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Lama 
auttaa 
koulua? 

riimli ei ole ollut paras llman!amanmuka- saastllli samalla koulums- Nykyilien toimiva tyoyh-
. mahdollinen tapa totutel- naan tuomaa pakkoa kustannuksissa. Oikein teis6 vaatii jatkuvaa kou

la lisiilintyvaan itsenitisyy- moni koulun kehittamisen suunniteltuna ja toteutet- luttautumista ja eri]aisten 
teen. Taloudelliset supis- kannalta tiiIkeii muutos tuna taydennyskoulums tukitoimenpiteiden kehit
tukset ja muut muutospai- viiviistyisi tai ei toteutuisi on tehokas keino uuden, I tamistli. TehokkuusaJatte
neet yhdessa aiheuttavat ollenkaan. Lamanjohdos- aikamme haasteisiin vas- , Iu lisaa arvioinnin merki
sen, etta my6s henkinen . ta muutospaineet koske- taavan koulukulttuurin tystli.jaautonominenkou
lama uhkaa kouluja. Kou- , vat samanaikaisesti koko kehittamiseksi. Olennais- i lu kehittliJiitselleen tOlVon 
lujen toiminnan kannalta I koululaitosta. Jokaisessa ta on, etta koulun johto mukaan erilaisia itseaIVl
on tatkeaa, etta nyt 15yde- i kunnassa on pakko arvioi- . yhdessa opettajien kanssa ointika~ttijiL ~ on 
tlian nl1istli muuttuvista da uudelleen miiiltiiraho- ~ vastaa taydennyskoulu- johtanut siihen, etta kou
olosuhteista mahdolli- jen, tuntikehyksen)'lll- tar- ' tuksen suunnittelusta ja lun toiminta ja res1JISSlen . 
suuksia, jotka antavat uu- koituksenmukainen kayt- toteutuksesta, koulutus on kayttti on suunmte~tav.a 
sia ulottuvuuksia opetuk- to ja resur.;sien jakaminen. ; riittavan pitkajanteistli j.. uusista llihttikohdista Ja ru
seenja koulutyoh6n. Oppimateriaalien taNe Ja . suunnite1mallista Ja etta van uusilla penaatteilla. 

Miten talaudellisen 
laantuman mukanaan 
tuamaa henkisffi lama a 
voidaan kouluissa 
lorjua? Millaista tukea ja 
kannustusta koulut 
larvitsisivat,jotta lama 
wisi myiis auttaa 
kouluja? 

kavtto on harkittava entis- ' sita arvioidaan jatkuvastL Koulujen onneksi! 0 J okaisella koululla on ta - tarkemmin_ Parhaim- Tliydennyskoulutuksen 
oma kulttuurinsa ja perin- millaan tama lisaa oppilai- suunnittelun pohjaksi 

: teeDSiL N;issa vallitsee tiet- den omatoimisuutta seka koulujen tulee entista tar-
Puheenworon kirjoitta
jlsta Asko Leppilampi 
tyiiskentelee Helsingin 
yliapislon Vanlaan 
liiydennyskaulutuslaitak
sella tutkijana, Pasl 
Sahlberg on opetushalll
tuksessa ylilarkaslajana_ 

I
, tyja arvoja, normeja, mio;- muuttaa suhtautumista kemmin selvittlili, mitli 

lipiteitli. uskomuksia, ka- oppikiIjoihinjasitakautta ~ k0ulussa jo .osa-
sityksiii, myytteja, odotuk - tietoon yleeDSiL Ehkli sillii taan Ja IDltka asJat kaipru-
sia ja rooleja, jotka vaikut- on positiivista vaikutusta sivat kulloinkin kehitta-
tavat olennaisesti kaik- myos oppimateriaa!in mistiL Taydennyskoulu
keen koulun toimintaan_ tuottamiseen. Talouden tuksen olisi muututtava ul
Ellei koulussa ole totuttu kiristyminen auttaa entis- koapain ohjatusta koulu
toimimaan kehittavassa il- tli myonteisempien asen- tuksesta jatkuvaksi 0uu:-
mapiirissa, ei uudenkaan teiden muodostumisessa ehtoiseksi kouluttautunn
opettajan ole helppoa ryh- koulutusta, koulua ja tyo- seksL Laman myOtli tliIlai-

• 
Koululaitoksellem- tyakehittamiilinkouluaan_ tli kohtaan kaikkialla yh- nen tehokkaanja omaeh-
me vume vuosma Niinpa. kouluun tuleva te~,tnDaSsa toisen kouluttautumisen 

ominaiseksi kayoeet ope- opettaja sopeutuu viihitel- •. .. jiirj~en jaa monien 
tussuunnitelma- ja Iaki- len siella vallitseviin !!t- 'l'KouJut ja opettajat tar- kouluJenrunoaksimahdol
muutokset jatkuvat kulu- voihin ja kasityksiin oppi- vitsevat tukea kaikista . lisuudeksi huolehtia opet
valla vuosikymmenelliL misesta, tiedosta, opetuk- muutoksistaselvilimiseksL tajiensa runmattitaidon 
Muutoksen painopiste on sesta seka opettajien ja op- Lama auttaa my6s opetta- kehittamisestli. 
koulujen sisl1isessa kehit- pilaiden asemasta koulus- jien tlirkeimmlin tukimuo- Pitkallli tahtliyksellli 
tamisessa, jolla tarkoite- , sa. don, tliydennyskoulutuk- lama vauhdittaa koulu
taan koulujen .. ?mista. tat- , Koulun kulttuurista joh- sen uudelleenarviointia ja kulttuurin kehittymista 
pelSla llihtevaa t01DUDta-

1 

tuen tyoyhteis6n muutok- kehittamistiL Edellisten yhteistoiminnalliseen 
edellytystensa ,ParantamIs- set vaativat aikaa ja hen- koulu-uudistusten yhtey- suuntaan ja luo srunalla 
ta. Kuntten Ja kouluJen kilokunnan sitoutumista dessii on muutosta tuettu edellytyksia enlista moni
paatosva!ta Ja vastuu OIlllS: toimimaan oman ty5yhtei- massiivisilla tliydennys- puoliseIWnin toimivalle 
ta asioista lisitlintyvat. Ensi ronsa kehittamiseksL Vii- koulutusjiirjestelyilla, joi- koululle. Pakon edessa on 
vuoden alussa votmaan tu- hitellen onkin huomattu, den vaikums on knitenkin keksittava sellaisia ratkai
levan valttonosuusuudis- etta ylbiliiltli tulevilla oh- j monesti ollut kyseenalai- suja, joita ei ehka olis; ai
tuksen myotli koulums- jeilla muutokset jaaval nell- Nyt tiiInii perinteinen emmin tullut ajatelleem . 
miiiltiirahojen jakoperus: yleensa tiiapiiisiksi. Sitou- ja kalliiksi koettu kerta: Parhaimmillaan lama pa
teet ,m~uttuva.t. K.:unta VOl tuminen edellyttlili yhteis- koulums tulee varmasn kottaa opettajaiJ. arvioi
si1l0m Itse J?aattaa rahan- tli suunnittelua ja paatok- vlihene_ Koulut jOll- maan omaa ja koulun to;
kayt6stlilin Ja my6s koulu- sentekoa. Opettajien kes- tuvat miiiltiirahojen puut- mintaa kriittisesti seka toi
Je~ on p..':rustel~va rahan- kinainen yhteistoiminnal- teen vuoksi etsimiilin kou- mimaan yhteistyossa kou
kaytttiaan seka OS01tetta· 1isuus ei knitenkaan kuulu . lutusta, joka on edullista, Iun mniden henkiloiden 
va, etta tul0ksia syntyy. perinteiseen kOulukult- 1 ter.okasta ja kaikltia opet- kanssa. Uusien toiminta-

. Oman to1lD1D11a.n.'uun· tuuriin. Tulevaisuudessa UlJiakoskeva.a. muotojen etsiminen kehit-
mttelemmenJapaattiksen· yhteistoiminnan merkir s Taydennyskoulutuksen tlili myos neuvottelu- seU 
teko ~at monille kouluil· opemstyossa ja koul~ i ja eriIaisten .koul~ kehit: ongelmanratkaisutaitoja. 
Ie UUS1a !a ehka .vaikClta. johtarnisessa tulee silti Ii- tlirnisen ~to1lD1en rooli Luovuus, keskustelu ja yh-
kin asIOlta, sillii koulu: siiantymiilin. ,Parhaimmil- tulee tulevrusuudessa en- teistyo saavat enemman ti-
ovat to~eet toi~~m.~aT 1aan yhteistoiminnallinen tisestaan korostuma~. laa jokapaivaisessa koulu-
koulnhalhnnon maaraY'" koulukulttuuri tarkoittaa Koulujen itsenitisyyden Ii- tyossiL 
ten mukaan. Koska tlilla!- kaikkien koulussa toimi- saantyminen on niin suuri Lama tuli koululaitok' 
nen to~tarnalli on Juur- vien henldioiden, koulun muutos, etta siitli ei selvia sen kannalta huonoon sau
tunut hY"'" syvlille kou- johtajien, opettajien, op- . i!man asianmukaista, maan. Vai tuliko sitten
Iwssa, VIe uudenaJattelun pilaiden ja muun henldiO- ' opettajien omista tarpe!S- kaiin? Ajan henkeen liit
°maksuminen aikaa. 1:'" kunnan ty6skentelya yh- I ta llihtevaa taydennyskou- tyvat uusi oppimisklisio/" 
man aJOlttuessa JUun paa- dessa mliliriteltyjen tavoit- lumsta. Kansainva1iset tut- tulosajattelu, kansrunva1is-
tlintlivallan haJautta- teidensaavuttarniseksL kimukset ja meil1li. saadut tymine!1 ja jatkuvan kehlt-

, ID1Sen. a1kuvaihe=.e~ Miiiltiirahojen vlihene- kokemukset osoittavat, tamisen vaatimukset edel-
. kouiuJen eDS!DlDla1S!a IIri:!en voi haittavaila..tuk- etta kculumsratkaiE!!Ja Iyttlivat kouluilta jousta-
konkreettisia paatettavia sistaan huolimatta vauh- I muuttamalla voidaan sen wunaja uudistumiskvkva.. 
:~~tliSOP~~:: = koulujen kehitta- i vaikuttavuutta lislitli ja 
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