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Motivoituneet oppilaat, työn joustavuus
ja ammattiliiton tarjoamat edut tekevät
lukionopettajan työstä mielekästä.
Harmipuolella painaa oppiaineen
vaikutus palkan suuruuteen. Sigríður
Árnadóttir opettaa Reykjavíkin
eliittilukiossa geologiaa.

Tyytyväinen
lukionopettaja
Islannista
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Reykjavík, view from Hallgrímskirkja. Kuva wikimedia commons, Bjørn Giesenbauer
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”Tarkoitukseni oli tulla yhdeksi lukuvuodeksi
opettamaan. Noh, siitä päätöksestä on nyt kymmenen 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 saarivaltion 360#000 asukkaasta.
Lukioilla vapaus valita

Sirrý – Islannissa ei käytetä sukunimiä, vaan ihmisiä puhutellaan etunimillä – työskentelee lukion 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-Islannin maaseudulla. Nykyisellä nimellään oppilaitos on toiminut vuodesta 1937.
Reykjavíkin lukiolla on vaativan koulun maine. Sinne hakevista oppilaista suurin osa suunnittelee yliopisto-opintoja ja tähtää esimerkiksi
kieltenopettajiksi, politiikkaan, lääkäreiksi ja luonnontietelijöiksi. Iso osa Islannin presidenteistä ja
poliitikoista on juuri tämän koulun kasvatteja. Islantilaiset 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 menevät lukion jälkeen yliopistoon. On aika kuvaavaa,
että noin 40 prosenttia kaikista Islannissa lääketieteen opintojen aloittajista on käynyt lukionsa
meillä.“
Islannissa opetussisällön suuret viivat on kirjattu ministeriön vahvistamaan opetussuunnitelmaan (aðalnámskrá). Koulut voivat sen puitteissa

vapaasti valita, kuinka opetus järjestetään ja mihin
oppiaineisiin ne painottuvat. Kaikki Islannin lukiot
ovat nykyään kolmivuotisia. Aikaisemmin osa kouluista järjesti lukio-opetuksen nelivuotisena, mutta sääntömuutoksen jälkeen kaikki ovat siirtyneet
kolmivuotiseen malliin.
”Olemme noudattaneet kolmivuotiasta mallia
jo pitkään. Pyrimme siihen, että kaikki valmistuisivat tuossa ajassa, mutta joskus toki teemme oppilaskohtaisia joustoja. Nytkin minulla on yksi oppilas, 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 pääkaupunkiseudulla 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 tässä on se, että luokan kesken syntyy äärettömän
hyvä yhteishenki ja oppilaista tulee toistensa elinikäisiä ystäviä. Etenkin hieman hiljaisempien oppilaiden 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 kirjoitetaan ylös. Jos on useamman kerran myöhässä 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
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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 lopetusmäärät. Ani harva meillä opiskelut aloittanut
lopettaa koulun kesken.“
Islannin vanhin lukio tarjoaa oppilaille kahta erilaista opetuskokonaisuutta: kielilinjaa ja luonnontiedelinjaa. Valinta tehdään ennen opintojen aloittamista. Ensimmäisen oppivuoden jälkeen kukin
oppilas valitsee oman linjansa sisällä erikoistumisen. Kielissä voi valita modernit kielet tai muinaisia
kieliä, jotka sisältävät muun muassa latinan ja kreikan 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 kansainvälisistä suhteista, tasa-arvosuunnitelmista ja muista
paperitöistä.
Puolikas työviikko opettajantöitä tarkoittaa viikon aikana kahtatoista opetustuntia, joista jokainen on pituudeltaan 40 minuuttia.
Opettajan työstä löytyy monia hyviä puolia:

”Oppilaat! Se on tavattoman palkitsevaa, kun oppilaita kiinnostaa ja he ovat motivoituneita oppimaan. Tähtihetkiä ovat ne kesäiset sähköpostit,
joita oppilaat laittavat minulle kotimaanmatkoiltaan. He kertovat viesteissään, kuinka näkivät Islannin-matkalla luonnossa jotain, josta he muistavat minun kertoneen heille geologiantunneilla. Se
tuntuu tosi kivalta”, Sirrý sanoo.
Työajan joustavuus saa myös kiitosta. Jos opetustunnin loppuvat kello 12, ei ole pakko jäädä istumaan omalle työpisteelle kello viiteen asti vaan
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voi lähteä hoitamaan asioita ja mennä vaikka kotiin omien lasten luokse ja jatkaa työntekoa illalla
kotona.
”Joustovara lisää työskentelyn mielekkyyttä
paljon. Koska teen vain puolikasta opetusviikkoa
ja sen ohella projektipäällikön töitä, pystyn säätelemään omia työaikojani melko joustavasti. Teen
tällä hetkellä Islannin yliopistossa hallintotieteen
jatko-opintoja.“
Miksi liikunnanopettaja tienaa vähemmän?

Opettajantyön kehnoin puoli liittyy palkan suuruutta sääteleviin määräyksiin. Islannissa opettajan palkkaan vaikuttaa opettajan ikä, kertyneet
opetusvuodet sekä opetustyön sisältö.
”Kyllä se meidän kaikkien opettajien mielestä tuntuu epäreilulta, että myös opetettava aine
vaikuttaa palkkaan. Meillä lukiossa esimerkiksi
liikunnanopettajat tienaavat vähemmän kuin islannin- tai matematiikanopettajat. On ihan totta,
että liikunnanopettajilla ei ole yhtä paljoa valmisteltavaa työtä kuin vaikka matematiikanopettajilla,
mutta heidän oppitunneillaan opettajalla on aivan
erilainen paine työssä. Oppilaiden turvallisuus,
muuttuvat sääolosuhteet, jatkuva meteli ja jatkuva
toimintavalmiudessa oleminen tekevät oppitunneista raskaita.“
Opettajien ammattiliiton palkkataulukoista näkee, että matalin virkasuhteessa olevan lukionopettajan 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 koulutustukea esimerkiksi ulkomaille suuntautuville
kursseille joka toinen vuosi ja materiaalitukea vuo-

sittain. Se on hieno juttu ja tulee mukavana lisänä
palkan päälle. Koulutustuki mahdollistaa opettajien yhteiset opintomatkat. Islannissa esimerkiksi espanjanopettajilla on tapana kahden vuoden
välein järjestää kurssimatka esimerkiksi Argentiinaan 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 kyseiseltä vuodelta arvosanan. Kolmannen lukiovuoden
lopussa järjestetään niin sanottu loppukoe eli stúdentspróf, joka etäisesti vastaa suomalaisia ylioppilaskirjoituksia.
Reykjavíkin lukiossa loppukoe kattaa kaikki lukiovuosien 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. Joissakin 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 hakemisessa, opettajat ovat pidentäneet työntekovelvoitettaan kesäkuulle.
Islannissa lukioiden opetustyö alkaa yleensä
elokuun kolmannella viikolla ja loppuu toukokuun
lopussa.
”Me olemme järjestelleet aikataulujamme siten, että olemme töissä vielä kesäkuun ensimmäisen viikon. Ne oppilaat, jotka eivät ole jostain
syystä pärjänneet kevään kokeissa, voivat uusia
kokeensa kesäkuun alussa. Se on aina yhtä hieno tunne, kun oma oppilas pärjää ja saavuttaa
tavoitteensa.”
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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.

KIRJOITTAJA
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