettajien ja rehtoreiden edunvalvontaa hoitaa 
iso aktiivinen joukko erilaisissa rooleissa. Vaikka 
työsuojeluvaltuutettujen palvelut kuuluvat kaikille 
jäsenyydestä riippumatta, järjestöillä on iso rooli 
valtuutettujen työn mitoituksessa ja kohdentami-

sessa. Kunta-alan panostus valtuutettujen työai-
kaan perustuu ammattijärjestöjen ja työnantajan 
keskinäiseen valtakunnalliseen sopimukseen. Pai-
kallisesti meidän edunvalvojamme tekivät suuren 
työn, jotta rehtoreille ja muille esimiehille saatiin 
kokoaikaisia työsuojeluvaltuutettuja. 

Omat luottamusmiehet tuovat turvaa jäsenille 
hoitaessaan opettajien ja rehtoreiden yksittäiset 
tapaukset, tarvittaessa pääluottamusmiesten tu-
ella. Muutoin pääluottamusmiesten edunvalvon-
tatyö keskittyy edustukselliseen edunvalvontaa 
henkilöstötoimikunnissa, työryhmissä ja suorin 
kontaktein työnantajan edustajiin. 

Paikallisen edunvalvonnan painopisteiden linjaa-
misesta ja muusta päätöksenteosta vastaa Helsin-
gin opettajien ammattiyhdistyksen hallitus. HOAY 
kerää tietoa ja vaikuttaa taustalla keskustellen 
työnantajan edustajien kanssa opettajien esille ot-
tamista kysymyksistä. Vaikka vaikuttamistyössä on 
vaikea erottaa, mikä on oman ja mikä muiden vai-
kuttamisen tulosta, työn tuloksellisuutta arvioidaan 
siitä huolimatta.

Aktiiviset jäsenet ovat edunvalvonnat perusta

Edunvalvonnan tärkein resurssi on kuitenkin rehto-
rit ja opettajat. Ilman teidän aktiivisuuttanne ottaa 
esille ongelma- ja kehittämiskohteita, toimintaa 
olisi mahdotonta suunnata tehokkaasti. Olkaa jat-
kossakin aktiivisesti ja matalalla kynnyksellä yhte-
ydessä omiin luottamusmiehiin, hallituksen edus-
tajiin sekä työsuojeluvaltuutettuihin.

jukka TalviTie
p ä ä l u o t ta m u s m i e s  j u k o  r y

k a s vat u k s e n  j a  k o u l u t u k s e n  t o i m i a l a
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uuSi Lukio-
kouLutukSen 
johtaja Harri 
Korhonen on 
koulutukseltaan 
historian opettaja ja 
toiminut viimeiset 
18,5 vuotta 
rehtorina 

ensin Karjaalla ja sen jälkeen Espoonlahden lukios-
sa. Korhosten kuudesta lapsesta kolme on jo len-
tänyt pesästä, joten nyt on aikaa uusille haasteille. 
Vapaa-aikanaan hän tekee väitöskirjaa erityislukioi-
den perustamisesta. Lisäksi kiinnostaa metsästys ja 
ulkona liikkuminen sekä yhteiskunnalliset asiat. Harri 
on myös suhteellisen etevä urkuri ja pianisti, sillä hän 
on suorittanut tutkintoja musiikkiopistossa.

Helsingin kaupungin lukioilla on tulevina vuosina 
haasteita, sillä lukiolaisten määrän kasvu näyttäisi 
jatkuvan koko 2020-luvun ja vakiintuvan sen jälkeen, 
ja heille täytyy löytyä tilat. Kaupungin lukioista kah-
deksan on jo remontoitu tai menossa remonttiin.

LOPS sisältää Korhosen mielestä monia uusia 
asioita, kuten kokonaisvaltaisen huolehtimisen 
opiskelijoiden hyvinvoinnista oppilashuollon pal-

espoosta Helsinkiin

veluista opetukseen ja opinto-ohjaukseen sekä 
lukiokohtaisia kurssiratkaisuja, joilla lukiot voi-
vat profiloitua. LOPS:ssa on sisäänkirjoitettuna 
antiikin perusarvot hyvyys, totuus ja kauneus, 
ja Harri Korhonen pitää näitä arvoja tärkeinä 
LOPS-työssä.

Harri Korhosen mukaan lukioiden resurssia 
lisätään oppilasmäärän mukaan, mutta suuria 
summia ei ole tulossa. Sen sijaan verkkokursseja 
ja lukioiden verkostoitumista lisätään. Verkko-
kurssit ovat osoittautuneet erittäin suosituiksi, 
joten niitä tulee kehittää. Lukioiden omaleimai-
suutta pyritään korostamaan tasapäistämisen 
sijaan. Helsingin lukioilla on painotuksia vähän 
joka alalle, mikä lisää opiskelijoiden valinnan 
mahdollisuuksia.

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
määrän kasvu asettaa myös omat haasteensa 
Helsingin lukioille, sillä mikä on nyt realismia Itä-
Helsingin lukioissa, on tulevaisuutta kaupungin 
muissa lukioissa.

Pääkaupunkiseudulle on ennustettu tulevai-
suudessakin muuttovoittoa, joten Helsingissä 
oppilasmäärät eivät vähene, vaikka syntyvyys 
aleneekin. Haasteita tulee siis riittämään!

kIRjoIttaja  

m a r j o  m e L a

g u n n a r  B e r n d t s o n  ( 1 8 5 4 - 1 8 9 5 ) ,  h e l s i n k i  m e r e ltä  k u vat t u n a .  k a n s a l l i s g a l l e r i a
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tärkeintä 

on tärkein

mikä on tärkeintä? Siinäpä kysymys.

Jäin perhevapaalle 2019 syyslukukaudeksi. Koin 
vapaalle jäämisen tärkeäksi ja itsestään selväksi. 
Laatuajaksi uuden perillisen kanssa. Näin toimii 
kunnon isi. Vapaan jälkeen isi on kunnossa, kuten 
myös lapsi.

Koulujen syyslukukauden alkaessa olo oli hai-
kea ja levoton. 25 vuoden rutiini ei tällä kertaa 
toteutunut. Tunne haihtui nopeasti. Näkyvät pär-
jäävän siellä. 

Kuka olikaan tämä lapsi? Erilainen kuin ensim-
mäinen, yksilöitähän nämä. Samat tarpeet kuiten-
kin. Unta, ruokaa, läheisyyttä, perustarpeita kenel-
le tahansa. Taapero ei feikkaa. Jos tarve ei tyydyty, 
on isi pulassa. 

Leipää ja sopiva määrä sirkushuveja. Ruokaa ja 
unta, unta ja ruokaa, ulkoilua, museokortin vingu-
tusta, lähikirkon muskaria. Berliinissäkin käytiin 
pidennetyllä viikonloppureissulla kahdestaan. 
Kivaa oli. Perustarpeet ennakoimalla selvittiin, 
riittävän upeasti. 

”Tärkeintä on miettiä mikä on tärkeintä”, olen 
kuullut. Helpommin sanottu kuin tehty. Pienel-
le lapselle tärkein löytyy helpommin, mutta mikä 
onkaan tärkeintä itselle? Teotkin ovat usein toista 
kuin järki vihjaa. Kehtaako tai ehtiikö itselle tär-
keintä edes ajatella, kuin ehkä ihan viimeiseksi.

Työsuojelussa tärkeintä on työn sujuminen, lap-
sen kanssa yön.

Miten se työ sujuu? Parhaimmillaan miltei it-
sestään. Pahimmillaan ei mitenkään. 

Kuka määrittelee tärkeimmän työssä? Onko sii-
hen sanottavaa tai kuullaanko edes? Mitä enem-
män vaikutusmahdollisuuksia sitä parempi, sanoo 
tutkimus. Tyydyttyvät kaikkien tarpeet.

Vapaalle jäänti oli tärkeätä, tärkeämpää kuin 
ymmärsinkään. Tärkeimmän tärkeän tunnistaa 
usein vasta jälkikäteen. 

Suosittelen hyödyntämään perhe-, opinto-, 
vuorotteluvapaita, työelämän joustoja. Työ on tär-
keätä, mutta ei aina se tärkein kuitenkaan.

TiMo Saarinen
t y ö s u o j e l u va lt u u t e t t u
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HoaY:n kevätkokous 2020

kutsu

helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään
tiistaina 21.4.2020 alkaen klo 18.00
akavatalon valopihalla
rautatieläisenkatu 6
kahvitarjoilu alkaen klo 17.30.
kokouksessa päätetään seuraavat sääntöjen 14 §:n 
määräämät asiat:

i  kokouksen järjestäytyminen

1  valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2  valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja 

ääntenlaskijat.
3  todetaan kokouksen laillisuus ja 

päätösvaltaisuus.
4  vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

ii  varsinaiset kokousasiat

5  käsitellään hallituksen laatima kertomus 
edellisen vuoden toiminnasta.

6  käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä 
kalenterivuodelta ja tilintarkastajan sekä 
toiminnantarkastajan lausunnot sekä 
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä.

7   kokouksen päättäminen.

kokoukseen on ilmoittauduttava etukäteen 
osoitteessa https://hoay.fi/tapahtumat/. 
koronavirusepidemiasta johtuen varaudumme 
siihen, että kevätkokous saatetaan pitää 
etäkokouksena. osallistumislinkki jaetaan tällöin 
sähköpostitse etukäteen ilmoittautuneille.

teRvetuLoa!

Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry

Hallitus

aapo
nytpä miehet lukemaan, 
nyt aapiskirja kouraan ja 
sanaa päähän vaikka 
halkonuijalla.

juhani
mutta mahdotonta on 
oppia lukemaan.

aapo
voimallinen tahto vie  
miehen läpi harmaan 
kivenkin.

tuomas
saispa siinä hikoilla mies.

juhani (kirjan lopussa)
totisesti, suru ei saa täällä 
olla kuokkavieras. istu ja 
pala! 

anna soida, mikko.

aleksis kivi , 
seitsemän veljestä 
sks 1870
150 juHlavuosi



see some fit Passion 

every age supply,

Hope travels through,

nor quits us when we die.

alexandeR PoPe 
essay on man



”it is not in feeling but in action that the good of

a rational social being lies; just as his virtue or

wickedness lies not in feeling but in action.”

HttP://www.iKi.fi/sYKsY/ 


