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Tiedolla, taidolla ja tunteella 

Kuluvan työhyvinvoinnin lukuvuoden aikana olemme saaneet lukea huoles-

tuttavia uutisia opettajien uupumisesta ja työhyvinvoinnin vähenemisestä. 

Työhön, joka jo itsessään on intensiivistä ja varsin usein kovin hektistä, on 

muutaman viime vuoden kuluessa tullut paljon uusia haasteita: runsaasti lisä-

tehtäviä, entistä haastavampia oppilaita ja vaativia vanhempia. Opetussuun-

nitelman ja arvioinnin muutokset ovat osaltaan olleet myötävaikuttamassa 

työn koetun raskauden lisääntymiseen.  

Opettajat tekevät työtään tiedolla, taidolla ja tunteella. Opettajan väsyessä 

tunnetaidot ovat ensimmäisten väistyjien joukossa. Opettaja ei jaksa kohdata 

moninaisia oppilastilanteita enää parhaalla mahdollisella tavalla ja väännöt 

haastavimpien oppilaiden kanssa voivat mennä helposti tosi ikäviksi. Opetta-

ja väsyy lisää ja kyynistyy, ellei jo romahda.  

Tässä lehdessä pohditaan kevään neuvottelukierroksen kulkua ja mahdollises-

ti eteen tulevaa lakkoa. Opettajien vaatimus oman palkkatasonsa kasvattami-

seen on varsin perusteltu. Mikään määrä palkkaa ei kuitenkaan yksinään auta 

niitä opettajia, jotka tasapainoilevat oman jaksamisensa äärirajoilla. Siksi 

myös tekstimuutoksia tarvitaan. Lisäksi koulutukseen suunnattuja resursseja 

on kasvatettava reilusti ja yleistä ilmapiiriä on saatava koulutusmyönteisem-

mäksi. 

Työn iloa ja työhyvinvointia omalta näkökannaltaan käsittelee myös Lehti-

kuusen koulun opettajien artikkeli yhteisopettajuudesta. Nykyaikaisessa kou-

lussa kenenkään ei toivottavasti enää tarvitse puurtaa ja sinnitellä yksin sulje-

tun oven takana.  

Ulla Puukangas 
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Palkat kuntoon? 

“Julkisen ja yksityisen sektorin palkoissa parin prosentin erot - sukupuolella 

suuri vaikutus palkkaan.” www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset 

Helmikuun 17. päivä julkaistiin kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopija-

järjestöjen yhteistyössä teettämä selvitys kuntasektorin ja yksityisen sektorin 

palkkaeroista. Sen keskeisenä huomiona on, että yksityisellä puolella palkat 

ovat pari prosenttia julkista sektoria korkeammat. Naisten palkoissa eroa ei 

selvityksen mukaan mainittavasti ole, kun taas miehillä yksityisen työnanta-

jan palkat ovat jopa 6-7 prosenttia korkeammat. 

Palkkaeroja ei pidä tietenkään verrata ainoastaan yksityisen ja julkisen työn-

antajan välillä, koska kyse on nimenomaan nais- ja miesvaltaisten alojen 

palkkojen eriytymisestä. Tunnetusti koneiden korjaamista on arvotettu ar-

vokkaammaksi kuin ihmisten hoitamista. 

Vertailuja voidaan tehdä koulutusaste huomioiden. OAJ:n ekonomisti Mika 

Väisäsen mukaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden palkat 

ovat yksityisellä puolella peräti 13-18 prosenttia korkeammat kuin kunnissa. 

Kasvatus- ja opetusalalla sekä terveys- ja sosiaalialalla kuntasektorin palkat 

ovat kuitenkin vastaavia yksityisen kasvatus- ja opetusalan palkkoja korke-

ammat. 

Palkkaeroja kiistatta on. Yksi keskeinen neuvottelutavoite on palkkaohjel-

ma, jonka avulla palkkojen jälkeenjääneisyyttä korjattaisiin pidemmällä ai-

kavälillä. Se ei ole uusi keksintö. Muistan kuulleeni siitä aikaisemminkin 

2000-luvun alussa ellen peräti viime vuosituhannella. Työnantaja ei kuiten-

kaan mielellään sitoudu sopimuskautta pidempiin korotuksiin. Sen on myös 

helppo keksiä vasta-argumentteja palkkojen “pienille eroille”, kuten esimer-

kiksi julkisen sektorin paremmat lomaetuudet. 
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Toisena keskeisenä kysymyksenä on sopimuskauden prosentuaalinen palkan-

korotus. Korotuksen tason lisäksi kiinnostaa korotuksen jakautuminen yleis-

korotukseen ja ns. paikalliseen järjestelyerään. Yleiskorotus tulee kaikille ja 

järjestelyerä niille, joille se sovitaan. Vantaalla järjestelyerää on suunnattu 

korotuksena mm. kelpoisille erityisopettajille ja erityisluokanopettajille, hen-

kilökohtaisiin lisiin ja koulujen johtoryhmille. Aikaisemmat järjestelyerät on 

sovittu neuvotteluissa siten, että jos työnantajan ja työntekijöiden edustajat 

eivät pääse asiasta paikallisesti yksimielisyyteen, työnantaja päättää jaon. Oli-

siko tällä kertaa perusteita suunnata kaikki korotusvara yleiskorotuksiin, ku-

ten autoalalla tai sopia järjestelyerä niin, että jos asiassa ei päästä yksimieli-

syyteen, paikallinen erä siirretään yleiskorotukseen?  

Ikääntyvän ja supistuvan työvoiman maassa ei soisi todellisen ostovoiman 

kovinkaan paljon laskevan. Viime laskusuhdanteen jyrkkyyttä lievensi koti-

maisen kysynnän kohtuullisen hyvä taso. 

Entä sitten sopimusmuutokset? Jokainen saattaa mielessään keksiä helposti 

nykyisen sopimuksen keskeisiä epäkohtia. Osa niistä on jopa yhdenvertaisuus

- ja tasa-arvokysymyksiä. Esimerkiksi kiertävän opettajan huojennus voidaan 

maksaa vain virassa oleville – ei tuntiopettajille. Henkilökohtaisen lisän vuosi-

sidonnaista lisää ei toistaiseksi makseta eläkkeelle jääneelle opettajalle hänen 

jatkaessa opetustyötään. Kaksoiskelpoisen luokanopettajan virassa opetusvel-

vollisuus on 24, vaikka hänen tuntinsa muodostuvat 12 luokanopetuksen 

tunnista ja 12 äidinkielen oppitunnista. Painotettu opetusvelvollisuus on mah-

dollista laskea vain päätoimiselle tuntiopettajalle ja aineenopetuksen lehtoril-

le, mutta ei kaksoiskelpoiselle luokanopettajan viranhaltijalle. 

Muitakin esimerkkejä olisi helppo löytää. Näitä kysymyksiä mahdollisesti kä-

sitellään neuvottelupöydässä, jolloin mahdollisten sopimusmuutosten kustan-

nusvaikutus pyritään arvioimaan tarkkaan. Jos näiden lisäksi ajateltaisiin esi-

merkiksi korkeimpien opetusvelvollisuuksien alentamista yhdellä tunnilla, oli-

si helposti merkittävä osa koko korotusvarasta “syöty” ehkä jopa useammal-

ta sopimuskaudelta. Samalla riittää sovittavaa liiankin usein mainitusta kilpai-

lukykysopimuksesta ja varhaiskasvatuksen opettajien siirrosta opetusalan vir-

ka- ja työehtosopimukseen. 

Helppoa ei neuvottelijoilla ole. Neuvottelutuloksen kun pitäisi 

olla sekä OAJ:n että KT:n hyväksyttävissä. 

Mika Koskinen 

VOAY:n puheenjohtaja 
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Ajankohtaista työsuojelusta  

Aluksi muistutus siitä, että työterveyshuoltomme tuottaja 

on muuttunut. Nykyisin palvelut tuottaa perusopetuksel-

le ja lukioille Vantaan työterveys oy, joka käyttää nimikettä AITO työter-

veys. Työterveys sijaitsee osoitteessa Väritehtaankatu 8, 3krs. ja 5krs. Paikka 

löytyy Dixin asemasillan itäisestä päästä. Työterveyden palvelunumero on 09 

839 50300. Työperäisten sairauksien lisäksi sopimukseen kuuluu yleislääkäri-

tasoinen sairauksien alkuvaiheen hoito. Puhelu ohjautuu ensin työterveyshoi-

tajalle, joka suorittaa hoidontarpeen arvioinnin ja tarvittaessa varaa ajan lää-

kärille.  

On todella tärkeää, että opettajat antavat palautetta, mikäli työterveyden 

toiminnassa tai lääkäriaikojen saannissa ilmenee puutteita. Kaupunkitasoisesti 

asiasta vastaa Heli Leander etunimi.sukunimi@vantaa.fi ja tietenkin palautet-

ta voi antaa myös meidän kauttamme. 

***** 

Sairaustapauksen sattuessa on voinut omalla ilmoituksella olla vuoden alusta 

lähtien pois viisi päivää aiemman kolmen sijaan. Tämän jälkeen tarvitaan lää-

kärintodistus. Jos on ollut viikon pois ja sairaus jatkuu vielä seuraavallakin 

viikolla, voi lääkärintodistuksen kuitenkin hankkia vasta toisen viikon maa-

nantaina. Viikonloppuna ei lääkäriin siis tarvitse mennä. 

***** 

Syksyllä tuli aiempaa useammin huoliviestiä opettajien uupumisesta työolo-

suhteiden ja työmäärän lisääntymisen takia. Asiaan vaikuttavina tekijöinä on 

tullut esille muun muassa entistä haastavammaksi muuttunut oppilasaines. 

Lisäksi uudenlaiset avoimet oppimistilat ja suuret ryhmäkoot voivat muuttaa 

merkittävästi esimerkiksi äänimaailmaa aiempaan verrattuna. Muutoksilla, 

joita uudet oppimisympäristöt ja toimintatavat tuovat tullessaan, saattaa olla 

ennalta arvaamattomia terveydellisiä vaikutuksia. Näitä asioita on syytä seu-

rata tulevaisuudessa tarkasti.  

Marja-Leena Jämsen-Mässeli 

perusopetuksen läntinen alue sekä 

nuoriso- ja aikuiskoulutus 

040 827 6563 

Jukka Mölsä 

perusopetuksen itäinen ja 

läntinen alue 

040 827 6561 
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Lakkoon? 

Perin varhain alkanutta kevättä tulee leimaamaan mm. kunta-alan sopimus-

neuvottelu. Jo tässä vaiheessa olen saanut huolestuneita yhteydenottoja 

mahdollisen lakon suhteen. Tuleeko lakko?  Pitääkö osallistua? Entä toimeen-

tulo? Tämä on ymmärrettävää, sillä ei tarvitse olla kovinkaan nuori opettaja, 

jotta voi todeta kokemattomuutensa kyseisen, mahdollisen järjestöllisen toi-

menpiteen suhteen.  

OAJ on saanut ankaraakin kritiikkiä siitä, että työtaisteluihin ei ole ryhdytty, 

toisin kuin useissa muissa järjestöissä. On jo kulunut fraasi, että sopimuksen 

syntyminen on tavoite, ei lakko. Lakko on kuitenkin vain väline päästä riittä-

vän hyvään tavoitteeseen, ei päämäärä. Yksittäisiä ääriajattelijoita löytyy, 

joiden mielestä lakkoa on tavoiteltava – hinnasta viis. Tähän viittaavaa ajat-

telua ei OAJ:ssa tietoni mukaan ole. Valmiutta järeisiin toimenpiteisiin kui-

tenkin vakuutetaan löytyvän ja sitä on neuvottelijoiden tueksi löydyttäväkin. 

Kuka, miksi ja miten lakkoon? 

Mahdollisen lakon piiriin kuuluvat siis virassa olevat, päätoimiset tuntiopetta-

jat, määräaikaiset opettajat, sivutoimiset rehtorit ja muut mahdollisesti järjes-

tön päätöksellä lakon piiriin kuuluvat henkilöt.  

 



 

- 9 - 

Mikäli sopimusta ei synny nykyisen sopimuksen voimassaolon aikana, voi 

viranhaltijoiden lakko alkaa lainsäädännön vuoksi aikaisintaan toukokuun 

alkupuolella. Näin pitkälle ei työsuhteisten toimenpiteen alkua voida siirtää 

ja kuten muistamme, ovat varhaiskasvatuksen opettajat pääasiassa työsuhtei-

sia  

Sitten se usein kysytty: Onko minun pakko osallistua? Vientiteollisuuden lak-

kojen yhteydessä on uutisoinnissa hämmästyttävän usein korostettu, ettei lak-

koon ole pakko osallistua. Lain kannalta näin epäilemättä onkin. On kuiten-

kin selvää, että OAJ:n tavoitteiden osittainenkaan saavuttaminen ei tule ta-

pahtumaan työnantajan hyväntahtoisuuden vuoksi. Taakse tarvitaan kaikki 

opettajat. 

Mikäli järjestö toimenpiteeseen ryhtyy, on kaikkien jäsenten velvollisuus toi-

menpiteeseen osallistua. Osallistuminen on oikeus, eikä siitä tule henkilölle 

seuraamuksia työnantajan taholta. Järjestäytymättömille viestinä olkoon se, 

että lakonalaisen työn tekeminen ei välttämättä kirvoita iloisia puheita tilan-

teen jälkeen. Aina ei kannata tehdä sitä, mitä voi.  

Lakolla ei pyritä suurimman mahdollisen vahingon aiheuttamiseen.  Ennen 

mahdollista toimenpidettä tullaan opettajia tiedottamaan tarkasti toimenpi-

teen rajoista, joissa esim. sairaalakoulujen tilannetta voidaan pohtia. Var-

maankin rajauksiin saadaan keskustasolta tarkat ohjeet, joita parhaan ymmär-

ryksen mukaan noudatetaan. 

Jälleen törmäämme opettajien sitoutumiseen. Jos lähtökohtaisesti vastustat  –  

vaikkapa oppilaiden edun vuoksi – työtaistelua, hyväksynet OVTES:n lukuisat 

epäkohdat, kiky-ajan ja kuntasektorin yksityistä heikomman palkkakehityk-

sen? Sinänsä on aivan sama mitä ajattelet, toimintasi ratkaisee.  
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Mistä toimeentulo mahdollisen lakon aikana? 

Selvää lienee, että mahdollisessa lakkotilanteessa lakkoon osallistuville makse-

taan lakkoavustusta. Jos olen uutisointia oikein tulkinnut, lakkoavustuksen 

ensimmäiset 16 euroa ovat verotonta tuloa ja kovasti hämmästyisin, jos päi-

väkohtainen avustus jäisi alle 100 euron. Silti lakko merkitsisi tulojen pienene-

mistä siihen osallistuville.  

Kaikki opettajat eivät kuulu liittoon ja liittoon kuulumattomille ei siis lakko-

avustusta makseta. Jollekulle tästä purnaavalle olen varsin jyrkästi todennut, 

että lakkoavustukset ovat jäsenmaksurahoilla rahoitettuja, joten turha odot-

taa ilmaista lounasta. Kovin moni järjestäytymätön opettaja ei ole pohtinut 

sitäkään mahdollisuutta, että työnantaja voi omana vastatoimenpiteenä julis-

taa työsulun, jolloin palkanmaksukin katkeaa. Jäsenille luvassa on kuitenkin 

lakkoavustus tältäkin ajalta.  

Työnantajalla ei ole mahdollisuutta lakkotilanteessa – tai muutenkaan – sel-

vittää, kuka on jäsen ja kuka ei. Jos työnantaja ryhtyy keräämään listoja, jois-

sa kysytään jäsenyydestä, lakkoon osallistumisesta tai ilmoitetaan, että esim. 

erityisluokanopettajat ja rehtorit eivät lakon piiriin kuulu, on asiasta syytä 

välittää viipymättä tieto pääluottamusmiehelle tai yhdistyksen puheenjohta-

jalle.  

Mitä lakolla tavoitellaan? 

Vaikka lakosta kirjoittaminen vie opettajilla ajatukset YYA-Suomeen, sananen 

myös solidaarisuudesta. OAJ:n tavoitteet liittyvät mm. kiky-aikaan ja osto-

voiman ylläpitämiseen vientiteollisuuden korotustasoa tavoitellen, palkkaoh-

jelman kautta palkkauskehityksen jälkeenjääneisyyttä korjaten. Opettajaryh-

millä on myös hyvin erilaisia tavoitteita. Tämä tulee hyväksyä. Esimerkiksi 

OAJ on sitoutunut tavoitteeseen saada varhaiskasvatuksen opettajat siirretyk-

si OVTES:n piiriin. Tämän ei kerrota järjestön puolelta tarkoittavan perus-

opetuksen ja lukiokoulutuksen palkankorotusvaran valumista varhaiskasva-

tuksen opettajille, joten tätä on täysin tarpeetonta pelätä.  

 Jokseenkin varmaa on, etteivät palkansaajajärjestöt saa kaikkia tavoitteitan-

sa läpi käynnissä olevissa neuvotteluissa. Osa OAJ:n järjestämiin syksyisiin 

jäsentilaisuuksiin osallistuneista jäsenistä voi käsittää asian niin, että tilaisuuk-

sissa kerrotut tavoitteet nyt kokonaisuudessaan saavutetaan ja epäkohdat 

korjataan. Olisin kuitenkin jokseenkin hämmästynyt, jos tällainen eskatologi-

nen maaliin pääsy onnistuisi kevään aikana.  
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Latistinko tunnelmaa? Tämä ei suinkaan ole tarkoitukseni. Järjestövalmiuden 

nostaminen ei palvele ainoastaan käynnissä olevaa sopimuskierrosta. On il-

meistä, että opettajien kohtuullinen vaatimus oikeudenmukaisista palvelus-

suhteen ehdoista ei tule lähivuosina poistumaan. Valmiutta järjestöllisiin toi-

menpiteisiin ei tule missään tapauksessa päästää ”kesäterälle” uuden sopi-

muksen tultua hyväksytyksi. Päinvastoin. Mutta tuohon on vielä aikaa, joten 

teemaa käsiteltäneen kevään kuluessa lisää.  

Vielä sananen paikallisesta sopimisesta 

Kysymys paikallisesti sovittavasta palkankorotuserästä sopimuskaudella herät-

tää ajatuksia. Yhdistykset asettavat neuvotteluille omat tavoitteensa, työnan-

taja omansa. Tähän mennessä paikallisesti sovittava järjestelyvaraerä on jaet-

tu neuvotellen, mutta erimielisyystilanteessa työnantaja on voinut jakaa ko-

rotusvaran haluamallaan tavalla. Ymmärrettävästi tällainen periaate asettaa 

yhdistykset varsin epäedulliseen asemaan.  

Toisaalta kuitenkin paikallisesti sopien on Vantaalla saatu esim. erityisopetta-

jille ja s2-kouluille lisää palkkaa ja toisaalta on myös huomioitava, että pai-

kallisesti jaettava erä ei tule riittämään esim. siihen, että huomioitaisiin suurta 

opettajaryhmää.  

Toivon todellakin, että kunta-alan neuvotteluissa paikallisesti jaettavan järjes-

telyvaraerän suhteen päädytään samaan kuin vientiteollisuuden sopimuksissa, 

eli mikäli työntekijäosapuoli ja työnantaja päätyvät erimielisyyteen paikalli-

sesti jaettavasta järjestelyvaraerästä, jaetaan korotus yleiskorotuksena. Tällä 

en tarkoita sitä, että vastustaisin tai kannattaisin paikallista suuntaamista suh-

teessa yleiskorotukseen.  

Keväisin terveisin 

Sami Markkanen 

Pääluottamusmies 

PS. Muualta valtakunnasta olen kuullut kummia. 

Yksittäiset esimiehet ovat ilmoittaneet työnantajal-

le, etteivät he tule osallistumaan mahdolliseen lak-

koon. Päätä puistellen pohdin, kuinka moinen toi-

minta palvelee johtamistehtävän onnistunutta to-

teuttamista tulevina aikoina.  
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Mikä ihmeen resurssiopettaja?! 

Resurssiopettajat, nuo aikamme auttavat lisäkädet. Mitä heidän työhönsä oi-

keastaan kuuluu? Tässä artikkelissa Lehtikuusen yhtenäiskoulussa työskentele-

vät resurssiopettajat Päivi Määttä ja Heidi Henttinen kertovat arjestaan. Luo-

kanopettaja Katri Nummelin ja aineenopettaja Tiia Kesti kirjoittavat puoles-

taan siitä, miten resurssiopettajat tukevat heidän ja heidän oppilaidensa työs-

kentelyä ja oppimista koulupäivien aikana. Lehtikuusen koulussa kota-raha 

mahdollistaa vahvan resurssiopettajien tuen koulutuksellisen ja kasvatukselli-

sen tasa-arvon edistämiseen. Koulun tarjoama tuki ja malli hyödyttää myös 

oppilaiden huoltajia. 
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Heidi Henttinen 

Työskentelen Lehtikuusen koulussa Havussa 1-4 -luokilla. Viikottain työsken-

telen luokanopettajien tapaan 24 oppitunnilla ja toimin samanaikaisopettaja-

na. Monesti tunnit ovat erilaisia liikunta-, taide- ja valinnaisaineita, joissa toi-

sesta opettajasta on erityisesti hyötyä pienten koululaisten kanssa. 

Työssäni jokainen päivä on erilainen ja opettajat tietävät, että, tilanteen niin 

vaatiessa, voin olla oppitunnin sijasta myös selvittämässä kiireellisempiä asioi-

ta. Työni koostuu monista eri toimenkuvista. Toimin muun muassa Havun 

sijais- ja turvallisuusvastaavana. Pidän kasvatuskeskusteluja ja selvittelen oppi-

laiden pieniä riitoja ja nahisteluja. Olen myös osa koulumme Hyvis-tiimiä, 

joka selvittää vakavia koulukiusaamistapauksia. Toimin myös Havun oppilas-

kunnassa toisena ohjaavana opettajana, ja koen oppilaiden osallistamisen 

erilaisiin tapahtumiin mieluisana. 

Työskentelen koulussamme nyt kolmatta vuotta ja olen päässyt kehittämään 

ja vaikuttamaan niin omaan toimenkuvaani kuin Havun toimintakulttuuriin. 

Näiden vuosien aikana olen saanut itse ja olemme saaneet oppilaiden kanssa 

kasvaa yhdessä, jolloin erilaisissa tilanteissa toimiminen heidän kanssaan on 

luontevaa ja palkitsevaa. Toisinaan joudun oppilaille olemaan se tiukka, kur-

ja ja nalkuttava opettaja, mutta seuraavana päivänä saatan olla se kiva opet-

taja, joka on heidän kanssaan kiipeilemässä kiipeilypuistossa.  

Työssäni erityisen motivoivaa on positiivinen, huumorintajuinen ja työtäni 

arvostava työyhteisö. Opettajien työ on koulussamme haastavaa, ja kun saan 

omalla työlläni helpotettua jonkun työpäivää, jää siitä myös itselle hyvä fiilis. 

Minulla ei ole omaa valvontaluokkaa, jolloin yksittäisiin, erilaisia haasteita 

kohdanneisiin oppilaisiin on helpompi käyttää enemmän aikaa ja työpanos-

ta. Monet konkreettiset toimet, kuten liikunta-, kieli- sekä tunnetaitoja kehit-

tävien kerhojen ja oppituntien ohjaaminen lisäävät oppilaiden hyvinvointia 

ja viihtyvyyttä koulussamme. 

Työni on ennen kaikkea jokapäiväistä uusien tilanteiden ja asioiden oppimis-

ta. Haastavia tilanteita ja tapahtumia tulee säännöllisesti ja työpäivän jälkei-

nen asioiden pohdiskelu tai keskustelu kollegan kanssa on tärkeää, jotta pys-

tyn kehittymään ja kasvamaan työssäni. 
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Katri Nummelin 

Resurssiopettaja on auttanut minua luokanopettajan työssä monella tapaa. 

Oppilaiden välisissä ristiriitatilanteissa on resurssiopettajan apu ollut ehdotto-

man tärkeää ja välillä yhden soiton päässä, jolloin itse vapautuu pitämään 

oppituntia.  

Meillä resurssiopettaja on toiminut myös käytöskoutsina, jolloin oppilas ta-

paa säännöllisesti resurssiopettajaa. Käytöskoutsin avulla oppilaan koulun-

käyntiä seurataan tiiviisti ja pyritään tukemaan oppilasta koulunkäyntiin liit-

tyvissä haasteissa. Haasteita voi olla esimerkiksi oppituntikäytöksessä tai sosi-

aalisissa taidoissa.  

Resurssiopettaja on helposti tavoitettavissa ja helpottaa luokanopettajan työ-

tä merkittävästi. Resurssiopettajia tarvitaan silti lisää, jotta jokaisella luokka-

parilla tai -asteella oma resurssiopettaja voisi olla läsnä oppitunneilla. Tällai-

nen resurssi olisi ennaltaehkäisevää ja tukisi kaikkien oppilaiden koulunkäyn-

tiä eikä vain niiden, joiden koulunkäynnissä on selkeästi tavallista suurempia 

haasteita.  

Päivi Määttä 

Työskentelen Heidin tapaan resurssiopettajana Lehtikuusen koulussa, mutta 

vuosiluokilla 5.–9. Työni sisältää kasvatuskoutsina toimimista 24 h/vko. Sen 

lisäksi työhöni kuuluu samanlaisia asioita kuin muillakin opettajilla, kuten 

vanhempien tapaamisia, monialaisia tapaamisia, työn suunnittelemista, yh-

teydenpitoa koteihin ja kerhon vetämistä. Lisäksi olen mukana YHR-

työskentelyssä ja vedän aineen- ja luokanopettajista koostuvaa koutsitiimiä, 

johon kuuluu lisäkseni seitsemän opettajaa. 

Koutsitiimin tarkoituksena on esim. varmistaa, että ne oppilaat, joilla on eri-

laisia koulun arjessa näkyviä haasteita, tulevat kohdatuiksi ja kuulluiksi aikuis-

ten taholta. Tiimin kokoontumisissa tuomme esille mahdollisen huolen oppi-

laasta ja sovimme kuka koutsiopeista ottaa 

koppia kenestäkin oppilaasta. Tämä kopin 

ottaminen tarkoittaa arjen kohtaamista, ter-

vehtimistä ja kuulumisten kyselemistä, mutta 

myös auttamista esim. ristiriitatilanteissa. 

Oppilaalle voi olla erityisen merkityksellistä, 

että asioita selvittää tutuksi tullut luotettava 

aikuinen. 
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Tyypillisenä työpäivänä saatan tehdä monenlaisia asioita, kuten selvitellä op-

pilaiden välisiä ristiriitoja, pitää kasvatuskeskustelun, ohjata ryhmäytystuntia, 

ohjata tsemppiryhmää, tai tavata oppilaita henkilökohtaisen sparrauksen 

merkeissä. Sparrauksessa mietimme yhdessä tavoitteita ja keinoja asioihin, 

jotka oppilas kokee haastaviksi tai joista opettaja tai vanhempi on tuonut 

esille huolensa. Joku oppilas tarvitsee tukea itsehillinnän ja sosiaalisten taito-

jen kehittämiseen, toinen taas koulutarvikkeiden mukana kuljettamiseen ja 

tallessa pitämiseen. Kolmannen kanssa harjoitellaan vastuun ottamista läksyis-

tä ja konkreettisten keinojen etsimistä siihen, miten ja milloin läksyt voisi hoi-

taa parhaiten. Neljäs taas voi opetella kouluun ja oppitunneille ajoissa saapu-

mista. Tärkeäksi näissä kohtaamisissa nousee oppilaan kuulluksi tulemisen li-

säksi oppilaan tukeminen hänen omien vahvuuksiensa tunnistamisessa ja nii-

den käyttöön ottamisessa. Parasta oppilaiden seurantatapaamisissa on se, kun 

Wilmaan alkaa ilmestyä hyviä merkintöjä ja positiivisia palautteita. Oppilaan 

ilo ja ylpeys saadusta myönteisestä palautteesta on joskus miltei käsinkoske-

teltavaa ja silloin olen itsekin tosi iloinen ja ylpeä oppilaasta. Opettajan anta-

malla myönteisellä palautteella on todella suuri merkitys ja se saa parhaim-

millaan oppilaassa liikkeelle hyvän kierteen. 

En voi olla nostamatta esille vielä kollegani, resurssiopettaja Leenan, tärkeää 

työtä oppilaiden kanssa. Olen saanut oppia paljon uutta tehdessäni yhteis-

työtä Leenan kanssa. Leena toimii ns. pudokasopena ja pitää siis pudokas-

luokkaa, jonne ohjataan oppilaat, jotka eivät ole suostuneet, erilaisista syistä 

johtuen, käymään enää ollenkaan koulua. Leenan luokka on matalan kyn-

nyksen luokka, jonne on kodin ja koulun yhteistyöllä saatu kotiin jääneitä 

oppilaita tulemaan takaisin kouluun. Leenan luokassa on vain muutama op-

pilas kerrallaan ja henkilökohtaista tukea tarjolla, mikä madaltaa kynnystä 

tulla sinne. Pudokasluokassa käyville oppilaille suunnitellaan henkilökohtai-

nen lukujärjestys sen mukaan, mihin voimavarat riittävät ja näin rauhoitetaan 

stressaava tilanne, annetaan aikaa toipua ja selvittää koulunkäymisen esteenä 

olevia tekijöitä. 

Lehtikuusen koulun oppilaista yli 60 % on maahanmuuttajataustaisia, mikä 

tuo opettajan työhön omat haasteensa, mutta myös paljon iloa ja rikkautta. 

Koulumme käytävillä kaikuvat oppilaiden tervehdykset ja halaaminenkin on 

monelle oppilaalle luonteva tapa osoittaa välittämistä. Erityisen iloinen olen 

saumattomasta ja hyvästä yhteistyöstä, jota olen saanut tehdä niin esimies-

ten, koulun aikuisten kuin huoltajienkin kanssa. 
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Tiia Kesti 

Resurssiopettaja on ollut aineenopettajalle korvaamaton apu. Valvontaluo-

kallani on 21 nuorta. Näen suurinta osaa heistä viisi tuntia viikossa, osaa vain 

yhden tunnin viikossa. Se on lyhyt aika sekä opetuksen että valvontaluokan 

käytännön asioiden hoitamiseen.  

Olen saanut resurssiopettajalta apua muun muassa erilaisten riita- ja ongelma-

tilanteiden selvittämisessä. Olen kokenut hänen apunsa todella tärkeänä. Kun 

resurssiopettaja selvittää ja auttaa pulmatilanteissa, voin pitää tuntia suurim-

malle osalle oppilaista ihan normaalisti. Muutoin minun pitäisi keskeyttää 

opetus ja hoitaa yhden oppilaan asiaa, jolloin 20 muuta joutuisi odottele-

maan tumput suorina.  

Erityisen kiitollinen olen ollut resurssiopettajan tekemästä seurantatyöstä. 

Luokanvalvojan ohella hän seuraa tiettyjen oppilaiden merkintöjä ja opinto-

jen sujumista. Siitä on hyötyä sekä luokanvalvojalle että oppilaalle. Nuorille 

on tärkeää, että muutkin kuin oma luokanvalvoja osoittaa kiinnostusta ja vä-

littämistä heitä kohtaan.  
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Bett-messut Lontoossa  

Vantaalta lähti hyvän kokoinen delegaatio rehtoreita, tutoreita ja viraston tvt

-asiantuntijoita katsomaan tuoreimpia uutuuksia ja ideoita Lontoon Bett-

messuille tammikuun lopulla. Opetusteknologiaa esittelevät Bett-messut jär-

jestetään vuosittain ja kävijöitä ympäri maailman oli tänäkin vuonna 34 000. 

Tarjontaa ja katseltavaa oli valtavasti ja jokaiseen makuun. Itse olin tänä 

vuonna liikkeellä enemmän ajatusten ja ideoiden herättelyn ja kehittämisen 

näkökulmasta kuin hankkimassa jotakin tai kokeilemassa pelkästään uutuuk-

sia. Monin paikoin messuilla painottui hyvinvointi ja sen edistäminen, mikä 

on Suomenkin opetuksen ja kasvatuksen kentässä vahvasti esille noussut tee-

ma. 

Suomesta paikalla oli sekä suomalaisia palveluntarjoajia että esiintyjiä. Oma 

mielenkiintoni tietysti keskittyi Nordic Bett -osioon vantaalaisen Havukosken 

koulun kahden oppilaan ollessa lavalla. He esittelivät yhteispohjoismaisen 

eTwinning-alustaa hyödyntävän projektin ja Nordic CRAFT-kilpailun 

(Creating Really Advanced Future Thinkers). Projektin osallistujat tulivat Suo-

mesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista, Grönlannista, Färsaarilta ja 

Ahvenanmaalta. Jokaisessa osallistuvassa koulussa oppilaat olivat kehittäneet 

jonkin oikeasti toimivia tulevaisuuden innovaation. Aivan mielettömän hie-

noja ideoita ja toteutuksia olivat nuoret keksineet. Ei voi kuin ihmetellä.  
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Toki myös aina pirteää ja hymyile-

vää Linda Liukasta täytyi käydä 

kuuntelemassa ja muistuttelemassa 

itseään ohjelmallisen ajattelun perus-

teista ja niiden lapselle konkretisoi-

misen tärkeydestä. 

Isoista toimijoista mm. Google esit-

teli messuilla muun muassa originali-

ty reports ja rubricks -toiminnot. Originality reports:n avulla voidaan tutkia 

mahdollista plagiointia, mutta sen avulla voidaan myös harjoitella esimerkiksi 

lähdeviitteiden merkitsemistä. Rubricks taas liittyy arviointiin. Sen avulla opis-

kelun tavoitteet voi Google Classroomissa tuoda entistä helpommin osaksi 

arviointia ja oppilaille näkyväksi. Esimerkiksi Iso-Britanniassa tämä ja ylipää-

tään arviointidatan määrä on viety paljon pidemmälle kuin meillä Suomessa. 

Myös Microsoftilla oli tapahtunut paljon kehitystyötä, ja palvelut olivat otta-

neet aimo harppauksen eteenpäin. 

STEAM-oppiminen (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) oli 

vahvasti esillä messuilla. Vantaallakin aihepiiriin on nyt saatavilla koulutusta 

ja luultavasti termi tulee hiljalleen tutummaksi ja tutummaksi. Ideana on lä-

hestyä asioita tutkivasti, ideoiden ja innovatiivisesti. Rakennella, kokeilla, 

koodata, käyttää monipuolisesti teknisiä välineitä ja yhdistellä oppiaineita. 

Lego-robottien koodaus on muuttumassa Scratch-pohjaiseksi, joka varmasti 

helpottaa niiden käyttöä myös STEAM-opetuksessa. Tässä yhteydessä on hy-

vä muistuttaa Vantaan robokeskuksen olemassaolosta ja sen laajasta tarjon-

nasta. Kannattaa tutustua ja käydä siellä oppimassa uusia tuulia. 

Toisena oman mielenkiintoni kohteena olivat opettajien TVT:n käytön kou-

luttamiseen liittyvät puhujat ja välineet. Yhtenä pedagogisesti perustellun ja 

kattavan TVT:n käytön haasteena on opettajien vaihteleva osaaminen, joka 

heijastuu oppilaiden saamaan opetukseen näissä taidoissa. Haasteena yksittäi-

sellä opettajalla on myös löytää aikaa kouluttautumiseen ja innostua asioista 

niin, että opitut taidot myös omaksuisi päivittäiseen käyttöön. Tähän on tar-

jolla erilaisia malleja, joita varmastikin kaupungin tasolla kannattaa pohtia. Ei 

ole helppo yhtälö, mutta jonkinlaisia ratkaisuja tähänkin on löydettävä. 
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Kokonaisuutena messut ovat kyllä kokemisen arvoinen tapahtuma ja niille 

kannattaa suunnata, jos aihepiiri yhtään kiinnostaa. Esiteltävänä on paljon 

sellaista, josta saa itselle hyviä ideoita ja myös välineistöä, joiden hankkimi-

nen omaan kouluun on hinnaltaan ihan realistista. Toisaalta iso osa tarjon-

nasta on kuitenkin sen tyyppistä, että se on suunnattu esimerkiksi Britannian 

markkinoille, joilla esimerkiksi yksityiskoulu voi ostaa jonkin kokonaisuuden 

palvelun tarjoajalta ihan eri tavoin kuin suomalaiset koulut. Esimerkiksi eräs 

hankintalaki rajoittaa tätä ostelua, eikä yksittäisillä kouluilla kovin paljon ole 

muutenkaan mahdollisuutta tällaisia systeemejä ostella. Toisaalta hyvä niin, 

erityisesti, kun Vantaalla on oltu näiden asioiden suhteen hyvin hereillä ja 

edistetään tekniikan opetuskäyttöä aktiivisesti yhdessä. 

Antti Karetie 
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