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T
ässä lehdessä haastatellaan 
kolmea tunnettua koulu-
maailman vaikuttajaa. Heitä 
yhdistää se, että he kaikki 
haluavat muuttaa koulua. 

Minerva Krohn toimii Hel-
singin opetuslautakunnan puheenjohtajana 
- omien sanojensa mukaan puun ja kuoren vä-
lissä. Minervalle on tärkeää, että lapset saavat 
oppia yksilöllisesti ja että opetuslautakunnan 
kokoukset ovat tehokkaita. Kouluneuvos Aki 
Holopainen uskoo verkottuviin lukioihin kurjis-
tuvassa kurssitarjonnassa. Aki on Yksityiskou-
lujen liitto ry:n ja Helsingin yksityisoppikoulut 
ry:n puheenjohtaja sekä Munkkiniemen yhteis-
koulun rehtori. Hänelle on tärkeää niin koulujen 
kuin opettajien autonomisuus. Opetushallituk-
sen viimeinen pääjohtaja Aulis Pitkälä näkee 
opetusvelvollisuuteen perustuvan palkkausjär-
jestelmän haittaavan jossain määrin koulun 
kehittymistä.

Turkissa tänä kesänä tapahtuneen vallankaap-
pausyrityksen jälkeen opettajat ovat joutuneet 
siellä järjestelmällisen vainon kohteeksi. Egitem 
Sen, Turkin suurin ammattiyhdistys, antoi Tarja 
Tuohimaalle haastattelun. 

Digitaaliset oppimisympäristöt muuttavat kä-
sitystämme koulusta ja oppimisesta. Helsingin 
kaupungin asiantuntijaopettaja Suaad Onnisel-
kä pohtii, toteutuuko muutoksessa  koulutuk-
sellinen tasa-arvo.  Turun yliopisto on vastan-
nut digitaalisuuden haasteeseen tarjoamalla 
opettajille erikoistumiskoulutusta mutta vai-
kuttaako se opettajan palkkaukseen?

Jotta asioissa pysyisi roti, helsinkiläisen edun-
valvonnan kärkikaarti valottaa vakipalstoissaan 
ajankohtaisia asioita: Köhittää ja kuormittaa, 
miten vaalia työhyvinvointia ja yhteisiä peli-
sääntöjä lisääntyvien tehtävien puristuksessa. 
Koska muutos, on jokaisen opittava huolehti-
maan itsestään.

Hyvää syksyä,
Toivottaa Rihvelin toimituskunta

*
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Muutos-
agentit 

Syksyllä käyttöön otetut 

uudet opetussuunnitelmat 

ovat saaneet julkisuudessa 

suurta huomiota. Opetuksen 

oletetaan uudistuvan 

sekä oppimiskäsityksen 

että oppimis ympäristön 

muuttumisen myötä. 
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V
aikka uudistuksesta on kuul-
tu kriittisiäkin puheenvuo-
roja, keskustelu on pääsään-
töisesti ollut myönteistä. 
Peruskoulun puolella uudis-
tus on konkreettisempaa, 
lukion osalta voitaneen kui-
tenkin puhua korkeintaan 

opetussuunnitelman päivityksestä.

Opettajalle uusi opetussuunnitelma tuo myös haas-
teita. Opettaja joutuu arvioimaan oman osaamisen-
sa mm. tietotekniikan soveltamisessa ja erilaisten 
pedagogisten ratkaisujen hallitsemisessa. Myös 
asenne uudistuksia kohtaan voi vaatia tarkista-
mista. Muutoksen keskeisin voimavara opettajien 
kannalta on kollegiaalinen tuki. Uusi opetussuun-
nitelma luo hyvät puitteet opettajien väliselle yh-
teistyölle ja jokaisella opettajalla on mahdollisuus 
uudistaa omia toimintatapojaan.

Opetussuunnitelmien käyttöönottoon liittyy myös 
johtamisen ongelma. Uusia toimintamallien erin-
omaisuutta korostettaessa saattaa opettajalle 
syntyä käsitys, että hän on opettanut väärin. Joh-
tamisessa onkin syytä korostaa uudistuksen proses-
suaalista luonnetta, jossa kokeilujen kautta haetaan 
parasta tähän aikaan sopivaa toiminnallista mallia.

Koulumaailman uudistukset tapahtuvat kuitenkin 
ruohonjuuritasolla. Vaikka juhlapuheissa ylistetään 
uutta opetussuunnitelmaa koulumaailman uudista-
jana muutos toteutuu vain, jos opettajat itse ha-
luavat uudistaa koulua. On siis meistä itsestämme 

kiinni, millaiseksi koulu muuttuu seuraavien vuosi-
en aikana. 

Tietotekniikan rooli koulun uudistamisessa ei myös-
kään ole ongelmatonta. Vaikka kouluille on hankit-
tu lisää tietotekniikkaa sekä parannettu olemassa 
olevaa infrastruktuuria, eivät laite- ja ohjelmisto-
hankinnat ole edenneet suunnitellussa aikataulus-
sa. Tämä on aiheuttanut turhautumista monissa 
opettajissa, jotka ovat aloittaneet kouluvuoden di-
giloikkaan valmistautuneena.

Aika tämän kaltaiselle suurelle uudistukselle ei ole 
paras mahdollinen. Koulutuksen resurssien leikka-
ukset luovat ilmapiirin, joka ei ole erityisen suotui-
sa opetuksen uudistamiselle. Epävarmuuden tunne, 
joka leikkauspäätöksillä on saatu aikaan, estää mo-
nia tavoiteltuja asioita toteutumasta. 

Helsingin opettajien ammattiyhdistys suhtautuu 
koulun uudistamiseksi tapahtuviin kokeiluihin ja 
uudistuksiin myönteisesti. Me haluamme olla mu-
kana rakentamassa ja kehittämässä yhtä maail-
man parhaista koulutusjärjestelmistä. Samalla ha-
luamme kuitenkin varmistaa sen, ettei opettajilla 
teetetä korvauksetonta työtä uudistamisen nimis-
sä. Erityisenä tarkkailumme kohteena tänä syk-
synä on YT-ajan käyttö. Uusi opetussuunnitelma 
edellyttää opettajien entistä tiiviimpää yhteistyö-
tä ja opetuksen yhteissuunnittelua. Koska kodin ja 
koulun välinen yhteistyö ei ole uudistuksen vuoksi 
ainakaan vähentynyt, aika opettajien väliselle yh-
teistyölle on löydyttävä tehostamalla ns. sidotun 
YT-ajan käyttöä.

Timo Saavalainen
Puheenjohtaja
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Aulis Pitkälä

Aulis Pitkälän viisivuotis

kausi Opetus hallituksen 

pää johtajana päättyy 

tämän vuoden lopussa 

organisaatiouudistuksen 

keskellä. 
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K
esällä 2016 on hyväksytty 
laki, jolla Opetushallitusta 
uudistetaan yhdistämäl-
lä siihen Kansainvälisen 
liikkuvuuden ja yhteistyön 
keskus CIMO. Valmiste-
lussa on myös Ylioppilas-
tutkintolautakunnan sekä 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvin 
liittäminen Opetushallituksen yhteyteen. Kan-
sainväliset tehtävät ja arviointi korostuvat, mutta 
keskeisinä tehtävinä säilyvät opetussuunnitelmien, 
tutkintojen ja varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teiden kehittäminen.

Nykyisessä hallitusohjelmassa linjataan, että 
Opetushallituksen yhteyteen perustetaan kokeilu-
keskus, jonka tehtävänä ovat laajat koulutukseen 
liittyviä kokeilut. Tehtävänä on tutkia ja arvioida 
kokeiluja ja jakaa niistä saatua tietoa. Yleissivistä-
vän koulun osalta kokeilut voisivat ensivaiheessa 
liittyä koulutuksen digitalisaatioon, johtamisjärjes-
telmään sekä opettajan roolin muutokseen. 

Piakkoin ollaan käynnistämässä laajapohjais-
ta Peruskoulufoorumia, jonka tehtävänä on luoda 
visiota siitä, mihin suuntaan peruskoulua ollaan 
kehittämässä. Näkyvänä osana tätä työtä ovat 
kouluihin tulevat opettajien digitaitoja parantavat 
tutoropettajat.

Digitalisaation Pitkälä näkee kansalaistaitona, 
jonka opettamisessa koululla on keskeinen rooli. 
Eri laisten tietoteknisten ratkaisujen tarkoituksen-
mukainen käyttäminen parantaa hänen mukaansa 
oppimistuloksia. Selvitysten mukaan suomalaisten 
opettajien TVT-taidot vaihtelevat suuresti, joten 
opettajien ja rehtorien asenteisiin vaikuttaminen 
on Pitkälän mielestä keskeinen koulutuksen tasa-
arvoa lisäävä seikka. Opettajien täydennyskoulu-
tuksen järjestämisessä on suuria alueellisia eroja.

Lähikouluperiaatetta Pitkälä pitää onnistunee-
na, mutta toteaa samalla, että Helsingin kaltaisessa 
suuressa kunnassa asuinalueiden väliset erot ovat 
kasvaneet huolestuttavasti. 

Peruskoulu – suomalainen menestystarina

Vaikka Suomen PISA-tulokset ovat laskeneet huip-
puvuosista, on peruskoulujärjestelmä edelleen 
Pitkälän mukaan hyvissä voimissa. Koulua on kui-

tenkin jatkuvasti kehitettävä ja opetussuunnitel-
mauudistus on luonteva hetki saada potkua uudis-
tamiseen. Hän näkee kuitenkin ongelmallisena sen, 
että hetkellä, jolloin koulua pitäisi uudistaa, siihen 
kohdistetaan merkittäviä resurssileikkauksia. Tär-
kein kehittäminen tapahtuu hänen mukaansa kou-
luilla. ”Jos ei kouluissa tapahdu uudistumista, niin 
ei sitten missään.” Tärkeimmäksi voimavaraksi kou-
lujen kehittämisessä hän näkee koulujen rehtorit.

Opettajien täydennyskoulutuksessa Pitkälä 
olisi valmis siirtymään setelimalliin, jolloin koulutus 
olisi kysyntälähtöistä nykyisen tarjontalähtöisyyden 
asemesta. Tällöin opettaja voisi saada oman osaa-
misprofiilin perusteella laaditun koulutussuunnitel-
man mukaista koulutusta.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisy

Pitkälän mielestä koulun tehtävänä on kasvattaa 
nuorista itsenäisiä ja tavoitteellisia opiskelijoita. 
Osa oppilaista tarvitsee enemmän opettajan anta-
maa opetusta, mutta osa kykenee itsenäisempään 
työskentelyyn, jolloin oppimisesta tulee mielek-
käämpää ja motivoivampaa ja jokainen oppilas voi 
kasvaa täyteen potentiaaliinsa. Koulussa hankitut 
työskentelytaidot ovat sovellettavissa myös työelä-
mässä. Jos koulussa hankitaan laaja-alaiset tietojen 
soveltamistaidot,  se auttaa työllistymisessä, Pitkälä 
toteaa.

Eriarvoistumisen ongelma on kuitenkin laa-
jempi kuin pelkkä koulu. Siihen liittyy myös alue- ja 
yhteiskuntapolitiikka kaavoituksineen ja vuokra-
asuntotuotantoineen. Myös varhaiskasvatuksella 
on keskeinen rooli siinä, että lapselle voidaan tar-
jota tarvittavia tukitoimia mahdollisimman varhain. 
Tarjotun tuen pitkäjänteisyys on myös tärkeä. 

Eri kieli- ja kulttuuritaustasta tulevien oppi-
laiden kohdalla ei Pitkälän mielestä pidä liikaa tui-
jottaa pelkkiin oppimistuloksiin. Koulun tehtävä on 
nähtävä laajemmassa kontekstissa, jossa tavoittee-
na on kasvattaa yhteiskuntakelpoisia itsensä omalla 
työllään elättäviä hyviä ihmisiä, Pitkälä linjaa. 

Kansainvälinen vertailu

Suomalainen koulujärjestelmä eroaa kaikista muis-
ta suuresti. Pitkälä esittää listan asioita, jotka poik-
keavat muiden maiden järjestelmistä. Suomessa 
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on pääosin kuntien ylläpitämä maksuton koulu, 
johon kohdistuu vain vähän ulkopuolista säätelyä. 
Toisaalta Suomesta puuttuvat standardoidut testit, 
opettajien arviointijärjestelmät, tarkastajat sekä 
oppimateriaalin ennakkotarkastus. Myös maksuton 
kouluruokailu ja koulukuljetukset ovat harvinai-
suuksia muualla.

Muista maista koulutuksellisesti mielenkiin-
toisimpia ovat Australia ja Uusi Seelanti. Myös 
monissa Euroopan maissa tapahtuu mielenkiintoi-
sia asioita. Esimerkiksi Viro on kyennyt nostamaan 
koulujärjestelmänsä tasoa merkittävästi.

On kaksi asiaa, jotka Aulis Pitkälä näkisi mielel-
lään muuttuvan suomalaisessa koulussa; opettajien 
täydennyskoulutus ja palkkaus- ja työ aikajärjestelyt.

Pitkälä toivoo, että opettajilla olisi mahdolli-
suus koko työuransa aikana omista tarpeista lähte-
vään laadukkaaseen täydennyskoulutukseen. Hänen 
mukaansa ei voida ajatella opettajan olevan valmis 
yliopistosta valmistuttuaan, vaan ammatillinen 
kehittyminen jatkuu koko työuran ajan. Täyden-
nyskoulutuksella lisätään taitojen ohella myös mo-
tivaatiota ja valmiutta uudistaa omaa opetustaan. 

Pitkälän mielestä opetusvelvollisuuteen pe-
rustuva palkkausjärjestelmä haittaa jossain mää-
rin koulun kehittymistä. Vuosityöaikaan perustuva 
palkkausmalli mahdollistaisi hänen mukaansa jous-
tavammat järjestelyt mm. ilmiöpohjaisten kokonai-
suuksien järjestämisessä sekä koulun kokonaisval-
taisessa kehittämisessä.

Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset oppilaat

Suomeen viime aikoina saapuneiden eri kieli- ja 
kulttuuritaustaan kuuluvien oppilaiden opetuksessa 
Pitkälä näkee oman äidinkielen ja oman uskonnon 
opetuksen olevan tärkeä osa radikalisoitumisen 
ehkäisemisessä. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisille 
oppilaille ja heidän perheilleen on järjestettävä laa-
dukasta suomen tai ruotsin kielen opetusta kotou-
tumisen edistämiseksi.

Lukio ja ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilaskirjoitukset leimaavat Pitkälän mielestä 
lukio-opiskelua liiaksi. Sen vuoksi hän haluaisi ke-

hittää ylioppilaskirjoituksia enemmänkin osaamis-
perusteisen näyttökokeen suuntaan, jossa oppiai-
neiden välisiä rajoja häivytettäisiin. Opiskelijoiden 
pitäisi saada käyttää lukiossa aikansa osaamisensa 
kehittämiseen sen sijasta, että valmistautuisivat 
kolmen vuoden ajan ylioppilaskirjoituksiin. 

Toiselle asteelle kohdennetut leikkaukset ovat 
vaikeuttaneet lukioiden kehittämistä. Yhtenä vaih-
toehtona niukkenevilla resursseilla järjestettävälle 
koulutukselle Pitkälä näkee verkko-opiskelun. Se 
voi olla varsinkin pienten lukioiden toiminnan edel-
lytys. Myös opinto-ohjausta on kehitettävä siten, 
että opiskelijaa ohjataan tavoitteellisiin valintoihin.

Arviointitaidot

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteita laa-
dittaessa esille nousi vaatimuksia oppilaiden osaa-
misen tarkemmasta kuvaamisesta. Pitkälä kertoo 
vierailleensa usein Englannissa, missä standardoitu 
testaaminen on systemaattista. Hän pitää standar-
doituihin testeihin perustuvaa koulua epäinhimil-
lisenä, koska se pakottaa opettajat keskittymään 
liiaksi testeistä suoriutumiseen. 

Pitkälä lupaakin, ettei tämä malli tule Suo-
meen hänen pääjohtajakaudellaan. Suomalainen 
opettajien ammattitaitoon luottava koulujärjes-
telmä on parempi, joskin Pitkälä toivoo opettajien 
arviointitaitojen kehittyvän niin, että opettaja voi 
entistä paremmin tukea oppilaan kehittymistä ja 
antaa samalla oppilaalle keinoja oman oppimisensa 
seuraamiseen.

Tulevaisuus

Suomalaisen koulun Pitkälä toivoo kehittyvän yh-
teisölliseen suuntaan. Tavoitteena on, että toimin-
takulttuuri kehittyisi suuntaan, jossa yhdessä suun-
nitellaan ja yhdessä oppilaiden kanssa toteutetaan 
toimintaa. Tällöin ei kuitenkaan pitäisi unohtaa tar-
jota mahdollisuutta yksilöllisen oppimisen poluista 
niille opiskelijoille, jotka siitä hyötyvät. Vaarana täl-
le kehitykselle Pitkälä näkee koulutuksen resurssien 
leikkaukset, joiden todelliset vaikutukset hän uskoo 
tulevan näkyviin vasta vuosien tai vuosikymmenten 
kuluttua.

haastattelijana timo saavalainen
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PEriNTEiKäS 
UUdiSTAJA

Yksityiskoulujen liittoon 

kuuluu 54 jäsenkoulua ja yli 1500 

toimihenkilöä, joista valtaosa 

on opettajia. Yksityiskouluissa 

opiskelee 20 000 oppilasta ja 

opiskelijaa. Yläkouluikäisistä 

suomenkielisistä helsinkiläisistä 

oppilaista kolmekymmentä 

prosenttia käy yksityistä 

koulua ja lukio-opiskelijoista 

yli neljäkymmentä prosenttia. 

Kaupungin lukiot ovat yksiköinä 

suurempia, mutta yksityisten 

lukioiden ohessa on aina yläkoulu 

ja näin koulut voivat olla isoja. 

Kuka
 

Aki Holopainen 

Munkkiniemen yhteiskoulun 
rehtori, Yksityiskoulujen liitto 
ry:n puheenjohtaja, Hyry:n eli 
Helsingin yksityiset oppikoulut ry:n 
puheenjohtaja

TL: 
Aki Holopainen, toimit yksityiskoulujen liitto ry:n 
puheenjohtajana ja Munkkiniemen yhteiskoulun 
rehtorina. Kertoisitko lyhyesti liiton toiminnasta?

AH: 
Yksityiskoulujen liitto on kahdeksan-
kymmentä vuotta vanha koulutuksen 
järjestäjien yhdistys, jonka jäseninä 
ei ole henkilöjäseniä eikä rehtoreita. 
Yhdistys ei myöskään ole työmark-
kinaosapuoli, mutta yhdistyksen 
edustaja on mukana Sivistystyönan-
tajien (EK) hallituksessa. Yhdistys on 
verkostomainen toimija, jossa rehto-
reiden keskinäinen yhteydenpito on 
tärkeää. Etsimme hyviä ratkaisuja 
koulunpitoon liittyen ja tarjoam-
me koulutusta myös opettajille sekä 
hallinto- ja tukipalveluhenkilöstölle. 
Annamme lausuntoja ja teemme si-
dosryhmäyhteistyötä. Liitolla on yksi 

palkattu toimistotyöntekijä, toiminnanjohtaja sekä 
hallitus. Rehtoreille tämä on enemmänkin harras-
tustoimintaa, joka palvelee yksityistä koulukenttää. 
Pidämme yhteyttä viranomaisiin ja voi sanoa, että 
lobbaamme positiivisessa mielessä: Olemme vaikut-
taneet oppilashuollon asioihin, opetuslainsäädän-
töön, toimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön ja nyt 
seuraamme maakuntauudistusta ja arvonlisävero-
kohtelua, joka on epäoikeudenmukainen yksityisille 
opetuksenjärjestäjille.
TL: 
Mitkä ovat tällä hetkellä ajankohtaisia asioita, joiden 
kanssa työskentelette?
AH: 
Vuoden 2015 alusta kotikuntakorvaus leikattiin 
100%:sta 94%:iin. Investointien arvonlisäveron 
osalta taas kunnat ja yliopistot voivat vähentää 
arvonlisäveron investoinneista – yksityiskoulut ei-
vät voi. Jos esimerkiksi Herttoniemen yhteiskoulu 
rakentaa tai korjaa, koulu maksaa arvonlisäveroa 
24%.  Kunnan koulun ei tarvitse maksaa arvonlisä-
veroa. Tämä on epäoikeudenmukaista yksityiskou-
luille. Maakuntauudistuksen osalta taas näyttää 
siltä, että hallituksen luonnoksissa oppilashuoltoa 
ollaan siirtämässä maakuntiin. Se ei tunnu järkeväl-
tä, sillä kuraattorit ja psykologit tarvitaan koululle.
TL: 
Minkälaisia koulutuksia Hyry-seminaareissa on 
järjestetty?

Haastattelijana tuoMo laaKso
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gogisia kouluja ja Marjatta-koulu, Kristillinen koulu 
ja Kansainvälinen koulu. Helsingissä ei ole ruotsin-
kielisiä yksityiskouluja Steiner-koulun ruotsinkielistä 
linjaa lukuun ottamatta.

Oleellinen ero kunnan kouluihin on, että yksityi-
sissä kouluissa toimii aina peruskoulu-lukio yhdistel-
mä. Kunnan kouluissa nämä kaksi koulumuotoa ovat 
yleensä hallinnollisesti erotettu toisistaan. 
TL: 
Mistä yksityiset koulut saavat rahoituksensa?
AH: 
Rahoitus on julkista ja periaatteella euroa per oppi-
las. Jotain marginaalisia tuloja saadaan myös tilojen 
iltakäytön vuokratuloina. Perusopetuksen osalta ra-
hoituksena on kotikuntakorvaus, joka vuoden 2015 
alusta leikattiin epäoikeudenmukaisesti 94%:iin 
erilaisilla vastuilla perusteltuna. Itse olen vastuista 
eri mieltä. Lukioiden osalta rahoitus on valtionapuna 
saatu rahoitus per opiskelija. Yksityiskoulujen rahoi-
tus maksetaan verovaroista ja yksikköhinnat perus-
tuvat lainsäädäntöön.

TL: 
Helsingissä puhutaan sopimuskouluista yksityiskoulu-
jen sijaan. Mitä tällä tarkoitetaan? 
AH: 
Peruskoulusta puhuttaessa termin takaa löytyy aina 
opetuksen järjestäjä, jolla on valtioneuvoston anta-
ma toimilupa, joka oikeuttaa opetuksen järjestämi-
seen. Sen saaminen on tiukan syynin seurausta. Vuo-
teen 1998 asti käytettiin muuten termiä ”korvaava 
koulu”. 
TL: 
Minkälainen rooli yksityisillä kouluilla on 
helsinkiläisessä koulukentässä?
AH: 
Meillä on jokseenkin hyvä ja pitkään jatkunut yh-
teistyö Helsingin kaupungin kanssa. Toki se on välillä 
ollut pomppuisaa. Yhteistyötä tehdään mm. kou-
lulainajärjestelmän muodossa, jolla on voitu taa-
ta koulupaikkoja edullisesti. Helsingin kaupunki on 
hyvä kumppani. 

Yksityisillä kouluilla on merkittävä ja perintei-
nen asema Helsingissä, sillä ne turvaavat kouluken-
tän monipuolisuutta ja oppilaiden valinnan mahdol-
lisuuksia. On erilaisia kouluja painotusten muodossa, 
mutta myös erilaisia toimintakulttuureja. Yksi tärkeä 
asia on tietysti yksityiskouluissa syntyvät innovaatiot 
kuten Kulosaaren yhteiskoulusta lähtenyt uskontojen 
opetusjärjestely, joka on merkittävä valtakunnalli-
sestikin. Se on selvästi syntynyt yhden koulun omas-
ta toimintakulttuurista. Vastaava järjestely otettiin 
käyttöön Helsingin ja Espoon kaupungin kouluilla. 

AH: 
Hyry-seminaarit ovat vuosittaisia ja odotettu-
ja koulutustapahtumia, joissa olennaista on myös 
yhteyden pito Helsingin kaupunkiin. Monenlaista 
koulutusta on ollut vuosien varrella ja viime aikoina 
”Oppilashuolto ja TVT vuonna 2016”. Teema jatkuu 
nyt syksyllä 5.9. järjestettävässä koulutuksessa, jon-
ka tarkoitus on siirtää koulutuksen oppeja osallistu-
jien kautta jokaiselle koululle käytäntöön. 

Tämä on lähtöisin Hyryn opettajien verkostoitu-
misesta. Ohjelmaa suunnittelemaan kutsutaan aina 
jokin opettajaryhmä. Opettajat itse tietävät mikä on 
heidän aineryhmälleen ajankohtaista ja minkälaista 
koulutusta seminaariin toivotaan. Itse seminaariin 
kutsutaan opettajia kaikista Hyryn jäsenkouluista. 
Opettajat voivat toiminnan piirissä myös verkostoi-
tua ja kartoittaa jatkokoulutustarvettaan. 
TL: 
Helsingissä on muuhun Suomeen verrattuna paljon 
yleissivistävää koulutusta tarjoavia yksityisiä kouluja. 
Mistä tämä johtuu?
AH: Suomalaiset yksityiskoulut poikkeavat esimer-
kiksi brittiläisestä yksityiskoulusta. Suomessa kyse 
ei ole koskaan ollut liikevoitosta tai rahasta vaan 
talkoohengestä. Suomeen yksityiskouluja ruvettiin 
perustamaan 1800-luvun jälkipuoliskolla, jolloin 
sivistyneistö oli ruotsinkielistä. Yksityiskouluja tar-
vittiin, kun haluttiin nimenomaan suomenkielisille 
nuorille oppikoulusivistystä. Näin syntyi esimerkiksi 
Suomalainen yhteiskoulu SYK. 

Tärkeänä pidettiin myös tyttöjen tasa-ar-
voisesta kouluttamista oppikouluissa. Ihmisten 
muuttaessa taajamiin valtiovallalla ei ollut varaa 
perustaa riittävästi oppikouluja, jolloin aktiiviset 
vanhemmat perustivat kannatusyhdistyksiä, jotka 
sitten perustivat oppikouluja.  Vanhemmat ottivat 
näin ohjat omiin käsiinsä ja perustivat kouluja, ku-
ten esimerkiksi Munkkiniemen yhteiskoulun. 

Helsingissä näitä kouluja oli paljon väestön no-
pean lisääntymisen takia. Peruskoulu-uudistukseen 
asti oppikoulut olivat Suomessa joko valtion koulu-
ja tai yksityisiä kouluja. Niitä oli yli 400. Uudistuk-
sen yhteydessä kouluja kunnallistettiin pohjoisesta 
etelään. Helsingissä 1970-luvun alussa perustettu 
Hyry ei halunnut kunnallistaa koulujaan. Hyryn an-
siosta yksityisiä kouluja jäi yli kaksikymmentä. Tä-
mänkin jälkeen on  perustettu uusia yksityiskouluja. 
TL: 
Minkälaisia yksityisiä kouluja Helsingissä tänään on?
AH: 
Pääsääntöisesti yleispedagogisia vanhoja oppikou-
luja, lisäksi kielikouluja kuten Saksalainen ja Eng-
lantilainen koulu, Eiran aikuislukio, Steiner-peda-
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TL: 
Mitä mieltä olet lähikouluperiaatteesta ja toimivatko 
yksityiskoulut alueensa lähikouluina?
AH: 
Ehdottomasti toimivat. Omasta mielestäni on hyvä, 
että yläaste ikäisellä on lähikoulu. Se ei kuitenkaan 
saa tarkoittaa sitä, että oppilasta pakotetaan tiet-
tyyn kouluun. Helsingissä on neljätoista sopimus-
koulua. Näistä kolme ei toimi alueensa lähikouluna: 
Kristillinen koulu, Elias koulu ja SYK. Muut toimivat 
alueensa lähikouluna ja näissä on erityisluokka tai 
useampikin. Mielestäni normaaliin länsimaiseen 
vapauteen kuuluu koulun valinnan vapaus. Sivisty-
nyt balanssi vapaan valinnan ja lähikoulun välillä. 
Hyvä joukkoliikennejärjestelmä tukee oppilaiden 
liikkumista.
TL: 
Mainitsit erityisluokat yksityisissä kouluissa. Onko 
yksityisissä kouluissa yhtä paljon erityisluokkia kuin 
kaupungin kouluissa? Jos ei niin mistä se johtuu?
AH: 
Erityisluokat ovat yksityisissä kouluissa tuttu il-
miö ja huolehdimme oppilaistamme. Minulla ei ole 
edessäni tarkkoja lukuja mutta yksityiskouluissa 
erityisoppilaiden määrä on noin 6% ja kaupungin 
kouluissa noin 10%. Aikanaan lainsäädäntö lähti 
siitä, että yksityisissä kouluissa ei ole erityisluokkia 
ja kaupunki ohjasi erityisoppilaat omiin kouluihin-
sa. Tästä periaatteesta luovittiin jo viisitoista vuotta 
sitten ja siitä alkaen yksityisissä kouluissa on ollut 
erityisluokkia. Koulun sijainnilla on merkitystä eri-
tyisoppilaiden määrään. Kaupungin ylläpitämissä 
Pakilan ja Kruununhaan yläkoulussa lienee vähem-
män erityisoppilaita kuin esimerkiksi Kontulassa si-
jaitsevassa Helsingin yhteislyseossa (HYL). Vastaa-
vasti Munkkiniemen ja Vuosaaren koulujen välillä 
on eroja alueellisista syistä. 
TL: 
Miten yksityisen koulun rehtorin työ eroaa kunnan 
koulun rehtorin työstä?
AH: 
Olen ollut itse suunnittelemassa ja toteuttamassa 
opetusviraston kustantamaa tutkimusta, jossa tut-
kittiin rehtoreita ja hallintokulttuuria eri kouluissa*. 
Ulkopuolinen yritys löysi muun muassa seuraavia 
eroja: Virkamies rehtorit olivat varovaisempia, yk-
sityiskoulujen rehtorit ottivat enemmän riskejä. 
Hallinnollisella puolella erot korostuvat. Yksityinen 
koulu on opetuksen järjestäjä. Sen rehtorilla on ko-
konaisvaltainen ote koulun toimintaan. Yksityisen 
koulun rehtori voi olla nimikkeeltään myös toimi-
tusjohtaja tai säätiön asiamies. Yksityisillä rehto-
reilla ei ole suoria esimiehiä vaan he ovat yleensä 

esimerkiksi osakeyhtiön hallituksen valvonnassa. 
Kaupungin rehtorin toimivaltaa on rajoitettu 

ja hänellä on esimies opetusvirastossa. Sen lisäksi 
kaupungin kouluissa kiinteistövastuut ovat kiin-
teistövirastolla ja koulussa on toisen työnantajan 
palveluksessa toimivia työntekijöitä. Kaupungin 
rehtorin mahdollisuus tehdä sopimuksia on paljon 
rajatumpi kuin yksityisellä puolella, esimerkiksi ruo-
kapalvelusopimusten osalta. Yksityisen koulun reh-
tori hallitsee täten suurempaa budjettia ja hänellä 
on kokonaisvaltaisempi vastuu koko henkilöstöstä, 
kaikesta toiminnasta, kiinteistöstä, työsuojelusta ja 
niin edelleen. 
*Ohjausmallit rehtorin työssä – Tutkimus Helsingin kaupungin opetusvirastolle, 

TL: 
Löytyykö Suomesta näin vaativiin rehtorintehtäviin 
päteviä rehtoreita?
AH: 
Yksityisten koulujen kaikki rehtoripaikat on täytet-
ty. On totta, että tehtävä on vaativa ja laaja, mutta 
tuntemani rehtorit ovat kovin ammattitaitoisia ih-
misiä ja työhönsä sitoutuneita. Onneksi tätä työtä 
ei tehdä yksin. Koulun johtaminen on monen tason 
yhteistyötä.  
TL: 
Minkälainen on sinun ihannekoulusi?
AH: 
Aktiivinen, monipuolinen ja nykyaikainen mutta pe-
rinteitä kunnioittava. Sellainen koulu, jossa toimi-
taan suunnitelman mukaan ja jossa on turvallista, 
mutta jossa osataan ottaa myös riskejä. Siellä voi 
epäonnistua ja se hyväksytään. Avoin, jotta voidaan 
keskustella ammatillisesti.
TL: 
Opetusviraston kärkihanke on digitalisaatio. Tekeekö 
yksityiskoulujen verkko tai Hyry asian tiimoilta 
yhteistyötä opetusviraston kanssa?
AH: 
Digitalisaatioon rajattua yhteistyötä ei ole. Puolin 
ja toisin vaihdetaan ideoita ja kuullaan opetusvi-
raston kuulumisia. Järjestötason yhteistyötä ei teh-
dä. Koulut voivat toki tehdä yhteisiä projekteja niin 
halutessaan.
TL: 
Miten opetuksen valtakunnallinen digitalisaatio 
näkyy yksityiskouluissa?
AH: 
Koulut panostavat kukin omalla tavallaan opettaji-
en osaamiseen ja konehankintoihin. Konehankinnat 
ja sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestelyt ovat 
jokaisen koulun omalla vastuulla. Järjestötasolla 
olemme toimineet koulutuksen ja rohkaisemisen 
alueella ja sekä joitain puitesopimuksia tiettyjen 
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kohteiden kanssa on tehty. Hyryn seminaarin puit-
teissa tapahtuva osaamisen jakaminen on konk-
reettinen asia. Rehtorikoulutusta on järjestetty ja 
olemme pyrkineet vahvistamaan rehtoreiden osaa-
mista ja tietämystä siitä, mitä maailmalla tapahtuu 
ja että osaisimme katsoa vähän pidemmälle.
TL: 
Toteutuuko oppilaiden yhdenvertaisuus Helsingissä 
digitaalisaation osalta?
AH: 
Vaikea sanoa mitään ehdotonta. Uskon, että koulu-
kohtaisissa valmiuksissa on eroja. Minulla on sem-
moinen käsitys, että ilmapiiri on myönteinen. Jon-
kin verran on varmasti pelkoja ja riittämättömyyden 
tunnetta siinä, mitä osataan ja uskalletaan tehdä. 
Jos epätasa-arvosta puhutaan, niin se lähtee var-
masti opettajien osaamisesta ja valmiuksista sovel-
taa joitakin työtapoja. Uuden oppiminen on kovan 
takana ja oppilasjoukon edessä sen soveltaminen 
voi olla pelottavaa. Uskon, että omasta koulusta ja 
kollegoista löytyy se paras tuki.
TL: 
Mitä digitalisaatiolla voidaan mielestäsi parhaim-
millaan saavuttaa ja pitäisikö digitalisaatio ulottaa 
kaikkiin kouluaineisiin?
AH: 
Uskon, että digitalisaatio on välttämätön asia mutta 
ihmisillä kovin erilainen käsitys siitä. Minua häiritsee 
se, että tästä keskustelusta puuttuu mittasuhteet. 
Niitä tarvitaan, että opettajat tietäisivät mikä on 
tarpeeksi. Onko tarkoituksenmukaista, että kaikilla 
tunneilla heitetään kirjat romukoppaan ja tehdään 
vain ilmiöpohjaista projektityötä vaihtuvissa ryhmis-
sä ilman varsinaista oppituntijakoa ja ilman opetta-
jajohtoista opetusta? Itse en usko, että näin on. 

Toinen merkittävä ristiriita on monialaiset oppi-
miskokonaisuudet ja oppiainejakoinen tuntijako, niin 
peruskoulussa kuin lukiossa. Valtiovallalta on kau-
niisti sanottuna epäjohdonmukaista puhua samaan 
aikaan ilmiöpohjaisuudesta ja monialaisuudesta kun 
kuitenkin meillä on tiukasti aineopettajajärjestel-
mään pohjautuva tuntijako. Itse en ole heittämässä 
romukoppaan ainejakoista ja systemaattiseen asioi-
den etenemiseen perustuvaa opetusta sillä näen sen 
välttämättömäksi uudistusten rinnalla. 
TL: 
Riittääkö opettajien yhteissuunnitteluaika laajo-
jen ilmiöiden ja monialaisten kokonaisuuksien 
suunnitteluun?
AH: 
Olen evolutionisti enkä revolutionisti eli riittää. 
Edustan sen kaltaista kantaa, jossa asiat etenevät ja 
lähtevät liikkeelle pienin askelin. Emme voi muut-

taa kaikkea kerralla. Opettajalle pitää antaa mah-
dollisuus muuttaa vähän kerrallaan ja lähteä kul-
kemaan oikeaan suuntaan. Kun alkuun pääsee, voi 
menetelmiä muuttaa vähän nopeammin sitä mukaa 
kun näkemys ja varmuus kehittyy. Maailma ei val-
mistu yhdessä vuodessa, enkä osaa ajatella asiaa 
yhteissuunnitteluajan kautta. Opettaja, joka on in-
nostunut työstään, haluaa tehdä tätä. Toki palkka 
on jokaiselle tärkeä, mutta tuskin tässä ammatissa 
joka suunnittelutyötuntia lasketaan. 
TL: 
Opettajan työhön tuntuu sisältyvän paljon asioista, 
joita ei ole auki kirjoitettu?
AH: 
Näin on.
TL: 
Yksityiskoulut esittelivät keväällä verkkolukion. Mitä 
kaikkia verkkolukiossa voi opiskella ja miten opinnot 
suoritetaan?
AH: 
Verkkolukiota ei saa ymmärtää pelkästään sähköi-
seksi lukioksi. Opetus voi olla myös lähiopetusta.

Olemme käyttäneet sanaleikkiä verkkolukio – 
lukioverkko, mikä vie ajatukset sähköiseen, mutta 
joka on verkostomainen yhteistyö niiden kurssien 
osalta, jotka eivät muuten toteudu. Ne voivat olla 
lahjakkaiden erikoiskursseja, harrasteaineiden kurs-
seja ja preppauskursseja. Meillä on muistaakseni 
kahdeksantoista järjestäjää mukana siten, että jo-
kainen laittaa jotain mukaan. Monet sillä ajatuksel-
la, että tarjotaan jotain harvinaisempaa esimerkiksi 
diplomiin johtavien oppiaineiden kursseja. Opiskeli-
jamäärät eivät vielä ole massiivisia, mutta toiminta 
on lähtenyt hyvin käyntiin.
TL: 
Opiskelijat siis liikkuvat opetuksenjärjestäjärajat 
ylittäen. Kuka korvaa opettajien palkkiot?
AH: 
Tällä hetkellä verkkolukio on lukioiden välinen ope-
tuskuvio. Jos Munkkiniemen yhteiskoulu järjestää 
kurssin, niin se myös maksaa työehtosopimuksen 
mukaisen korvauksen. Kurssilla voi olla oppilaita 
eri kouluista, mutta raha ei liiku koulujen välillä 
tällä hetkellä. Sähköisen kurssin osaltahan työeh-
tosopimuksessa ei ole mitään selkeitä määräyksiä. 
Uskon, että jatkossa tämän kaltaisia kysymyksiä 
lähestytään järjestötasolla. Verkkolukio pitää näh-
dä suppenevan resurssin aikana yrityksenä turvata 
monipuolinen kurssitarjonta yksityisten lukioiden 
opiskelijoille.
TL: 
Opetussuunnitelmat uudistuivat ja astuivat yleisiltä 
osiltaan voimaan yläkouluissa tänä syksynä ja luki-
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ossa ensimmäisen vuosikurssin osalta. Minkälaisena 
näet työtapojen muutoksen?
AH: 
Viittasin jo aiemmin asiaan digitalisaation yhtey-
dessä. Näen, että uusi opetussuunnitelma asettaa 
vaatimuksia opettajille ja rehtoreille. Ilmiöt eivät 
sinänsä ole uusi asia. Projekteja ja oppiainerajojen 
ylittämistä on tehty ennenkin. Joskus puhuttiin ho-
risontaalisesta integraatiosta. Tämä on sinänsä jär-
kevä ja fiksu asia. Nyt tuodaan uusia elementtejä 
ja opettajan pitää kehittää osaamistaan. Ahdistus 
pitää heittää mielistä pois.
TL: 
Opetussuunnitelman perusteet korostava arvioinnin 
monipuolisuutta ja jatkuvaa luonnetta myös lukiossa. 
Edistymisestä on opetussuunnitelman mukaan 
”annettava tietoa oppilaalle, opiskelijalle ja huoltajal-
le”. Työllistääkö muutos mielestäsi opettajia aiempaa 
enemmän?
AH: Tuosta luettuna ja noin esitettynä sen kaltai-
nen mielikuva syntyy, että näin tapahtuu. Opetus-
suunnitelman perusteet on vahva asiakirja, yksi-
tyiskohdissaan suorastaan runsas myös tavoitteen 
asettelussaan. Elämällä on tapana asettua uomiinsa 
siten, että ajan kanssa pystytään löytämään balans-
si siinä mikä on arvioinnissa kohtuullista. Lukiossa 
kirjallinen koe on aika vahvassa asemassa nykyi-
sessä arvioinnissa. Mahdollisissa ainerajat ylittä-
vissä kokonaisuuksissa ja teemaopinnoissa tullaan 
käyttämään erilaistakin arviointia. OPSin perusteet 
antaa tavoitteita ja määräyksiä muiden arviointi-
menetelmien kehittämiseen.
TL: 
Miten näet työn tasaisen jakautumisen teemaopin-
noissa, jossa useampi oppiaine yhdistyy saman 
teeman alle?
AH: 
Vaikea tietää. Opetushallitus teki mielestäni oikean 
ratkaisun siinä, että he eivät luoneet teemaopintoi-
hin sisältöjä. Noudatan samaa omassa koulussani ja 
jokainen kurssi suunnitellaan omanaan ja sen suorit-
tavilla oppilailla on oma panos sen suunnittelussa. 
TL: 
Yksityiskoulut versus kunnalliset I: 
Onko rekrytointi helpompaa?
AH: 
Jokaista paikkaa kohden tarvitaan yksi hyvä ihmi-
nen. En ole koskaan rekrytoinut kunnalle, niin ver-
tailu on vaikeaa. Yksityisissä kouluissa on eroja ja 
yksityisten sisällä on ainekohtaisia eroja ja myös 
rehtoreissa on eroja. Useissa tapauksissa yksityis-
koulun rehtorilla on erittäin määräävä asema toi-
mihenkilövalinnassa. Jos joutuu itsensä kanssa kes-

kustelemaan, niin se on helpompaa kuin ryhmässä. 
Uskon, että jokainen rehtori suhtautuu erittäin 
vakavasti rekrytointiin, sillä se on tärkeimpiä asioi-
ta mikä rehtorille kuuluu, jotta hän löytää sopivat 
opettajat kouluun. 
TL: 
Yksityiskoulut versus kunnalliset II: Näyttäytyykö 
opettajan työ erilaisena?
AH: 
Tätä pitäisi kysyä opettajilta. Jos puhutaan johtami-
sesta, niin jokaisella on näkemys omasta rehtoris-
taan. Voisin kuvitella, että yksityiskoulussa on har-
vinaisen selvää se, että rehtori voi harvoin vetäytyä 
minkään ylemmän tahon selän taakse. Johtamisella 
yksityiskoulussa on kasvot. Viittaan tässä aikaisem-
paan mainintaani opetusvirastosta ja ylipäätään 
kunnallisesta mallista. 

Yksityiskoulun päätöksen teko voi olla suju-
vaa ja ja uskoisin, että opettajalla on esimerkiksi 
hankinnan tai kurssin perustamisen osalta paljon 
toimivaltaa. Tässä hommassa tuppaa olemaan niin 
paljon tekemistä, että vastuun jakajia tarvitaan 
ja sitä annetaan niille, jotka osoittautuvat kyke-
neviksi sitä kantamaan. Jokainen rehtori toivoo, 
että vastuun jakajia löytyy ja opettajat ovat tässä 
lähipiirissä. 
TL: 
Helsingin kaupungilla on linjaus, että opettajia ei 
taloudellisista syistä irtisanota. Onko yksityiskouluilla 
vastaavaa?
AH: 
okainen koulu vastaa tästä omasta puolestaan. 
Yksityiskoulujen liitto ei ota kantaa. Kyllä me var-
masti olemme tästä eri linjalla Helsingin kaupun-
gin kanssa. Kaupunki on iso työnantaja ja sillä on 
paljon työntekijöitä. Kuvitellaanpa tilannetta, jossa 
yksityisessä koulussa vaikka oppilasmäärä dramaat-
tisesti putoaa. Todennäköisesti koulu silloin joutuu 
esimerkiksi YT –menettelyn kautta muuttamaan 
työsuhteen ehtoja. 

Tämä on tietenkin työn tekijän kannalta ikä-
vä asia, mutta ajateltuna yksityistä työnantajaa se 
on taloudellinen välttämättömyys. Meillähän on 
tämänkaltaisia aineryhmiä, esimerkiksi tekstiilityö, 
jossa valinnaisuuden määrät ovat laskevia ja uudes-
sa valtakunnallisessa tuntijaossa mentiin kolmesta 
tunnista kahteen. Jos opettajalla ei ole muita kel-
poisuuksia voidaan esimerkiksi lehtoraatti joutua 
muuttamaan päätoimiseksi tuntiopettajaksi. Tämä 
ei varmasti ole ensisijainen vaihtoehto, mutta ei 
myöskään pois suljettu. Se on myös Suomen lain 
mukainen vaihtoehto, mutta uskon, että työnanta-
jat tuntevat vastuunsa. 
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TL: 
Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat kilpailukykysopi-
muksen (Kiky) viime keväänä. Sopimuksessa puhu-
taan paikallisen sopimisen edellytysten lisäämisestä. 
Mitä mahdollisuuksia näet paikallisien sopimisen 
lisäämisessä tai edistämisessä?
AH: 
Sopimisen lisääminen on raikas ajatus ja liittolukon 
purkaminen on hyvä asia. Siinä luotetaan siihen, että 
osataan ottaa kantaa oman talon asioihin. Eiköhän 
sieltä opettajien tahtotila tule kuulluksi ja uskon, 
että keskusteluissa löydetään hyviä ratkaisuja. Kiky 
kaikkinensa ei ole koko opettajakentän mieleen, mitä 
olen kuullut. 

Mm. Työn rajaaminen vain lukukauden ope-
tukselliseen aikaan ei kaikkia miellytä. TESO –päi-
vien (vrt. VESO) lisääminen kolmesta seitsemään 
aiheuttaa suunnittelullisen haasteen ja toteutus-
malleista riippuen opettajat voivat kokea tämän 
raskaaksi ilman mielekkäitä koulutusteemoja.
TL: 
Paikallisessa sopimisessa luottamusmiehen rooli 
on olennaisessa asemassa. Minkälaisena näet 
luottamusmiehen roolin ja toimintamahdollisuudet 
yksityisissä kouluissa?
AH: 
Näen sen hyvänä, mutta pidän tärkeänä, että asi-
oista voidaan puhua suoraan opettajan ja esimie-
hen välillä. Toki luottamusmies on tärkeä henkilö 
ja aina on mahdollisuus käydä hänen kanssaan 
keskusteluita, mutta keskustelua ei voi jättää pel-
kästään luottamusmiehen varaan. Suora kontakti 
rehtorin ja opettajan välillä täytyy olla. Avoimuus 
myös sillä tasolla on tärkeää.
TL: 
Pitäisikö luottamusmiehen toimivaltuuksia lisätä 
osana paikallisen sopimisen edistämistä?
AH: 
En oikein osaa ottaa tuohon kantaa. Jos vaikeita 
asioita on, niin otan itse koko porukan koolle ja 
käymme siinä keskustelua. Siinä saadaan semmoi-
nen balansoitu tilanne syntymään. On tärkeää, että 
kaikki kuulevat samat asiat ja saadaan vuorovaiku-
tus syntymään. Luottamusmiesjärjestelmä sinänsä 
on hyvä, mutta suora kontakti on myös raikas.
TL: 
Minkälaiset suhteet sinulla on AY -liikkeeseen?
AH: 
Ammattiyhdistysliikettä ja neuvottelujärjestelmää 
tarvitaan, se on historiallinen fakta enkä näe, että 
voisimme elää ilman sitä. Olen taustaltani historian 
opettaja ja tunnistan hyvin AY-toiminnan tarpeel-
lisuuden. Yleisesti ottaen AY-liike on positiivinen 

ilmiö – OAJ:llä on laaja yhteiskunnallinen tehtävä 
myös pedagogian kehittämisessä. Toisaalta en esi-
merkiksi ymmärtänyt viime syksyn mielenilmausta. 
Näen tämän kansakunnan syvän hädän tilan ja työ-
tilanteen missä tällä hetkellä eletään. 

En pidä sen kaltaisesta ajatuksesta, että työ-
tunteja lasketaan. Minulla on oma tapani tehdä 
työtä ja se heijastelee näkemyksiäni. Onneksi moni 
opettaja toimii toisin kuin karrikoidusti sanottuna 
tarkasti tunteja laskeva AY-tietoinen opettaja. Mi-
nulla on oma tapani tehdä työtä ja se heijastelee 
näkemyksiäni. 
TL: 
Puhuit opettajan työajan laskemisen 
vaikeudesta. Minkälaisena ratkaisuna näkisit
 vuosityöaikajärjestelmään siirtymisen?
AH: 
Puhun nyt henkilökohtaisesti enkä ota kantaa pu-
heenjohtajan ominaisuudessa. Ajatukseni nousevat 
vahvasti siitä, että moni opettaja tekee tätä työtä 
hyvin kokonaisvaltaisesti. Opettajalla on sidottu 
työaika olemassa, mutta muuten on suuria vapa-
uksia. Kehittämistä ja ajatustyötä voi tehdä miten 
ja missä tahansa. Tämä on muillakin aloilla arkea 
esimerkiksi tutkimustyössä ja liikemiehillä.

Vuosityöajassa hyvä puoli on siinä, että se tuo 
näkyväksi opettajan muitakin tehtäviä ja se sallii sen, 
että opettajan taipumusten mukaan joillakin voi olla 
enemmän opetustyötä ja toisella taas kehitystehtä-
viä. En kannata kahdeksasta neljään työaikamallia 
ja mitä enemmän ajattelen vuosityöaikaa, näen yhä 
enemmän etuja opetusvelvollisuustyöaikamallissa. Ei 
tämä ihan hassu järjestelmä ole! Nykyinen malli sii-
tä, että vuosiviikkotuntipalkkio tai tuntipalkkio kat-
taa opetuksen suunnittelun, oppitunnin ja jälkityöt 
on aika selkeä ja se sallii erilaisia toteutustapoja ja 
persoonia. Yhteissuunnitteluaika ja erityistehtävä-
korvaukset mahdollistavat myös asioita. 

Jotkut tärkeät kehittämistarpeet jäävät kuiten-
kin tämän ulkopuolelle, kuten kesäkuun alkupuolen 
erityiskurssit tai abien opettamisen aikaistaminen 
elokuussa. Tähän paikallinen sopiminen voisi olla 
fiksu ja hyvin sopiva järjestelmä, jossa halukkaiden 
opettajien kanssa pystytään sopimaan sen työn 
tekemisestä, joka eivät mahdu nykyiseen järjestel-
mään. Molempien järjestelmien kanssa pystytään 
elämään, sekä nykyisen että vuosityöajan kanssa. 
TL:
Lähtisikö Munkkiniemen yhteiskoulu vuosityöaikako-
keiluun jos sitä tarjottaisiin?
AH: 
En ole varma. En oikein tiedä mitä esittäisin. Kes-
kustelisin koulun hallituksen ja kollegoiden kans-
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sa. Varmasti löytyisi perusteita lähteä mukaan 
kokeiluun, mutta niin kuin sanoin olen pikkuisen 
varauksellinen.
TL: 
Minkälaisena näet yksityiskoulujen tulevai-
suuden Helsingissä? Näetkö joitakin haasteita 
tulevaisuudessa?
AH: 
Näen yksityiskoulujen tulevaisuuden hyvänä.  Haas-
teina näen valtakunnalliset yleiset haasteet, joihin 
viittasin haastattelun alussa. 

Helsinki on riittävän iso ja hyvä kumppani sekä 
perinteinen kaupunki. Tänne mahtuu muitakin toi-
mintatapoja kuin kaupungin tuottamia kunnallisia 
palveluita. Istun myös eurooppalaisen yksityiskou-
lujärjestön hallituksessa ja näen, että kunnallisen 
viranomaisen ja yksityisen sektorin välillä on jän-
nitteitä muuallakin kuin Suomessa. Jos säädöksiä 
saadaan purettua ja yrittämisen henkeä ja tekemi-
sen meininkiä vahvistettua, kaikki voittavat. 

Koulun johdon ja koko henkilöstön menestys 
on kiinni koulun vetovoimasta. Jokaisen koulun 
pitää löytää oma profiili ja hyvinvointi. Näen tätä 
nyt paljon yksityiskouluissa. Meillä on siihen hyvä 
mahdollisuus, koska olemme selkeästi johdettuja 
omia yksiköitä, jossa ihmiset tuntevat toisensa ja 
joka tehtävästä vastuussa oleva henkilö on läsnä 
yhteisössä. Tämän kaltainen yrittäjyysajattelu on 
kaikkien yhteinen etu myös AY -liikkeen kannalta. 
TL: 
Onko termi ”yksityiskoulu” mielestäsi oikea ku-
vaamaan suomalaisia yksityiskouluja? Perinteinen 
eurooppalainen käsitys yksityiskoulusta eroaa melko 
paljon siitä, mitä tässäkin haastattelussa on puhuttu 
Suomessa julkisin varoin rahoitetusta yksityisestä 
perusopetuksesta. 
AH: 
Näemme tämän tietyllä tavalla ongelmallisena 
ja yrityksiä asian muuttamiseksi on ollut. ”Pri-
vate – we are not really private” kun kyse ei ole 
liikelaitosmuotoisesta koulusta, jossa kannetaan 
oppilasmaksuja ja jossa joku omistajataho kuittaa 
ruotsalaiseen tai amerikkalaiseen charter –kou-
lun tapaan voiton. Termi on kuitenkin vakiintunut 
suomalaiseen käyttöön ja lainsäädäntö puhuu yk-

sityisistä opetuksenjärjestäjistä. Olemme puhuneet 
autonomisista kouluista, itsenäisestä koulusta ja 
riippumattomasta koulusta, mutta toistaiseksi pa-
rempaa termiä ei ole löytynyt.
TL: 
Lyhyesti. Mitä tulee mieleen seuraavista sanoista: 
Opehuone?
AH: 
Hyviä tyyppejä.
TL: 
Yleissivistys?
AH: 
Sivistynyt ihminen, joka osaa toimia eri yhteyksissä 
ja elää ihmisiksi.
TL: 
HOAY?
AH: 
Opettajien etujärjestö, jossa on fiksuja ihmisiä.
TL: 
Haluatko jakaa jonkin omakohtaisen koulumuiston?
AH: 
Päästyäni pahimmasta murrosiän angstista, kun sil-
mät rupesivat avautumaan, koin koulussa innostuk-
sen ja kiinnostuksen hetkiä historian ja liikunnan 
saralla. Se on ollut minulle iso asia elämässä, että 
on kokenut aidon kiinnostuksen ja tämä myös liit-
tyen yleissivistykseen. 
TL: 
Terveisiä Rihvelin lukijoille?
AH: 
Toistaisin aikaisemmin sanomani yrittäjyydestä. 
Toi mittuani kahdeksantoista vuotta rehtorina koen, 
että koulussa tehdään syvällistä yhteistyötä. Sitä 
ei joka päivä pysty sanomaan sanallisesti tai or-
ganisaationa kuvaamaan. Yksityiskoulun salaisuus 
on siinä, että siellä pystytään puhaltamaan yhteen 
hiileen ja koulussa ollaan yhteisellä asialla. Paras-
ta markkinointia arkityön lisäksi on se, kun muksut 
kertovat toisilleen tarinoita opettajista ja vanhem-
mat sitten toisilleen niitä viinilasin ääressä. Siinä 
hengessä näitä kouluja pidetään ja siitä vanhasta 
spiritistä pitää olla jotain jäljellä. 

TL: 
Aki Holopainen, kiitos haastattelusta!

~~
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petussuunnitelma-
uudistus on saanut 
paljon huomiota 
osakseen ja hyvä 
niin. Uuden käyt-
töön ottamisessa 
on kuitenkin aina 
ylimenokausi, jonka 

jälkeen näemme miten uudet tuulet käytännös-
sä puhaltavat. Rohkeita askeleita on hyvä ottaa, 
mutta kaikkea ei voi muuttaa yhdessä yössä ja 
omia työtapoja ei tarvitse muuttaa kerralla. Pie-
nikin muutos on muutos matkalla kohti lopullista 
päämäärää. Vanhasta on myös hyvä ammentaa ja 
edetä itselle sopivin askelin uusiin työtapoihin ja 
kokonaisuuksiin. Täydennyskoulutustarve jo pel-
kästään digitalisaation osalta on ilmeinen.

Samaan aikaan kun työtavat uudistuvat, lisääntyy 
myös tarve yhteissuunnittelulle ja opetusmateri-
aalien soveltavalle käytölle. Myös opetussuun-
nitelman muutokset arvioinnin monipuolisuutta 
ja jatkuvaa luonnetta koskien voivat työllistää 
opettajaa aiempaa enemmän. YT-aikaa on rajalli-
sesti käytettävissä ja sen käytön mitoittamisesta 
on itse pidettävä huolta. Oman työn rajaamises-
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”Näin lapsesi koulu muuttuu”, 

”Ruotsalaisprofessori ihmettelee 

Suomen uutta opetussuunnitelmaa” 

ja ”Opetussuunnitelma pähkinän-

kuoressa!” Opettajat ovat saaneet 

loppukesästä lukea eri asiantuntijoiden 

ja myös vähemmän asiaa tuntevien 

mietintöjä koulusta erinäisistä 

medioista. Harvoin viestimet 

valmistavat opettajaa alkavaan 

lukuvuoteen näin perusteellisilla 

pohdinnoilla koulutyöskentelyn 

menetelmistä.
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sa me opettajat olemme parhaita asiantuntijoita. 
Muutoksia työaikaan on tulossa kesäkuun alussa 
neuvotellun kilpailukykysopimuksen seurauksena. 
Kiky-sopimusta koskeva tiivistelmä löytyy HOAY:n 
kotisivulta. Asiasta tiedotetaan tarkemmin sopi-
muskauden lopussa.

Opettajan vastuun osalta mikään ei ole uusien 
opetussuunnitelmien myötä lähtökohtaisesti muut-
tunut. Kuitenkin kysymykset opettajan vastuusta 
muuttuvissa oppimisympäristöissä ja yhdistyvien 
koulujen osalta ovat perusteltuja. OAJ:n lakimies 
Erkki Mustonen vastaa yhteysopettajien kysymyk-
siin näissä asioissa syksyn yhteysopettajapäivillä 
Jätkäsaaressa 29.10.2016. 

Helsinki on ollut pitkään tunnettu inhimillisen ko-
koisista opetusryhmistään. Tämä on ollut sille hy-
vää mainosta. Nyt oppilasmäärät ovat lisääntyneet 
mutta Helsingin kaupungin opetukseen käyttämät 
resurssit eivät ole kasvaneet samassa suhteessa. 
Erityisesti lukioiden resurssit ovat nyt niukat ja 
opetusryhmien koot ovat entisestäänkin kasvussa. 
Lisäkiristykset vaikuttavat opettajien työssä jaksa-
miseen ja opetuksen monimuotoisuuteen. Uuden 
opetussuunnitelman henkeä on miltei mahdoton-

ta toteuttaa. HOAY otti viime kesäkuussa kantaa 
Helsingin kaupungin talousarvioesitykseen näistä 
näkökulmista. HOAY on myös selvittänyt tilannet-
ta jäsenkyselyllä ja kyselyn tuloksia hyödynnetään 
edunvalvonnassa. Jatkossakin voit olla rohkeasti 
yhteydessä hallituksen jäseniin ja luottamusmiehiin 
työsuhdettasi koskevissa asioissa. Myös työsuojelu-
valtuutetut auttavat heidän tehtäviinsä kuuluvissa 
asioissa.

Ensi keväänä valitaan uudet kunnanvaltuutetut. 
Kuntavaalivuotena toivon, että opetuksen rahoitus, 
ryhmäkoot, koulurakennusten kunto ja sisäilman 
laatu nousevat keskeisiksi vaaliteemoiksi ja että 
ehdokkaat joutuvat vastaamaan äänestäjien kysy-
myksiin näissä asioissa. Helsingissä on sen verran 
paljon kouluikäisiä lapsia ja näiden vanhempia, että 
asialla on merkitystä ja äänestäjien äänenpainolla 
vaikutusta.

Iloa arkeen toivottaen

Tuomo Laakso
Edunvalvontavaliokunnan 
puheenjohtaja
tuomo.laakso@heryk.fi

Muistutuksena lyhyesti

•  Varmista, että sinulla on viranhoito
määräys tai työsopimus kirjallisena. 
Määräaikaisuudelle on oltava peruste.

•  Tarkista opettajatietolomakkeesi ja 
tehtäväkuvauksesi. 

•  Tiedäthän, kuka on luottamusmiehesi 
ja yhteysopettajasi?

•  Lisätehtävien hoitamisesta on 
maksettava asianmukainen korvaus

O
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Opettaja: Hei oppilaat. Todella hauska nähdä 
teitä rentouttavan kesäloman jälkeen. Tervetuloa 
uudistuneeseen kouluun, jossa uuden opetussuun-
nitelman avulla teistä tulee itsenäisiä tiedonhaki-
joita, -prosessoijia ja -tuottajia. 

Oppilas O: Joko nyt saa tuoda viime kevään 
todistuksen.

Opettaja: Ei vielä. Tämä uusi koulutukselli-
nen lähestymistapa takaa sen, että teistä tulee 
digitaalisen tietoyhteiskunnan diginatiiveja airuita, 
joiden harteilla ja hyppysissä on kansakuntamme 
ja maanosamme ja miksipä ei koko maailman 
tulevaisuus. Edistys laukkaa jyrmyin askelin ja te 
kuljette käymäjalkaa sen kanssa.

Oppilas O: Joko nyt saa viimein tuoda sen 
todistuksen.

Opettaja: Tästä edespäin te otatte vastuun 
omasta oppimisestanne. Takanamme on onneksi 
se aika, jossa minä opettajana kaadoin tietoa 
teidän päihinne ja pakotin teidät oksentamaan sen 
koepaperin päälle. Onhan selvää, että sillä tavoin 
ei mitään kunnollista oppimista tapahdu. Olette 

kuitenkin unohtaneet kaiken, mitä olette tällä 
tavoin oppineet. Nyt te tuotatte kaiken tiedon itse 
ja sen mitä ette tiedä, löydätte kyllä netistä. 
 
Avaamme ovet ja ryhdymme opiskelemaan todella 
tärkeitä asioita. Maailma on oppikirjamme! Non 
scholae, sed vitae discimus.  Oppilas itse astuu 
opiskelun keskiöön. Todellisuus avautuu meille mo-
dernina ja mielenkiintoisena. Valjastamme luontai-
sen uteliaisuutenne oman oppijuutenne vetureiksi 
ja käytämme uusimpia teknologisia ratkaisuja 
monipuolisesti. Voitte siis etsiä tietoa kannettaval-
la tietokoneella, tabletilla tai kännykällä. Etsittävä 
tieto voi olla tekstiä, kuvia tai vaikkapa videoita.

Oppilas P: Saako katsoa kissavideoita?

Opettaja: Hetkinen, tuo minun täytyy tarkistaa. 
Hmm, ilmiönä meillä on tänä vuonna Pohjoismaat 
ja Pohjoismaissa voi havaita kissoja, joten kissa-
videoiden katselu on täysin perusteltua, jos se on 
itse asettamiesi tavoitteiden mukaista.

Oppilas S: Kuule ope. Minua ei noiden kissavi-
deoiden katsominen kiinnosta lainkaan. Olen tullut 
kouluun oppimaan. Haluan käyttää aikani johonkin 

OTa VasTuuTa
Arimatti
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OTa VasTuuTa
järkevään ja saada selkeän palautteen siitä, miten 
olen opinnoissani edennyt. 

Opettaja: Sinun pitää itse miettiä, millaiset 
tavoitteet haluat itsellesi asettaa ja sitten sin-
nikkäästi pyrkiä niitä kohti. Kun olet saavuttanut 
asettamasi tavoitteet, olet saavuttanut tavoitteet, 
jotka olet asettanut.

Oppilas S: Asetan seuraavien minuuttien 
tavoitteekseni viime kevään todistuksen keskiarvon 
laskemisen. Voitko ope kertoa, miten se tehdään?

Opettaja: Hienoa, että sinulla on selkeä oppi-
mispolku hahmoteltuna. Sinun on nyt itse löydet-
tävä tarvitsemasi tieto, jotta sinusta tulisi oman 
oppijuutesi omistaja konstruktiivisessa hengessä.

Oppilas S: Onko täällä jotain kirjaa, josta voisin 
asiaa opiskella?

Opettaja: Kirjat on heitetty pois, koska niissä 
oleva tieto on staattista ja todennäköisesti myös 
vanhentunutta. Sinun on mentävä dynaamisem-
mille tiedon lähteille, vaikkapa

Wikipediaan.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Aritmeettinen_keskiarvo 11.8.2016

Oppilas S: Ope, en minä ymmärrä tästä mitään. 
Osaisitko selittää tämän asian minulle?

Opettaja: Osaisin, mutten voi.

:
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yksy on meille opetustyössä ole-
ville ”uusivuosi” haasteineen ja 
tavoitteineen. Kuitenkin tuntuu 
mukavalta, kun turvallinen arki 
rutiineineen alkaa, loma-ajan lais-
kottelun ja irtaantumisin jälkeen.  

Näin uuden lukuvuoden kynnyksellä ja uuden 
opetussuunnitelman käyttöönottoon liittyen herää 
useita kysymyksiä ainakin itselläni. Muutosten aika 
on käsillä, vaikka aina onkin jännittävää aloittaa jo-
tain uutta ja kiinnostavaa. Mitä kaikkea uuden ope-
tussuunnitelman tuomia haasteita opetukseen liit-
tyykään? Mikä kaikki muuttuu? Mikä säilyy ja mikä 
saa uudenlaisen sisällön? Mitä tulee sisältämään 
koulupäivä, viikko tai koko vuosi? Miten tästä kai-
kesta selviää oppilaat, minä itse? Haasteellinen vuosi 
on siis edessä.

Myös OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen on 
huolissaan uuden opetussuunnitelman tuomista 
haasteista. HS:n kirjoituksessa hänen mukaansa uu-
det opetussuunnitelmat ja koulutuksen keskittymi-
nen isoihin yksiköihin lisäävät opettajien osaamiseen 
”valtavia paineita”. Hän toteaa myös neljä konk-
reettista asiaa, joita pitäisi käsitellä. Ne ovat uusi-
en opetussuunnitelmien toimenpano, digitalisaatio, 
erityistä tukea tarvitsevien oppilaitten kohtaaminen 
ja maahanmuuttajat.  Lisäksi hän sanoo, OAJ:n teke-
mään kyselyyn perustuen, että tieto- ja viestintätek-
niikantäydennyskoulutusta ei ole tarpeeksi tarjolla.

Näin syksyn alussa, kun pimeys on vielä leppeää 
ja valoisien kesäöiden jälkeen melkein eksoottista, on 
helppo innostua uudestaan kaikesta tarjolla olevasta 
ohjelmasta ja täyttää kalenterinsivut niillä. Vaikka 
tarjontaa on runsaasti, on hyvä pitää mielessä, että 
merkitsee kalenteriin vain maltillisesti niitä merkin-
töjä, jotta voi säilyttää mielikuvan pakottomuudesta 
ja edes kohtalaisesta vapaudesta valita tekemisiään.

HOAY:n järjestötoiminnassa syksyllä on taas 

tarjolla niin koulutusta kuin hyvinvointia lisääviä tilai-
suuksia. Kokoamme heti alkajaisiksi yhteen uudet yh-
teysopettajat. Heidän panoksensa viestinviejinä jäsen-
ten ja ammattiyhdistysaktiivien välillä on ensiarvoisen 
tärkeää. Lisäksi syksyn akana tarjoamme jäsenillemme 
esimerkiksi VES/TES koulutusta, palkkakursseja sekä 
”Moniammatillinen yhteistyö koulussa” – illan. Pe-
rinteisillä yhteysopettajapäivillä lokakuussa olemme 
muutosten äärellä ja kuulemme mm. opettajien sopi-
musten neuvotteluun liittyvistä asioita, opettajan ju-
ridisesta vastuusta uusissa oppimisympäristöissä sekä 
edunvalvontaan, työsuojeluun ja monikulttuurisuuteen 
liittyvää tärkeää asiaa. 

Myöhemmin marraskuussa suunnitelmissa on 
myös yhteistyöseminaari päättäjien kanssa. Jäse-
nistömme hyvinvointia ylläpidetään tänäkin syksy-
nä laajalla ja erinomaisella tarjonnalla. On moneen 
makuun sopivaa teatteri- ja musiikkiesityksiä sekä 
pikkujouluristeily liikuntaakaan unohtamatta. Toivo-
tammekin kaikki tervetulleeksi mukaan nauttimaan ja 
virkistäytymään.

Edessä on jälleen vaalivuosi. Nyt on aika valita 
päättäjiä kuntiin tekemään ”oikeita ja viisaita” pää-
töksiä. Vaikuttaminen siihen, kuka päättä ja mitä, on 
meidän jokaisen vastuulla. Mitä se sitten tarkoittaa-
kaan jokaisen henkilökohtaisella tasolla? On siis olta-
va valveutunut, kiinnostunut ja aktiivinen, jos haluaa 
vaikuttaa ja olla päättämässä itselle tärkeistä asiois-
ta. Itselleni kaikki koulutukseen piiriin ja sen kehittä-
miseen kuuluvat asiat ovat number One. Tarvitsemme 
tällä hetkellä sellaisia päättäjiä, joille se myös on sitä, 
jos todella haluamme koulutuksen laadun ja määrän 
edelleen olevan korkealla tasolla maassamme.  

Innostunutta ja antoisaa 
syksyä toivottaen!

Maritta Virtanen
järjestövaliokunnan puheenjohtaja

viRtaa 
muutokseen
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PUUN ja KUOrEN    VäLiSSä

TT: 
Mitä opetuslautakunta tekee ja miten sen toiminta 
näkyy helsinkiläisen oppilaan ja opettajan arjessa? 
MK: 
Kunnallispolitiikassa päätökset ovat konkreettisia 
ja ne näkyvät arkipäivässä nopeammin kuin esimer-
kiksi lainsäädännön seuraukset. Opetuslautakunta 
toteuttaa valtuuston tahtoa päätöksenteossa; val-
tuusto päättää budjetista eivätkä meidän päätök-
semme voi olla ristiriidassa valtuuston päätösten 
kanssa. Opetuslautakunta ei ole operatiivisessa 
johdossa eli olemme tietyllä tavalla puun ja kuoren 
välissä; toisaalta pyrimme katsomaan, että valtuus-
ton isot linjaukset välittyvät viraston toimintaan 
ja sitä kautta kouluihin. Päätöksemme ovat pal-
jon yksityiskohtaisempia kuin valtuuston, mutta 
käytännön johtaminen ei kuulu meille, se kuuluu 
opetusvirastolle. 

Tällä kaudella lautakunnan strategisena lin-
jauksena on ollut pyrkimys lisätä koulujen valtaa 
ja vastuuta. Opetustoimenjohtaja Liisa Pohjolaisen 
johdolla on käynnistynyt uudistus vallanjaon uudis-
tamiseksi; virastohan on ollut hyvin virastokeskei-
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nen ja monet vanhemmat ja opettajat ovat koke-
neet, että siellä ei tunneta arkea.
TT: 
Onko siis lisätty rehtorin valtaa? 
MK: 
Tämä on helposti rehtorin valtaa, mutta kouluhan 
on asiantuntijoiden työyhteisö. Asiantuntijoita ei 
voi johtaa niin, että rehtori sanelee aivan kuten vi-
rastossakaan virastopäällikkö ei voi päättää jokai-
sesta asiasta eikä odottaa, että rehtorit ja opettajat 
tanssivat saman pillin mukaan. Opettajilla on suuri 
valta siihen, mitä luokkahuoneessa tapahtuu. Itse 
päättäjänä toivoo, että hyvät asiat valuisivat joka 
luokkahuoneeseen ja jokaiselle oppilaalle, ja että 
arjesta tulisi tietoa ylhäälle siitä, mikä toimii ja mitä 
pitäisi linjata strategisesti. Lautakunnan ja viraston 
ei pidä säätää pikkuasioita. 
TT: 
Sinusta tuli lautakunnan uusi puheenjohtaja 2013. 
Miten opetuslautakunta on erilainen nyt kuin ennen 
puheenjohtajuuttasi?  
MK: 
 Vaikka olen saanut aika paljon lokaa niskaani jul-
kisuudessa, niin lautakunnassa on kyllä arvostettu 
työtäni. Olen ehkä onnistunut lisäämään strategista 
johtamista lautakunnassa, vaikka samanaikaisesti 
kokoukset ovat tiivistyneet ja joku voi ajatella, että 
nyt siellä vain paukutetaan niitä päätöksiä. Itse kat-
son kokonaisuuksia ja strategiaa ja rakastan muu-
tosta. Olen pyrkinyt saamaan lautakunnan mukaan 
ymmärtämään mihin olemme pyrkimässä; maailma 
muuttuu ja se tulee näkyä myös opetustoimessa ja 
päätöksenteossa. 

Kun aloitin ja oli ehkä toinen kokous, joka kä-
sitteli tila-asioita, en ymmärtänyt miksi olin siellä ja 
mikä palaverin tarkoitus oli ja miksi meille esiteltiin 
kaksi tuntia Excel-taulukoita, mikä oli täysin päät-
täjien ajan väärinkäyttöä. Se oli shokki. Nyt on suu-
remmat linjat ja jos on jokin palaveri, niin kerrotaan, 
mikä on se ns. päätettävä asia. 

Ennen ehkä työnnettiin lautakunnalle vain 
hirveät määrät paperia eikä avattu mihin ne liit-
tyivät. Lautakunnalla oli myös työpaja siitä, mitä 
koululta haluaisimme, ja sitä kautta lähti myös 
digitalisaatio-strategia. 

Digitalisaatio on tosin huono sana, koska 
helposti ajatellaan edettävän laite edellä, vaik-
ka oikeasti ohjelman idea on opetuksen muutos, 
joka linkittyy opetussuunnitelmaan. Olisi kamalan 
noloa, jos Helsingillä ei olisi mitään suunnitel-
maa opetuksen muutoksesta nyt kun on tämä uusi 
opetussuunnitelma.  

Muutoksen ei ole vaikuttanut vain se, että 

minä puheenjohtajana olisin niin erinomainen, 
vaan myös viraston johto on vaihtunut ja monet 
tekijät ovat muuttuneet. 
TT: 
Millainen koulu olisi, jos olisit itsevaltias? 
MK: 
Ajattelen, että jokaisella lapselle on vain yksi lap-
suus ja yksi mahdollisuus käydä koulua. Koulun 
pitää olla sellainen, että se pystyy tukemaan lap-
sen yksilöllisiä vahvuuksia. Tämä on tietysti hillit-
tömän kova vaatimus. Onnistumista pitäisi mitata 
sillä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus kas-
vaa mahdollisimman onnelliseksi ja pärjääväksi 
aikuiseksi. 

Konkreettisesti kyse on tiedon hankinnasta ja 
jäsentämisestä; miten ja mistä osaa hakea tietoa, 
miten sitä jäsentää, miten arvioida mikä tieto on 
totta ja miten oppia oppimaan. Opetuksessa pitää 
säilyä lapsen into oppia eikä opettaja voi vain ka-
teederilta kertoa opittavia asioita. Pänttääminen on 
onneksi jäänyt vähemmälle, vaikka on toki asioita, 
joita joutuu pänttäämään. 
TT: 
Missä määrin pystyt opetuslautakunnan puheenjoh-
tajana toteuttamaan omia visioitasi? Voiko sanoa, 
että ilmiö ja digi ovat lähtöisin sinulta? 
MK: 
En voi tietenkään väittää, että olisin ne keksinyt, 
mutta digistrategiaa ei olisi tehty ellen olisi sanonut 
saman tien kun Liisa (Pohjolainen) oli valittu viras-
topäälliköksi, että nyt pidetään iltakoulu ja tehdään 
ohjelma, koska se on ainoa tapa saada rahaa. Koska 
olen ollut 20 vuotta valtuutettuna, ymmärrän, miten 
päätöksenteko toimii. Viraston ihmiset ovat tehneet 
ohjelman ja minulta tuli impulssi, että se on tehtävä. 
TT: 
Onko sama juttu ilmiöopetuksen suhteen?
MK: 
 Ilmiöopetus kytkeytyy digiohjelmaan, mutta ilmi-
öopetustahan on ollut eri puolilla aikaisemminkin. 
Nyt kyse oli ehkä siitä, että muutoksen pitää tapah-
tua kaikissa kouluissa; ei voi olla, että on joitakin 
innostuneita opettajia, jotka toteuttavat sitä sat-
tumanvaraisesti. Tähän tarvitaan myös rahaa. Sekä 
lautakunnan että opetusviraston rooli on ollut suuri 
ilmiölopetuksen painottamisessa. 
TT: 
Lautakunta koostuu eri puolueiden politiikoista. 
Miten puolueiden eri arvot ja näkemykset heijastuvat 
helsinkiläiseen kouluun? Oletteko eri mieltä puolu-
eissa näistä asioista?? 
MK: 
Tämän kauden suurimmat kiistakysymykset ovat 
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olleet kouluverkkokysymyksiä, joihin puolueiden 
linjaukset ovat vaikuttaneet. Taustalla on se, että 
pitää tehdä ikäviä päätöksiä ja yhdistää kouluja. 
Muutamassa tapauksessa koulujen yhdistäminen 
on mennyt läpi lautakunnassa, vaikka osa puolu-
eista on sitä vastustanut, mutta kaatunut kaupun-
ginhallituksessa, kun vanhemmat ovat vastustaneet 
yhdistämistä. 

Ennen toisen tällaisen tapauksen käsittelyä 
oli aloitteestani jopa tehty kouluverkkolinjausten 
strateginen paperi, jonka kaupunginhallitus hyväk-
syi ja yhdistäminen olisi ollut täysin linjausten mu-
kaista. Siitä huolimatta kaupunginhallitus kaatoi 
yhdistämisen. 
Budjetti on kuitenkin pysynyt samana eikä kau-
punginhallitus ratkaissut sitä ongelmaa, että siitä 
seurasi puolen miljoonan euron kuoppa budjet-
tiin. Tämä on juuri se summa, joka leikattiin kou-
luavustajista. Nämä ovat koko lautakunnan tai 
ehkä pikemminkin koko valtuuston kollektiivisia 
epäonnistumisia. 
TT: 
Opetusvirasto ja rehtori tekevät päätökset hankin-
noista. Tämä määrää pitkälti opetustavan;  opettaja 
ei pysty toteuttamaan opetusta hyväksi kokemallaan 
tavalla, jos ei ole tarvittavia välineitä  esim. oppikir-
joja tai dokumenttikameroita. Onko tehty päätös, että 
oppikirjoja tai dokumenttikameroita ei tulevaisuudes-
sa enää hankita? 
MK: 
Lautakunta ei ole linjannut tällaista. Se on koulujen 
päätäntävallassa, mutta tietenkin, jos ajatellaan 
kokonaisvaltaista opetuksen muutosta, joka pe-
rustuu tiedon hakuun ja synteesin tekemiseen, niin 
oppikirjahan on hirvittävän kapea; siihen mahtuu 
vähän tekstiä ja se on yhdestä näkökulmasta. 

Kyllähän internetin loputon maailma tarjoaa 
paljon suuremman mahdollisuuden hakea tietoa 
ja tarkastella asiaa eri näkökulmista. Maantiedossa 
esim. joku voi kiinnostua tietyn maan pinta-alasta 
tai ilmastosta, joku toinen kulttuurista, ruuasta tai 
maasta matkailukohteena. Kirjassa on ehkä 10 lau-
setta, jotka opetellaan ulkoa. 
TT: 
Mutta oppilaat lukevat muutenkin vähän ja 
on oppilaita, jotka eivät ilman oppikirjoja lukisi 
edes tätä vertaa. Miksi oppikirjoista pitäisi 
kokonaan luopua? Eikö käytössä voisi olla erilaisia 
opiskeluvälineitä? 
MK: 
Ymmärrän lukemispointin, mutta ehkä oppilaiden 
pitäisikin lukea sen sijaan enemmän kaunokirjal-
lisuutta tai vapaavalintaisia kirjoja annetusta ai-

heesta. On hyviä kokemuksia koulujen ja kirjastojen 
yhteistyöstä, jolloin kirjaston väki tietää, mikä koko-
naisuus koulussa on käsiteltävänä ja pystyy parem-
min auttamaan oppilaita. 

Arvostan kirjoja ja arvostan lukemista, mutta 
en ole aivan varma, kuinka suuri arvo sillä vanhan-
aikaisella oppikirjalla on, vaikka ymmärrän, että sii-
tä on sekä opettajien, oppilaiden että vanhempien, 
varmaan päättäjienkin vaikea luopua. Jos ajatellaan 
tavoitetta, että oppilaat oppivat ja kiinnostuvat tie-
dosta, niin onko se oppikirja se vastaus? Ja kyllähän 
dokumenttikamera on aika vanhanaikainen.
TT: 
Oppilaiden on vaikeaa löytää sitä tietoa sieltä 
netistäkin. 
MK: 
Aikuisethan hakevat tiedon netistä eikä kirjasta, jos 
heiltä kysytään jostain aiheesta detaljeja. Taito on 
se, että osaa arvioida, onko tieto totta vai onko ky-
seessä huuhaa-sivusto. Oikeassa maailmassa ei ole 
oppikirjaa ja on tärkeää tunnistaa todellisen tiedon 
huuhaasta. 
TT: 
Eivät oppilaat tunnista sitä.
MK: 
Ei, ei, monet aikuisetkaan eivät tunnista! Se on erit-
täin vaikeata, mutta se on se maailma, jossa ollaan. 
TT: 
Onko mielestäsi järkevää, että opettajaa tällä tavalla 
estetään valitsemasta omasta mielestään paras 
opetustapa? 
MK: 
Uusi opetussuunnitelma on valtakunnallinen päätös; 
ei voi myöskään päättää poikkeavansa opetussuun-
nitelmasta. Ja Helsingissä on valittu digistrategia. 
Vaikka lautakunta ei näin yksittäisiin asioihin puutu, 
niin mielestäni on selvää, että vanhanaikaisia työvä-
lineitä ei hankita. Voi olla, että oppikirja on jossakin 
aineessa hyvä, mutta on selvä, että ei ole yksittäisen 
opettajan päätettävissä, käytetäänkö koulun rahat 
oppikirjoihin vai dokumenttikameroihin vai johonkin 
muuhun. 
TT: 
Tilanne on tänä syksynä osittain se, että ei ole 
oppikirjoja, mutta ei digiäkään. Sanotaan, että jotain 
tulee joskus, mutta vielä ei ole juurikaan tullut ja jos 
on tullut, se on ollut enintään tyydyttävästi toimivaa. 
Helsinkiläinen opettaja kertoo: "Tänä syksynä emme 
saa uusia kirjoja, emme saisi monistaa, emme saa 
koneita, emme saa luvattuja ohjelmia käyttöön, 
lukujärjestys tulee yhdelle jaksolle vajaa viikko ennen 
koulun alkua. Opettajan suunnitelmallisen työnteon 
edellytykset puuttuvat". Mitä sanot? 
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MK: 
Muutosvaihe on aina hankala, kun joutuu luopu-
maan jostakin ja välttämättä ei ole uutta tilalla. 
Ongelmana on se, että kaupungin kanslia viivyt-
teli digistrategia-rahoja, jotka ovat ylimääräistä 
rahaa. Strategilla pystyimme perustelemaan, että 
tällainen investointi tarvittiin. Sen sijaan, että 
digiohjelmaan olisi saatu tälle vuodelle 8 miljoo-
naa, saimmekin vain neljä. Keväällä kuvittelimme, 
että proseduuri vain myöhästyisi puolella vuodella, 
mutta onkin niin, että myös ensi vuoden rahoista 
joudutaan erikseen neuvottelemaan, jotta ohjelma 
saadaan tehtyä neljässä vuodessa. Mutta tiedän, 
että asiaan on olemassa valtuustossa laaja poliit-
tinen tahto. Hankintojen hitaus varmaankin näkyy 
nyt ikävällä tavalla työssä. 
TT: 
Viranomaiset haluavat koulutuksesta luovempaa ja tu-
levaisuuteen suuntautuvampaa ja uuden OPSin pitäisi 
taata tämä. Kuitenkin esim. ruotsalainen professori 
Inger Enkvist ihmetteli viime viikolla Svenska Dagbla-
detissa että Suomi ei tunnu ymmärtäneen, mikä sen 
vahvuus on, kun se nyt  heittäytyy kokeilemaan uusia 
työskentelytapoja kopioidessaan käytännössä Ruotsin 
opetussuunnitelman, jossa tulokset ovat huomattavas-
ti huonommat. Voitko kuvitella, että kaikesta tästä ei 
seuraakaan kaikkea sitä hyvää, mitä uudelta OPSilta 
odotetaan? 
MK: 
Se muutos, jota Suomessa nyt ollaan tekemässä, ei 
liity ruotsalaiseen kouluun. Ruotsalaisen koulun on-
gelmat eivät johdu ilmiöpohjaisesta tai digitaalisesta 
opetuksesta eikä siellä ole tehty tällaista muutosta 
kuin Suomessa. 

Maailmassa on hienoja esimerkkejä onnistu-
neesta digitaalisesta oppimisesta. Koulussa huonosti 
pärjäävät lapset ja nuoret ovatkin tällaisen uuden 
vahvuuksia korostavan opetuksen myötä löytäneet 
vahvuutensa ja pärjänneet koulussa. Digitalisaatio 
mahdollistaa yksilöllisemmän oppimisen ja yksilöl-
lisemmän tavan osoittaa osaamistaan.  Vanhanai-
kaisessa koulussa jotkut pärjäävät hyvin ja jotkut 
huonosti. Uskon, että uudenlainen koulu mahdollis-
taa erityyppisille lapsille ja nuorille pärjäämisen ja 
onnistumisen kokemukset. 
TT: 
Helsinkiläisiltä kouluilta on viime vuosina leikattu? 
Mikä on/on ollut lautakunnan rooli leikkauksissa?  
MK: 
Valtuusto päättää budjetista. Edellä mainituista pa-
rin koulun yhdistämisestä olisi saatu osa rahoista. 
Kun hankkeet kaatuivat, myös muut yhdistymiset 
myöhästyivät. Näillä on ollut suuri merkitys. Valtaa 

on siirretty rehtoreille, jotta heillä olisi enemmän 
liikkumavaraa siinä, miten säästöjä etsitään.

Lautakunta on linjannut, että pyrimme tu-
kemaan heikommassa asemassa olevia. Siksi eri-
tyisopetuksesta ei leikata. Myöskään positiivisen 
diskriminaation rahoja ei ole leikattu.  Lukioihin 
tuli myös uutena asiana PD-rahaa; samalla kun 
säästettiin, luotiin lukiojärjestelmä, jossa haas-
teellisimmat lukiot saivat lisäresurssia. Mutta kun 
kaikesta on leikattu, niin näytti siltä, että ne saivat 
nollabudjetin ja muilta leikattiin. Mutta kyllähän 
uusien menojen keksiminen olisi helpompaa kuin 
karsiminen, mikä ei ole koskaan mukavaa. 
TT: 
Yritättekö lautakunnassa puolustaa opetusta 
leikkauksilta? 
MK: 
Yritämme, mutta tietenkin täytyy valtuutettuna 
todeta, että kaupungilla on tietty liikkumavara 
budjetissa; kyllä sosiaali- ja terveydenhuollossakin 
tarvitaan rahaa. Opetushan on saanut joka vuo-
si ns. lisärahaa, ts. opetuksen rahoja on karsittu 
vähemmän kuin muiden sektoreiden rahoja tällä 
valtuustokaudella. 
TT: 
Sosio-ekonomisesti korkeamman alueen vanhem-
mat ovat hanakampia vaikuttamaan politiikkoihin 
esim. koulujen lakkautuksissa ja yhdistämisissä ja 
vaikuttaa siltä, että lakkautukset iskevät helpommin 
heikomman sosio-ekonomisen alueen kouluihin. 
Onko näin? Jos on, koetko sen ongelmana ja teh-
däänkö asialle jotain? 
MK: 
Mielestäni se on erittäin suuri ongelma ja olen 
yrittänyt myös valtuustokeskusteluissa tuoda 
esille, että vanhemmilta tulevassa palautteessa 
on tällainen epäsuhta. Kaikilla vanhemmilla on 
tietenkin oikeus katsoa asiaa vain omien lastensa 
näkökulmasta, mutta päättäjien pitää pystyä kat-
somaan kokonaisuutta ja pitää huolta tasa-arvos-
ta. Olen tällä kaudella pettynyt, että valtuutetut 
eivät ole pystyneet huolehtimaan tasa-arvosta ja 
tasapuolisesta kohtelusta. Mielestäni lautakunta 
on taas onnistunut tässä paremmin, kun se on 
turvannut esim. PD-rahat. 
TT: 
Onko PD-raha lähtöisin virastosta vai 
lautakunnasta? 
MK: 
Sekä lautakunta että virasto on sitoutunut PD-
rahaan. Olen ollut aikoinaan tuomassa tätä ideaa 
Helsinkiin. Valtuutettuna sanoin, että en ymmärrä 
miksi on erillisiä projekteja, miksei voisi perustoi-
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mintaan saada enemmän resursseja haasteellisilla 
alueilla, sillä lähtökohdat eivät ole samat.  
TT: 
Opetus saa positiivista diskriminaatio – resurssia. 
Toisin on oppilashuollon moniammatillisten henkilöi-
den - kuraattoreiden, psykologien ja terveydenhoi-
tajien laita. Erittäin haasteellisella alueella työsken-
televä ylityöllistetty koulukuraattori kertoo: " Tällä 
hetkellä en pysty juurikaan tekemään yhteisöllistä 
työtä kouluillani eli oppilashuoltolaki ei toteudu. Toki 
voisin jättää tekemättä yksilötyötä ja esimerkiksi 
yhteistyötä lastensuojelun kanssa, mutta toisaalta 
näihin velvoittavat esim. oppilaan oikeus saada 
palveluani määräajassa sekä lastensuojelulaki.  Onko 
haasteellisilla alueilla sijaitsevien koulujen oppilas-
huollon lisäresurssointia ajateltu?
MK: 
Asiasta ei ole keskusteltu. Olen tuonut esille, että 
PD:n tuoma lisäkohdennus on täysin riittämätöntä. 
Jos ajatellaan alueiden ja haasteiden eroja, niin PD-
raha tasaa niitä aivan liian vähän ja oppilashuolto 
on yksi näkökulma lisää tähän. Ylipäätään pitäisi 
ajatella ja mitata tavoitetta. Tässä tavoite on lasten 
ja nuorten hyvä kasvu ja silloin resurssit pitäisi ja-
kaa niin, että haasteellisella alueella jaetaan enem-
män resurssia. 
TT: 
Miksi oppilashuollon suhteen näin ei ole?
MK:  
Jotta saataisiin jollekin alueelle lisäresursseja, pi-
täisi leikata alueelta, jossa menee paremmin. Se on 
poliittisesti mahdotonta. Lisäresurssointi olisi mah-
dollista, jos saataisiin lisää rahaa. 
TT: 
Haastavilla alueilla tavallisissa luokissa saattaa 
olla erityisen tuen tarpeessa jopa puolet oppilaista. 
Opettaja kertoo: "kolmiportaisen tuen käytäntö on 
ollut voimassa jo sen verran aikaa, että siihenkin 
liittyvää resurssointia on ehditty vähentämään sekä 
koulun tasolla että oppilaan tasolla. 

Kyse on pedagogisesti ja myös oppilashuol-
lollisesti hyvästä systeemistä, josta yhä useampi 
opettaja valitettavasti toteaa nykyään, että se kuor-
mittaa opettajaa yhä enenevässä määrin. Meilläkin 
alakoulun puolella on useita luokkia, joissa on yli 10 
sellaista oppilasta, joilla on joko oppimissuunnitelma 
tai HOJKS päivitettävänä. 

Yhdellä luokanopettajalla on luokassaan 13 (!) 
pedagogisen asiakirjan omaavaa oppilasta, minkä li-
säksi luokasta löytyy käytösongelmaisia oppilaita ja 

monenlaista oppimisen pulmaa puhumattakaan alati 
lisääntyvästä S2-oppilaiden lukumäärästä. Opettaja 
oli jo tässä vaiheessa lukuvuotta uupumuksen par-
taalla ja totesi, että "turha enää puhua yleisopetuk-
sen luokasta, kun kyse on ISOSTA erityisluokasta. 
Miten opetuslautakunta vastaa tähän haasteeseen?
MK:  
Tämä on operatiivista johtamista, joka ei kuulu lau-
takunnalle. Se kuuluu ehkä enemmän opetusviras-
tolle. Toivon, että opettajat eivät halua politiikkojen 
puuttuvan käytännön työn johtamiseen. 
TT: 
Jos viranomaiset eivät tee tälle asialle mitään, niin 
voisivatko kuitenkin poliitikot katsoa, että heidän 
tahtonsa toteutuisi?
MK: 
On aivan selvää, että lautakunta ei voi eikä sen pidä 
puuttua siihen, mitä koulun sisällä tapahtuu. Jos 
taas ajatellaan resurssinjaon näkökulmasta, niin ny-
kyinen koulujen välinen rahanjako ei riittävästi ota 
huomioon koulujen eri lähtökohtia. Meillähän pitäi-
si olla sellainen seurantajärjestelmä, jonka avulla 
tieto kulkisi paremmin. 

Toiminnan digitaalisella ohjausjärjestelmällä 
viraston tasolla pystyttäisiin näkemään, että puolet 
jonkun koulun luokista on täynnä erityisen tuen op-
pilaita, kun taas toisessa koulussa ei ole samanlaisia 
ongelmia, mutta se saa samat määrärahat. Toivot-
tavasti paremmin saatu tieto näkyisi tulevaisuudes-
sa myös rahanjaossa. En vähättele tätä ongelmaa, 
vaan se on oikea ongelma. 
TT: 
Opetuslautakunnan puheenjohtajan terveiset helsin-
kiläisille opettajille?
MK: 
Kuten alussa sanoin, koulun tarkoitus on, että jokai-
nen lapsi ja nuori kasvaa niin hyväksi ja onnelliseksi 
ihmiseksi kuin mahdollista. Opettajilla on hillit-
tömän vaativa ja tärkeä tehtävä, koska te vietätte 
niin paljon aikaa näiden lasten kanssa. Toivon, että 
säästöjen ja muutosten myllerryksessä jaksaisitte 
uskoa lapsiin ja heidän unelmiinsa ja mahdolli-
suuksiin kasvaa kohti unelmiaan. Tämä on erityisen 
tärkeää lapsille, joilla on ongelmia; sillä että joku 
uskoo heihin, on tulevaisuutta parantava vaikutus. 
Toivon, että voimaa löytyy, vaikka niitä dokument-
tikameroitakaan ei luvattu. Varmasti opettajat tie-
tävätkin, että heidän työtään arvostetaan yleises-
tikin. Opetuslautakunnan puheenjohtajana arvostan 
työtänne. 
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Työhyvinvointi?

Jokaisella, niin johdolla kuin työntekijöillä 
on yhteisvastuu omasta ja työyhteisönsä hy-
vinvoinnista. Tervehtiminen, kuunteleminen, 
läsnä oleminen, auttaminen ja kehuminen 
luovat työyhteisössä yhteenkuuluvuutta ja 
turvallisuuden tunnetta. Kenenkään ei tarvitse 
rakastaa toista työntekijää, mutta kaikilta voi-
daan edellyttää sellaista toisten hyväksymistä 
ja kunnioitusta, että työt kyetään hoitamaan 
asiallisesti ja yhdessä yhteistyössä. Työyhtei-
sön toimivuutta ja hyvinvointia pitää vaalia ja 
hoitaa. 

Arjen teoilla lisää hyvinvointia

• Myönteinen vuorovaikutus vaatii aina 
ponnistelua ja yritystä. Kielteinen 
onnistuu kaikilta luonnostaan. Kannusta 
vaikeissa tilanteissa ja päätöksissä. Anna 
rakentavaa palautetta.

• Huomaa hyvä ympärilläsi. Kehu työka-
veri päivässä. Hymyile, vaikka aina ei 
hymyilyttäisi. Ole osaltasi rakentamassa 
sellaista työyhteisöä ja ilmapiiriä, johon 

Itsekö pitäisi tämäkin 

tehdä? No ei välttämättä, 

kukaan ei voi siihen pakottaa 

mutta on hyvä tiedostaa, 

että omalla toiminnalla on 

paljon merkitystä työpaikan 

yhteishengen ja ilmapiirin 

kannalta. Työhyvinvointiin 

vaikutetaan omilla toimilla 

kaiken aikaa. 
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on mukava aamulla tulla. Tulos koituu myö-
hemmin myös omaksi iloksi.

• Iloitse työkaverin onnistumisesta ja menes-
tyksestä, se ei ole sinulta pois.

• Jokaisessa kohtaamisessa on mahdollista 
synnyttää merkitystä toiselle ihmiselle ja 
samalla myönteisiä tunteita ja hyvinvointia.

• Tarjoa apuasi. Auttaminen lievittää stressiä. 
Arkisen avuliaisuuden on todettu helpotta-
van tehokkaasti stressaavien tapahtumien 
aiheuttamaa painetta (Ansell, 2015).

• Ole avoin, rehellinen ja vilpitön.
• Älä osallistu juoruilemiseen tai pahan 

puhumiseen.
• Arvosta ja kunnioita toista ihmistä sellaisena 

kuin hän on. Jokainen on ainutlaatuinen.
• Mieti oletko hyvä työkaveri? Toista ei voi 

muuttaa mutta omaan käytökseen ja tuntei-
siin voi vaikuttaa.

Heippa!

Tervehtiminen kuuluu hyvin tapoihin. Sillä osoite-
taan myös arvostusta toisia kohtaan. Tervehtimisel-
lä on alun perin ilmaistu että tunnistaa toisen ja 
että on itse vaaraton, ettei kanna asetta kädessään. 
Kollegoiden tervehtiminen ja kuulumisten vaih-
taminen luo työpaikalle myönteistä tunnelmaa ja 
yhteishenkeä. Tervehtimättömyys aiheuttaa pahaa 
mieltä, antaa ylimielisen vaikutelman, huonontaa 
yhteishenkeä ja vaikeuttaa työn sujumista.

Kiitos!

Tunnustuksen saaminen on jokaiselle tärkeää. Kai-
killa on oikeus kiitokseen. Aito kiitos motivoi vas-
taanottajaansa ja tuo hyvää mieltä. Kiittäminen ei 
ole vaarallista. Kukaan ei ole kuollut siihen että olisi 
saanut liian paljon kiitosta. Myönteinen ilmapiiri ja 
kannustava palaute edesauttavat työn sujumista.

Valittaminen tarttuu

Negatiiviset tunteet leviävät helpommin kuin po-
sitiiviset. Kritiikki ja asioiden kyseenalaistaminen 
on joskus paikallaan mutta jatkuva valittamisen ja 
negatiivisuuden ilmapiiri vaarantavat hyvinvoin-
nin. Tutkimuksen mukaan yli 30 minuutin altistus 
valittamiselle joko elävässä elämässä tai vastaa-
van materiaalin katseleminen televisiosta tappaa 
hermosoluja aivojen hippokampus-osasta. Kiti-
nän kuunteleminen kirjaimellisesti muuttaa aivot 
mössöksi (Taloussanomat 26.8.2016). Tunteilla on 
tapana tarttua, niin kielteisillä kuin myönteisil-
läkin. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on vastuu 
siitä, minkälaisia tunteita tuo mukanaan ja jakaa 
työpaikallaan.

Law & Order

Laki sanoo että työntekijän on työpaikalla vältettävä 
sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirin-
tää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa 
heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa. 
Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle tekijöistä 
jotka vaarantavat turvallisen, terveellisen työympä-
ristön. Työnantajan on myös kerrottava työntekijälle 
mihin toimenpiteisiin asian suhteen on ryhdytty. 

Fyysistä tai sanallista häirintää, raivonpurka-
uksia, huutamista tai vähättelyä ei tarvitse sietää. 
Esimiesten on puututtava käyttäytymiseen silloin, 
kun se haittaa työn tekemistä tai muiden työnte-
kijöiden hyvinvointia. Helmi-intrasta löytyvä erin-
omainen Sopua ja sovittelua opas kuvaa Helsingin 
kaupungin toimintamallin epäasiallisen kohtelun 
tilanteisiin.

Ristiriidat tulisi selvittää rakentavasti, mielui-
ten työpaikalla, ennen kuin niistä tulee konflikte-
ja. Ota yhteys työsuojeluvaltuutettuun jos et saa 
tarvitsemaasi tukea tai apua asian jäsentämisessä 
työpaikaltasi. Toki voit ottaa yhteyttä muutoinkin.

Hyvää syksyn jatkoa

Timo Saarinen
 Työsuojeluvaltuutettu
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Digitalisaation aikana itsensä johtaminen on tär-
keää. Väsyneenä on helppo istahtaa sohvalle ja 
viettää iltaa tv:n ja somen parissa. Ei tunnu olevan 
energiaa edes miettiä virkistäisikö ja rentouttaisi-
ko lukeminen, radion kuunteleminen, liikkumaan 
tai kulttuuririentoihin lähteminen enemmän. 

Työn rajaaminenkin on itsensä johtamista. 
Sähköposti ja Wilma-viestit ovat monilla käden 
ulottuvilla puhelimessa. Neuvoni on, että älä kuor-
mita itseäsi niillä tai työsähköpostilla vapaa-ajal-
lasi. Viime aikoina olen työssäni selvittänyt kodin 
ja koulun väliseen viestintään liittyviä kysymyksiä. 
Huoltajan perjantai-iltana lähettämä vihainen 
viesti jää vaivaamaan mieltä koko viikonlopuksi ja 
asiaa vain pahentaa väsyneenä lähetetty tuntei-
kas vastaus. On myös hyvä muistaa, että opettajan 
huoltajille tai oppilaille lähettämät viestit eivät ole 
yksityistä kirjeenvaihtoa vaan viranhoitoa. 

Itsensä ammatillinen johtaminen ja työhön 
sitoutuminen ja työnilo eivät missään tapauksessa 
ole toistensa vastakohtia tai toisiaan poissulkevia. 
Ammatillinen suhtautuminen työhön ja siihen in-
nolla heittäytyminen tuottavat sen sijaan jaksamis-
ta ja työniloa. 

Työniloa syksyyn toivottaa 

Hanna Näremaa-Perälä

J
oitain vuosikymmeniä sitten opet-
tajan työtä pidettiin kevyenä puo-
lipäivätyönä. Varsinkin pienten op-
pilaiden koulupäivä alkoi myöhään 
ja päättyi aikaisin, eikä ymmärretty 
että opettajan työpäivä poikkeaisi 

siitä. Saattaa olla, että joku vieläkin ajattelee opet-
tajan työstä noin. Ainakin naljailua lyhyestä työ-
ajasta kuulee silloin tällöin.

Työsuojeluvaltuutettuna en tunne yhtään ke-
vyen puolipäivätyön tekijää. Päinvastoin, opetta-
jien kuormittumiseen tarttuminen on päivittäistä 
työtäni. Useat opettajista tekevät unelmatyötään, 
kokevat työn merkitykselliseksi, luovaksi ja innos-
tavaksi ja pääsevät päälle päätteeksi vaikutta-
maan vielä työnsä järjestelyihinkin, mikä on työ-
hyvinvoinnin kannalta tärkeää. 

Kaikissa ammateissa voi kuormittua. Opet-
tajien työssä kuormittuminen on enimmäkseen 
psykososiaalista ja liittyy työn sisältöön, työn jär-
jestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuu-
teen. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi ristiriidat 
työyhteisössä, epäselvät työtehtävät, toimimaton 
johtaminen, väkivallan uhka, liian vaativa tai moti-
voimaton työ tai liian suuri tai vähäinen työn mää-
rä. Psykososiaalinen kuormitus saattaa myös liittyä 
työaikoihin tai -olosuhteisiin. 

Kuormituksen vähentäminen lähtee sen miet-
timisestä, mikä itseä kuormittaa. Jos työoloihin toi-
votaan muutosta, on asia otettava esille esimiehen 
kanssa. Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut 
voivat olla apuna.

Helsingin kaupungin yhteisten ohjeiden mu-
kaan psykososiaalista kuormittumista voidaan vä-
hentää esimerkiksi

• sopimalla yhteiset pelisäännöt ja puuttu-
malla nopeasti havaittuihin ristiriitoihin tai 
väärinkäytöksiin

• kuuntelemalla ja osallistamalla 
henkilökuntaa

• kuvaamalla tarkasti työtehtävät ja vastuut
• työn ja työaikojen joustoilla ja tehtävi-

en muuttamisella henkilön voimavarojen 
mukaan

• hyvällä viestinnällä ja vuorovaikutuksella ja 
työntekijöiden koulutuksella
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HOAY ja OAJ eivät edusta mitään yhtä 
poliittista suuntausta. Egitim Sen 
valikoitui haastateltavaksi (haastattelun 
antaneen henkilön nimeä ei mainittu) 
sattumalta. Koulussamme vieraili 
keväällä turkkilainen opiskelija, joka 
halusi antaa Turkkiin palattuaan ilmaisia 
englannin tunteja oppilaille, jotka tulivat 
huonoista oloista (tämä toive peruuntui 
kaappauksen vuoksi). Jaoin hänelle 
englannin opetusmateriaalia sekä 
joitakin pedagogisia neuvoja. 

Kun kesällä Turkissa oli 
vallankaappausyritys, kysyin, tunsiko 
hän ketään irtisanottua opettajaa, 
joka voisi antaa haastattelun. Hän 
ohjasi minut haastattelupyyntöineni 
Egitim Senin puoleen. Tässä vaiheessa 
en tiennyt mitään sen enempää 
Egitim Senistä kuin muistakaan Turkin 
ammattiyhdistysliikkeistä. 

Tarja Tuohimaa

Ammattiyhdistystoimintaa Turkissa 
vallankaappausyrityksen jälkeen

Turkin epäonnistuneen vallankaappausyrityksen 
jälkeen mm. opettajia on irtisanottu. On ymmär-
rettävää, että armeijan piirissä olevat henkilöt 
irtisanotaan, mutta miksi opettajat?

Ammattijärjestömme Egitim Sen on tuominnut 
kaappausyrityksen selväsanaisesti, mutta tästä 
huolimatta noin 200 Egitim Senin jäsenen toi-
miluvat on toistaiseksi peruutettu ilman mitään 
syytä. Kaappausyritys yhdistetään Fethullah Gü-
len -yhteisöön. 21 000 Fethullah Gülen -yhtei-
sön yksityiskouluissa työskentelevää opettajaa 
on irtisanottu. Kunnan tai valtion ylläpitämissä 
kouluissa olevia 33 000 opettajaa ei ole irti-
sanottu, vaan heidän toimilupansa on evätty 
toistaiseksi. 

Fethullah Gülen-yhteisö on 40 vuoden ajan 
saanut merkittävää tukea hallitukselta ja AKP-
puolueelta ja tänä aikana se palkannut paljon 
työntekijöitä. Yhteisön päämääränä on ollut 
vaikuttaa hallituksen politiikkaan kasvattamal-
la jäsenmääräänsä julkisissa viroissa. Heillä on 
siten ollut paljon vaikutusvaltaa politiikassa, ta-
loudessa ja yhteiskunnassa yleisesti. 

Hallitus ja viranomaiset ovat sanoneet, että 
toimilupansa toistaiseksi menettäneet kunnan 
ja valtion ylläpitämien koulujen opettajat voi-
vat saada takaisin työnsä, jos heillä ei ole lain-
kaan yhteyksiä Fethullah Gülen-yhteisöön. Tästä 
huolimatta myös henkilöt, joilla ei ole siihen 
mitään yhteyksiä, ovat menettäneet toimilu-
pansa, jos he ovat vastustaneet hallitusta. Heitä 
on 21 000. Pelkäämme, että tilanne muuttuu 
"noitavainoksi".

Miten Egitim Sen –ammattiyhdistys on reagoinut 
opettajien irtisanomisiin ja toimilupien peruutta-
misiin? Onko mikään toinen järjestö tai ryhmitty-

Taustaa

Egitim Sen on Turkin suurin 

ammatti yhdistys järjestö. 

Se kuuluu poliittisesti 

vasemmalle laidalle. 

Turkissa on myös muita 

ammattiyhdistysliikkeitä, 

jotka edustavat eri poliittisia 

ja uskonnollisia suuntauksia. 

Siksi seuraava haastattelu 

näyttäisi erilaiselta, jos 

joku muu turkkilainen 

ammattiyhdistys olisi sen 

antanut. 
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mä tuominnut Turkin viranomaisten toimet?

Järjestö on tehnyt kaiken voitavansa, jotta proses-
sista ei tulisi yleistä "noitavainoa".  Vallankaap-
pausyrityksen jälkeen Egitim Sen on kehottanut 
hallitusta noudattamaan yleisiä lakeja. Myös muut 
KESKiin eli Julkisen alan työntekijöiden keskusliit-
toon (Confederation of Public Employees' Trade 
Union) kuuluvat ammattiyhdistykset ovat vastus-
taneet hallitusta, kun se on polkenut sellaisten 
henkilöiden oikeuksia, joilla ei ole mitään tekemistä 
kaappauksen kanssa. Sen lisäksi 21 järjestöä, mu-
kaan lukien oma keskusjärjestömme KESK, ovat 
perustaneet "Työn ja demokratia-liikkeen järjestön" 
(Union of Forces for Labor and Democracy) iskulau-
seenaan "Yhdistyminen fasismia, vallankaappausta 
ja hätätilan julistamista vastaan" ("Allying against 
fascism, coups and state of emergency!")

Mikä tilanne on kouluissa kesälomien jälkeen? 
Ketkä tulevat irtisanottujen opettajien tilalle? 

Valtion ja kunnan ylläpitämissä kouluissa on aina 
ollut opettajapula ja nyt tilanne luonnollisestikin 
vain pahenee. Hallituksen ilmoituksen mukaan 
15 000 opettajaa on palkattu, mikä ei ole tarpeeksi. 
Egitim Sen kehottaa hallitusta luopumaan opettaji-
en kuulusteluista ja haluaa ratkaista opettajapulan 
normaalilla rekrytoinnilla.

Vallanpitäjät käyttävät myös hyväkseen kriisiä; 
he yrittävät muuttaa työsuhteet joustavimmiksi ja 
turvattomimmiksi. Ammattiyhdistyliikkeet ja erityi-
sesti Egitim Sen ovat aina vastustaneet näitä muu-
toksia ja ovat pystyneet ne myös estämään. 

Irtisanotuille opettajille ei enää makseta opetta-
misesta. Miten he tulevat toimeen? Saavatko he 
työttömyysrahaa tai muuta?

Irtisanottujen opettajien on vaikeaa löytää työ-
tä, sillä heitä syytetään vallankaappaajiksi. Lisäksi 

Turkissa ei ole työttömyyskorvausta virkamiehille. 
Heillä tulee olemaan suuria vaikeuksia. Egitim Sen 
tekee kaikkensa auttaakseen irtisanottuja opettajia. 

Miten nämä opettajien irtisanomiset ovat vaikutta-
neet Egitim Sen –ammattiyhdistysliikkeeseen? Ovat-
ko tapahtumat yhdistäneet opettajia osoittamaan 
solidaarisuutta hallituksen puhdistuksia vastaan? 

Yhdistyksemme Egitim Sen on aina taistellut Fet-
hullah Gülen -yhteisöä vastaan, mutta tästä huoli-
matta noin 200 Egitim Senin jäsenen toimiluvat on 
toistaiseksi peruttu. Hallitsevalla AKP-puolueella 
on omat ammattiyhdistyksensä ja Egitim Sen on 
joutunut kärsimään vuosia heidän kasvavan valtan-
sa takia. Meihin on vuosikausien ajan kohdistettu 
painostusta, johon emme ole kuitenkaan alistuneet. 
Siksi on vaikeaa saada aikaiseksi yhteisymmärrystä 
eri ammattiliittojen välillä, vaikka Egitim Sen yrit-
tääkin olla kaikkien työntekijöiden ammattiyhdistys.
 
Onko Egitim Sen saanut kansainvälistä tukea?

Egitim Sen on ainoa turkkilainen ammattiyhdistys-
järjestö, joka on kansainvälisen opetusalan ammat-
tijärjestön Education Internationalin jäsen. Olemme 
pyytäneet heiltä tukea Turkin hallituksen toimien 
takia ja he ovat sitä aina antaneet. Muut turkki-
laiset ammattiyhdistysliikkeet eivät ole tekemisissä 
Education International -järjestön kanssa, sillä he 
ovat riippuvaisia Turkin hallituksesta.

Haluatko sanoa jotain muuta?

Olemme aina tehneet kaikkemme rauhan, demo-
kratian, tasa-arvon ja vapauden aikaansaamiseksi 
maailmaan. Emme ole koskaan pelänneet mitään 
sortotoimia ja olemme aina seisseet ajatustemme 
takana. Tuhannet kiitokset tovereillemme, jotka 
solidaarisina  ja täysin sydämin seisovat meidän 
vierellämme! 

Haastattelijana tarja tuoHimaa
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Meille  luottamusmiehille on 

tullut kysymyksiä opettajilta 

uusiin muutoksiin liittyen. 

Ne koskevat työaikaa, työn 

jakoa, koulujen yhdistymisiä, 

opettajan oikeuksia ja 

velvollisuuksia. Laadimme 

muistilistaa pelisääntöihin ja 

sopimuksiin perusopetuksen 

opettajien, rehtoreiden, 

koulujen ja oppilaitosten 

tueksi.
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Pelisääntöjä 
työpaikal le

Yt-aika:
• on edelleen kolme tuntia viikossa. Miten se 

käytetään? Varsinkin alaluokilla tulee varata 
riittävästi aikaa kodin ja koulun yhteistyöhön. 
Luokanvalvojan korvaus vuosiluokilla 6-9 
mahdollistaa suuremman ajankäytön kuin 
1-5-luokilla. 

• Ilmiöiden yhteiseen suunnitteluun on varattava 
yt-aikaa.

• Yhteisen ytajan käyttö on suunniteltava. 
Jostain vanhasta on luovuttava kun uutta tulee 
tilalle 

Opettajien sopimus:
• ei ole muuttunut. Kaikkien opetusvelvollisuu-

det ovat ennallaan. Siltä pohjalta tulee myös 
ilmiöopetus suunnitella. Niihin käytettävä aika 
poikkeaa siis opettajaryhmittäin.

Kouluja on yhdistynyt:
• Monet toimivat useassa rakennuksessa. Jos 

on tarve saattaa oppilaita kesken koulupäivän 
pisteestä toiseen, niin on sovittava, kuka sen 
tekee. Jos opettaja saattaa, se on työaikaa ja 
on varmistettava, että opettaja tosiallisesti 
ehtii ajoissa omiin työtehtäviinsä. Opettajan 
oppitunnin pituus on 60 min ja siitä opetuk-
seen on käytettävä vähintään 45 min. Jäljelle 
jäävän ajan voi käyttää valvontoihin (jota 
saattaminenkin on). Tehtäviä määrättäessä 
on henkilöstöä kohdeltava tasapuolisesti ja 
yhdenvertaisesti.
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Koulupäivän rytmitys:
• Jos koulupäivän sisälle järjestetään yhtei-

siä pitkiä taukoja, siestoja, ruokatunteja, on 
huomioitava, että opettajan työaika on 60 min 
tunnissa. Päivät eivät voi pidentyä taukojen 
vuoksi. Jos koulu alkaa tasatunnein, se myös 
päättyy tasatunnein opettajien osalta. Mahdol-
linen palkaton aika on korvattava tai sitä tulee 
käyttää yt-aikaan (jolloin muita tehtäviä ei voi 
määrätä). Myös tukiopetuksen antamismahdol-
lisuutta tauoilla on hyvä pohtia.

Oppimisympäristöt laajenevat:
• Opettajan vastuut ja velvollisuudet ovat silti 

jakamattomia. Onhan kouluillanne ohjeis-
tettu, miten koulun ulkopuolella tapahtuva 
opetus tehdään turvallisesti ja riittävin ohjein. 
Opettajien on arvioitava, onko ryhmä sellainen, 
jonka ”liikuttaminen” koulun ulkopuolella on 
turvallista. Onhan ohjeistuksesta tiedotettu 
myös koteja ja oppimisympäristöt määritelty 
riittävin osin myös koulun työsuunnitelmassa?

digikokeilukouluissa: 
• valittanee ns. kehittäjäopettajia, jotka tukevat 

koko koulua digitaidoissa. Varmistakaa, että 
kaikki saavat tasapuolisesti tukea ja opastusta.

Koulutustarpeet: 
• Opettajien yksilölliset koulutustarpeet tuodaan 

esiin viimeistään kehityskeskusteluissa. Koulu-
tus tapahtuu pääasiassa työaikana. Omaehtoi-
nen koulutukseen hakeutuminen myös työajan 
ulkopuolella on toki edelleen mahdollista. 
Koulutukseen valitut/päässeet sitoutuvat kou-
lutukseen koko sen ajaksi.

Leirikoulut:
• on oltava koulun työsuunnitelmassa. Niis-

tä maksetaan erillinen korvaus sopimusten 
mukaisesti. Jos koululla ei ole mahdollisuutta 
korvauksiin, leirikouluun ei ole syytä lähteä. 
Korvausta saa suunniteluun (vain muutama 
tunti/leirikoulu) sekä päiväraha virkaehtosopi-
muksen mukaisesti.

Wilma-viestittely:
• on lisääntynyt paikoin hurjasti. Sopikaa pe-

lisäännöistä. Viestinnän tarkoitus on edistää 
oppimista ja hyvinvointia ja lisätä koulun ja 

kodin yhteistyötä ja luottamusta. Kun yhtei-
set ohjeet on annettu, niin opettaja välttyy 
liialliselta viestittelyltä. 

• Sopikaa, miten vanhemmille annetaan tietoa 
oppilaan edistymisestä- lukukausitodistuksin 
vai vanhempainvarteissa? Vartti voi korvata 
esim. yhden lukukausitodistuksen. 

rehtorin työaika: 
• on edelleen 36 h 15 min/vk. Myös rehtoreil-

le tulee jatkuvasti uusia velvoitteita. Enää 
”rehtori joka rakennuksessa” ei ole mahdol-
lista. Varmistakaa kouluillanne, että vastuut 
ovat selkeät rehtorin hoitaessa työtehtäviään 
toisaalla.

Tämä hengästyttävä lista on merkki siitä, että 
opettajien opetusvelvollisuuteen perustuva työaika 
ei vastaa todellisuutta. Muu kuin opetustyö lisään-
tyy eikä sitä huomioida riittävästi sopimuksessa. 
OAJ ja Kuntatyönantaja jatkavatkin neuvotteluja 
vuosityöaikamallin rakentamiseksi ja kokeilujen al-
kuun saattamiseksi. Sopimukset ovat kuitenkin vie-
lä entiset ja siksi vaaditaankin yhä parempaa työ-
ajan suunnittelua. Yhteinen keskustelu kouluissa on 
välttämätöntä, jotta tehtävät osataan priorisoida ja 
työtä rajata. Tämä koskee niin opettajia kuin rehto-
reitakin. Jotain rotia tarvitsemme me kaikki.

Yhteysopettaja-päivillä keskustellaan näistä lisää. 
Saat tietoa myös HOAY:n yhteysopettajakansiosta, 
OAJ:n jäsensivuilta ja yhdistysten tiedotteista.

Muutokset eivät lopu tähän syksyyn. Ensi vuon-
na kiky-sopimus tuo lisätyöaikaa ja pienentää lo-
marahoja. Tästä tiedotetaan erikseen myöhemmin. 
Helsingissä on edessä uuden kasvatus- ja koulu-
tustoimialan syntyminen. Varhaiskasvatus, perus-
opetus, toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö 
liittyvät yhteen. Opetusvirasto viettääkin siis vii-
meisiä hetkiään. Opetus sentään säilyy- tai ainakin 
oppimiseen saattaminen!

Jaana Alaja
Pääluottamusmies, Juko ry

Pelisääntöjä 
työpaikal le
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Uusien opetussuunnitelmien 

myötä kuntien into koulujen 

digi talisoimiseen on 

kasvanut perusopetuksesta 

toiselle asteelle. Sähköisen 

ylioppilaskirjoituksen myötä 

sähköiset alustat tulevat hitaasti 

mutta varmasti perusopetukseen. 

Pääpaino muutoksessa on - tai 

ainakin pitäisi olla - tietotekniikan 

pedagogisessa käytössä. 

P
edagogisen käytön haastei-
na ovat sekä opettajien että 
oppilaiden tietotekniset tai-
dot. Suomessakin puhutaan 
julkisuudessa oppilaista, 
jotka ovat diginatiiveja. 
Sanalla viitataan sukupol-
veen, jotka ovat käyttäneet 

pienestä pitäen älypuhelimia ja joille kaikenlaiset 
sähköiset sovellukset ovat helppoja tai ainakin hel-
pompia kuin aiemmille sukupolville, jotka ovat ope-
telleet tietoteknisiä taitoja matkan varrella. 

Koulumaailmassa opettajat tietävät, että digi-
natiivit osaavat sulavasti solahtaa sosiaalisen me-
dian maailmaan, mutta se ei itsessään takaa, että 
oppilaalla olisi word-tiedoston muokkaamisen tai-
toa ja osaamista. Nämä taidot vaativat harjoittelua 
ja aikaa opetuksen tiimellyksessä. Tiedon muokkaa-
minen sähköisesti vaatii kriittisen lukutaidon lisäksi 
myös tekstinkäsittelytaitoja. 

Perusopetuksen tulee taata kaikille samat 
tiedot ja taidot, myös tietotekniikassa. Miten 
tämä mahdollistetaan, jos oppilaiden lähtökohdat 
ovat niin ajattelun taitojen kuin teknisten taito-
jen kanssa erilaiset? Kun Opetushallitus ja kunnat 
määrittelevät opettajille ja rehtoreille erilaisia di-

giosaamisen taitotason määrittelyjä, myös koulujen 
tulee määrittää taitotasot oppilaiden digitaaliselle 
osaamiselle. 

Oppilaat tulee osallistuttaa sähköisten opiske-
luympäristöjen pedagogiseen kehittämiseen. Oppi-
laat voivat esimerkiksi oppilaskunnan kautta esittää 
kehittämiskohteita tai parannusehdotuksia opetuk-
sessa sähköisille alustoille, joita koulussa käytetään. 
Oppilailla tulisi olla mahdollisuus jakaa keskenään 
käyttökokemuksia. Uusien opetuksen perusteiden 
mukaan oppilaat ovat aktiivisesti mukana läpi koko 
arvioinnin. Käytännössä oppilaat työskentelevät hy-
vin erilaisilla laitteilla ja erilaisten yhteyksien läpi. 
Digitaalisten alustojen tulee taipua käyttäjien tar-
peisiin siten, jotta jokaisella älypuhelimellakin kou-
lujen käyttämät alustat taipuvat opetuskäyttöön. 

Mitä tietotekniikan käyttö opetuksessa tuo li-
sää opetukseen? Ilmiö- ja portfolio-oppiminen on 
helpompaa toteuttaa sähköisessä ympäristössä, 
jossa opettaja ja oppilas voivat tarkastella samaa 
dokumenttia samaan aikaan. Opettaja voi antaa 
palautteen välittömästi. Oppilaan tavoitteet voi-
daan yksilöllistää ja aloittaa oppilaan omasta tai-
totasosta niin ajattelun taitojen kuin digitaalisten 
taitojen osalta. Oppilaalla tulee olla mahdollisuus 
päästä mukaan työskentelyyn niin, että hän pystyy 
siihen ohjeistusta seuraamalla. Opetuksen tavoit-
teena on opiskeltavan aiheen käsitteellistäminen. 
Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset oppilaat voivat säh-
köisessä työskentelyssä hyödyntää myös oman äi-
dinkielistä sähköistä materiaalia.  

Miten digitalisaatiossa pärjää oppilas, joka 
tarvitsee tukea oppimisessa? Yksilöllistämisellä tai 
selkokielisellä materiaalilla ei saa vähentää opetuk-
sen sisältöjä tai madaltaa yleisopetuksen tavoittei-
ta. Tärkeintä on, että opetuksessa päästään oppi-
misen prosesseihin siten, että oppimisen tavoitteet 
saavutetaan. Laadukas opetus on yhteisöllisen ja 
yksilöllisen yhdenvertaisuuden kulmakivi.

Suaad Onniselkä
Asiantuntijaopettaja, Helsingin opetusvirasto

Yhdenvertaisuus 
koulun digitalisoituessa



Mikä: Erikoistumiskoulutus Oppiminen ja 
opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (Digi-Erko)
Laajuus: 60 op
Järjestäjä: Turun yliopisto
Aika: 31.3.2016 – 8.9.2017
Hinta: 3000 euroa

Turun yliopisto haluaa vastata opettajien eri-
koistumiskoulutuksella digitalisaation haas-
teeseen. Riikka Aurava (FM, äidinkielen ja kir-

jallisuuden lehtori, Helsingin medialukio) sai tietää 
koulutuksesta ennakkomainoksesta Facebookista 
syksyllä 2015 ennen kuin edes Turun yliopistolla tie-
dettiin, onko koulutukselle järjestymässä rahoitus. 

Digi-Erko-koulutukseen kuuluu oma kehittä-
mishanke. Riikan kehittämishanke pureutuu oman 
työpaikan käytännöntarpeeseen. Helsingin medialu-
kiossa elää toive, että kaikki opettajat teettäisivät 
enemmän mediatuotoksia. Riikan kehittämishanke 
tähtää tämän fasilisointiin. Aina ei ole tarkoituksen-
mukaista käyttää monikamerastudiota vaan opiskeli-
joiden henkilökohtaisilla mobiililaitteilla päästään jo 
pitkälle, Riikka on oppinut. 

Kun koulutus käynnistyi, hän lähti koulutuk-
seen suuresti skeptisenä, usko perinteiseen kynään 
ja paperiin oli suuri. Koulutus yllätti perusteellisuu-
dellaan ja uusia näkemyksiä on syntynyt oppimises-
ta ja siitä saatavasta datasta. Kiinnostavaa on ollut 

riikasta tulee 
tulevaisuuden oppimisen 
erityisasiantuntija
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se, miten fyysinen ympäristö tulisi järjestää, jotta 
digitaalinen opiskelukin mahdollistuisi parhaalla 
mahdollisella tavalla. Lisäksi Ville-oppimisalusta 
on vakuuttanut Riikan digitalisaation kyvystä poi-
mia pudokkaat jo kurssin alussa opettajan seulaan. 
Kurssilla on kiva opiskella, koska sitä käy mahtavat 
tyypit eri kouluasteilta. 

Riikan työnantaja maksaa koulutuksesta kak-
si kolmasosaa. Maksettavaa jää kuitenkin roimasti 
sillä myös matkat ja majoittautuminen lähipäivien 
aikana on kustannus opettajan palkkapussista. 
Toiveena olisikin, että työnantaja myöntäisi Riikal-
le viikon palkallisen vapaan kehittämishankkeen 
toteuttamiseksi. 

Lisääkö erikoiskoulutus Riikan palkkaa? Roimasti! 
huudahtaa Riikka pilke silmäkulmassaan, - ja tie-
tysti ansaitsen oman säkkituolin.

Salla Iivanainen

Kuvassa Riikka 
kahvitauolla 

Turun yliopiston 
Educariumin 
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K
opiraittilan koulu on uusi 
innostava tekijänoikeuden 
oppimisympäristö verkos-
sa. Kopiraittilan koulussa 
opitaan tekijänoikeuden 
perusasioita, teosten luval-
lista käyttöä, lähdemerkin-
tää ja paljon muuta haus-

kojen, eri luokka-asteryhmille tehtyjen pelillisten 
tehtävien ja tietovisojen kautta. Opetusmateriaalin 
tavoitteena on innostaa ja kannustaa opettajia ja 
oppilaita luovaan työhön tekijänoikeuksia kunnioit-
taen. Testaa tekijänoikeustietosi Onnenpyörässä tai 
Tietovisassa, virkistä muistia Tekijä ja teos –muisti-
pelillä tai kokeile Artistipelissä, miten omalla toi-
minnallasi voit vaikuttaa artistin hyvinvointiin.

Uudet perusopetuksen opetussuunnitelmat tuo-
vat monilukutaidon, mediakasvatuksen sekä vas-
tuullisen tieto- ja viestintätekniikan käytön ohel-

la tekijänoikeudet osaksi kaikkia oppiaineita ja 
kaikkia luokka-asteita. Kopiraittilan koulu tarjoaa 
peruskoulun eri luokka-asteille sopivaa, uusien 
opetussuunnitelmien tavoitteita vastaavaa, mak-
sutonta opetusmateriaalia verkossa. Ensimmäisen 
luokan oppilaan ei tarvitse osata kaikkea samaa 
kuin kuudesluokkalaisen tai peruskoulua päättävän 
yhdeksäsluokkalaisen. 

Opettajanhuoneesta löytyy opettajalle materiaalia, 
muistilistoja, opetustuntisuunnitelmat ja hyödylli-
siä linkkejä opetuksen tueksi. Materiaali toimii 1-2 
oppitunnin opetuskokonaisuutena tai pieninä pala-
sina lukuvuoden aikana esimerkiksi ennen projekti-
työn aloittamista lähdemerkinnän tai kuvien käytön 
kertauksena.

Materiaalin sisällön ovat laatineet pedagogiikan 
ja tekijänoikeuden asiantuntijat. Hankkeessa ovat 
olleet mukana Kopioston lisäksi Opetushallitus, 
opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetusalan Am-
mattijärjestö OAJ. Toisen asteen oppilaitoksille ja 
opettajankoulutukseen valmistellaan parhaillaan 
omaa materiaalia.

Tervetuloa Kopiraittilaan www.kopiraittila.fi

Tekijänoikeusluvat helpottavat 
opettajan arkea

Kun käyttää jonkun toisen tekemää työtä, esimer-
kiksi liittää toisen ottaman kuvan omaan esityk-
seen tai musiikkia videon taustalle, tarvitaan siihen 
yleensä lupa. Tällainen lupa voi olla oppilaitoksilla 
oleva kopiointilupa, Teostosta saatu lupa musiikin 
tallentamiseen tai Creative Commons –lisenssi. Kun 
käytetään toisten tekemiä teoksia, tulee aina muis-
taa merkitä tekijän nimi ja lähde. 

Kopiraittilan 
koulu 
– uusi innostava pelillinen 
oppimateriaali verkossa

Mitä tekijänoikeudet ovat ja 

kuinka ne näkyvät koulumaailmassa 

ja nuorten arjessa? Millä tavalla 

verkossa olevaa materiaalia voi 

hyödyntää omissa töissään tai 

opetuksessa? Näihin ja lukuisiin 

muihin opettajia ja oppilaita 

askarruttaviin tekijänoikeus-

kysymyksiin löytyy vastaus uudesta 

verkossa olevasta maksuttomasta 

opetusmateriaalista 

Kopiraittilan koulusta.

www.kopiraittila.fi
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Opetus- ja kulttuuriministeriö on 
hankkinut laajat käyttöluvat pe-
ruskouluille ja lukioille painettujen 
julkaisujen, kuvien ja verkkomate-
riaalien kopiointiin ja digitaaliseen 
käyttöön sekä televisio-ohjelmien 
tallentamiseen ja esittämiseen. 
Lupia on kehitetty viime vuosina 
ja ne vastaavat hyvin digitaalisen 
opetuksen tarpeita. Oppilaitoksen 
kopiointiluvalla opettaja voi mm. 
elävöittää ja personoida omaa ma-
teriaaliaan liittämällä siihen kuvia 
ja tekstiä painetuista julkaisuista 
tai verkosta sekä jakamalla oppi-
laille lisämateriaalia.Kopiraittilan 
koulussa opitaan tekijänoikeuksia 
hauskalla ja innostavalla tavalla 
pelaten ja tehtäviä tehden.

Tekijänoikeus- ja lupakoulutusta 
Kopiosto tarjoaa oppilaitoksille 
maksutonta tekijänoikeus- ja 
lupakoulutusta. 
Varaa koulutus omaan 
oppilaitokseesi: 
neuvonta@kopiosto.fi

Lisätietoja tekijänoikeuksista ja 
oppilaitosten luvista 
www.kopiraitti.fi
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T
ämän vuoden aikana jouk-
ko suomalaisia äitejä ovat 
sosiaalisen median ja ver-
kostojensa kautta lähteneet 
ajamaan voimakkaasti lasten 

ja nuorten oikeuksia terveeseen sisäil-
maan. Perusopetuslain mukaan lapsella 
on oikeus terveelliseen ja turvalliseen 
oppimisympäristöön. Työterveyslain mu-
kaan näin tulee olla myös opettajilla ja 
kaikilla muillakin koulussa työskentele-
villä työntekijöillä. Kuitenkin tilastojen 
mukaan vain kymmenesosa opettajista, 
jotka kärsivät sisäilmaongelmista, saa 
ammattitautidiagnoosin. Tämä diagnoosi 
oikeuttaisi lääke- ja sairaanhoidon sekä 
sairauspoissaolojen korvauksiin. 

Kohti seuraavia kuntavaaleja men-
täessä tämä teema tullee – jälleen ker-
ran – nousemaan puolueiden agendalle. 
Äänestäjien, eritoten koululaisten äitien 
ja isien, mutta myös opetusalan henkilös-
tön, on syytä ottaa tarkkaan selvää, mitkä 
puolueet ja ehdokkaat ovat viimeisellä 
nelivuotiskaudellaan edistäneet terveen 
sisäilman saatavuutta – ja mitkä eivät. 
Kunnat ja kaupungit eivät tule selviä-
mään tästä ”hometalkoosta” yksin, kuten 
OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainenkin 
tilaisuudessa totesi; korjausvelka ylittää 
kirkkaasti  miljardin euron. 

Joukkovoimaa nähtiin ensimmäisen 
kerran Kansalaistorilla 6.9 järjestetyssä 
”Terveen sisäilman ja lastemme oikeuksi-
en puolesta” järjestetyssä tapahtumassa, 
jossa oli arvovaltainen ja erittäin asian-
tunteva puhujajoukko. Sisäilmatutkijoista 
ja alan asiantuntijalääkäreistä paikalla 
olivat mm. sisätautien ja infektiosairauk-
sien erikoislääkäri, professori Ville Valto-
nen, lastentautien erikoislääkäri, lääke-
tieteen ja kirurgian tohtori Tiina Tuomela, 
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kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, lääketieteen 
mikrobiologian dosentti Tamara Tuuminen sekä 
ammattijärjestöjohtajista OAJ:n puheenjohtja Olli 
Luukkainen, Superista Silja Paavola sekä kansalais-
järjestöpuolelta Homepakolaiset ry:n Terhi Chako-
vich. Vanvaryn (Vantaan vanhempainyhdistysten 
alueyhdistys) näkökulman toi esille puheenjohtaja 
NN ja allekirjoittanut toi opettajanäkökulman.

On arvioitu, että jopa 60 prosentissa kouluista 
on sisäilmaongelmia. Laskelmien mukaan ainakin 
100 000 lasta altistuu sisäilmaongelmille päivittäin. 
Huonoon sisäilmaan liitettyjä oireita ovat erilaiset 
silmä-, nuha- ja yskäoireet. Selvää tutkimustietoa 
on myös infektiokierteestä. Samoin astman puh-
keaminen ja paheneminen ovat yhteydessä sisäil-
maongelmiin, kuten Tiina Tuomela hyvin toi esille. 
Tuomela kertoi, että  useat altistuneet kokevat vä-
symystä, päänsärkyä, pahoinvointia ja kuumeilua. 
Tyypillistä on, että oireilu häviää muualla ja palaa 
ongelmatiloissa. On lisäksi esitetty, että pitkä al-
tistus lisää riskiä sairastua erilaisiin autoimmuuni-
tauteihin kuten tulehduksellisiin suolistosairauksiin 
ja reumaan. Osa sairastuneista myös kehittää niin 
sanotun monikemikaaliherkkyyden reagoiden ha-
justeisiin ja muihin ympäristön ärsykkeisiin. Nämä 
taudinkuvat eivät enää parane kokonaan. 

Vihaisten äitien –kansalaisliikkeen johtohah-
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mo ja vetäjä Annamari Karhu kiinnitti huomion 
paitsi siihen traagiseen tosiasiaan, että lasten ja 
nuorten terveys saattaa mennä loppuelämäksi niin 
myös siihen, kuinka vaikeaa on saada lapsen koulu 
ja opetus sekä oppiminen järjestymään mm. koti-
opetuksena: pallottelu ja asioiden venyminen eri 
tahojen välillä on uuvuttaa jo ennestään kuormit-
tuneita lasten vanhempia. Surullisinta oli se, että 
joillekin perheille on osunut ”huono arpaonni”: sekä 
omassa kodissa on kosteus- ja homeongelmia kuten 
myös lasten ja nuorten kouluissa. 

Huonon sisäilman ongelmaan on ratkaisuita-
kin, josta Pudasjärven Hirsikampus upea esimerkki. 
Lisäksi kuntien sisäilmatutkimuksille, homekorjauk-
sille ja muille terveyden kannalta kiireellisille toi-
mille on asetettava määräajat, jotka tulisi jollain 
tapaa sanktioida niin, että niitä myös noudatetaan. 
Valtion toimesta tulisi järjestää valtakunnallinen 
koulutus sertifioiduille hometarkastajille, joiden 
käyttäminen sisäilmatutkimusten suorittajina olisi 
pakollista julkisissa rakennuksissa. Lisäksi julkisten 
rakennusten huolto tulee nostaa sellaiselle tasolle, 
että rakennukset säilyvät kunnossa ja homeettomi-
na. Samoin Valtion sertifioidun homevalvojan käyt-
täminen rakennusprojekteissa olisi äärimmäisen 
kustannustehokas tapa varmistaa julkisten raken-
nusprojektien laatua sisäilman osalta.

Mika-Erik Walls,
KL, FM, lukion lehtori, tutkija, 
HOAY:n hallituksen jäsen



 On helppoa olla samaa mieltä,

on helppoa olla mieletön,

vaan enemmän löytää,

kun poikkeaa tieltä

ja oikaisee läpi metsikön.

Juice Leskinen

On ihan mahdollista, 

että todellisuus 

on olemassa.

Avaruustähtitieteen professori 

Esko Valtaoja
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Ei ole konstikaan 

olla rohkea, 

jos ei pelota.

Tove Jansson
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