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Educa-messujen vaalitentissä 
kuultua
e e ro  k i tu n e n

Kirjoittaja on HYOL:n hallituksen puheenjohtaja.

"Opettajille tulisi nyt 
suoda mahdollisuus  
keskittyä opettamiseen"

Eduskuntavaalit lähestyvät. Niiden yhteydessä 
tulisi keskustella suomalaisen koulutuksen tu-
levaisuudesta, mutta ainakaan vielä tämä kes-

kustelu ei ole alkanut. Aiheen nosti laajemmin het-
keksi esille tammikuun Educa-messuilla järjestetty 
vaalitentti, jossa HYOL:n näkökulmasta kiinnostavia 
puheenaiheita olivat muun muassa oppivelvollisuu-
den pidentäminen ja elinikäinen oppiminen. 

 Vaalitentissä vihreiden puheenjohtaja Pekka 
Haavisto sanoi, että kansantalouden menestyksen 
edellytys on koulutustason yleinen nostaminen, 
minkä takia oppivelvollisuutta on pidennettävä. 
Koulupudokkaisiin on Haaviston mukaan käytet-
tävä oppivelvollisuuden lisäksi muitakin keinoja. 
Tässä hän on varmasti oikeassa.

 Kristillisten puheenjohtaja Sari Essayah 
puolestaan painotti, että 75 % työllisyysasteen 
saavuttaminen edellyttää kansalaisilta elinikäikäs-
tä oppimista. Yksilön näkökulmasta tämä lienee 
selvää: työelämän rakenteet muuttuvat koko ajan 
nopeasti, minkä vuoksi työllistyminen vaatii uusien 
tietojen ja taitojen omaksumista. Kansantalouden 
ja hyvinvointijärjestelmän kestävyyden kannalta 
Essayahin tavoite saattaa tosin olla liian vaatimaton. 
Kauppalehti muiden muassa vaati hiljattain pääkir-
joituksessaan (29.1.), että työllisyysaste tulisi nostaa 
pitkällä aikavälillä 80 %:iin.

Oppimaan oppimisen taidot eli opiskelutaidot 
antavat edellytykset Essayahin peräänkuuluttamalle 
elinikäiselle oppimiselle. Historian ja yhteiskun-
taopin opiskelu kehittää opiskelutaitoja: ne muun 
muassa opettavat kriittistä ajattelua, tiedonhakutai-
toja sekä hallitsemaan  ja tiivistämään asiakokonai-
suuksia.

 Ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja 
Anna-Maja Henriksson muistutti Educa-messujen 
vaalitentissä tärkeästä asiasta: koulutusta koske-
via muutoksia on viime aikoina tehty liikaa – nyt 
opettajien on saatava työrauha! Hän sai yleisöltä 
ansaitsemansa aplodit. Esimerkiksi lukio-opettajat 
ovat joutuneet kovan muutospaineen kohteeksi 

lukiouudistuksen seurauksena. 
Vaarana on, että monet samanaikaiset uudis-

tukset vievät voimavarat omaehtoiselta uuden 
oppimiselta, mikä on opetuksen kehittämisen 
kannalta olennaisempaa kuin esimerkiksi opetus-
suunnitelman muuttaminen muutaman vuoden 
välein. Vaarana on myös, että lukuisat ylhäältä päin 
tulevat uudistukset aiheuttavat työstressiä, jota 
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n viimeisimmän 
työolobarometrin mukaan on opetusalalla muita 
aloja enemmän. Jos opettaja voi huonosti, heijastuu 
se väistämättä myös oppilaisiin ja opiskelijoihin. 

Viime vuosina tehtyjen uudistusten jälkeen 
opettajille tulisi nyt suoda työrauha ja mahdollisuus 
keskittyä päätehtäväänsä eli opettamiseen. Ja kun 
opetusalaa koskevia valtakunnallisia uudistuksia 
tulevaisuudessa tehdään, tulisi muutostyön olla 
pitkäjänteistä ja perustua tutkittuun tietoon. Nämä 
ovat HYOL:n keskeisimpiä viestejä poliittisille 
vaikuttajille, joita sen edustajat tapaavat kuluvan 
vaalikevään aikana. ▪


