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Tuhansien lasten ja nuorten koulutaival on taas
alkanut. Me Suomessa voimme olla ylpeitä kouluis-
tamme: meillä oppimistulokset ja koulutuksen laatu
ovat maailman huippuluokkaa. Tämä on huomattu
muuallakin. Pisa-tulosten julkistamisten jälkeen
Suomessa on vieraillut toimittajia, poliitikkoja ja
opetusalan ammattilaisia kaikkialta maailmasta.

Huomiota on saanut osakseen maamme vapaaeh-
toinen ja maksuton esikoulu, opettajien korkea kou-
lutustaso, maksuton tuki- ja erityisopetus sekä luo-
kalle jäävien oppilaiden pieni määrä. Myös vierai-
den kielten opetus ja maksuton kouluruokailu on
saanut aikaan ihastelua.

Erinomaisista asioista huolimatta peruskouluista
kantautuu myös huolestuneita viestejä. Opetusryh-
mät ovat suurentuneet, erityisopetuksen tarve on
kasvanut voimakkaasti ja kouluviihtyvyys on vähen-
tynyt.

Sinivihreän hallituksen yksi pääpainopisteistä on
tehdä perusopetuksesta entistä parempaa ja pitää
Suomi koulutuksen huippumaana. Seuraavan neljän
vuoden aikana perusopetukseen tulee kasvavien val-
tionosuuksien ja muutoinkin kohenevan kuntatalou-
den lisäksi merkittävät lisäpanostukset, 80 miljoonaa
euroa. Näin voidaan pienentää ryhmäkokoja sekä
antaa enemmän erityisopetusta ja oppilaanohjausta.
Kouluissa voidaan keskittyä ydintehtävään: opetta-
miseen ja oppimiseen.

Perusopetuksen ryhmäkoista on keskusteltu pal-
jon. Opetusryhmien todellisesta koosta on ollut vai-
kea saada koko maata kattavaa tietoa, sillä valtakun-
nallisia tilastoja ei ole. Keskimääräinen ryhmäkoko
saattaa olla kohtuullinen, mutta olosuhteet vaihtele-
vat huomattavasti isojen kasvukeskusten ja muutto-
tappiokuntien välillä. Jopa kuntien sisällä koulujen
tilanteet voivat olla erilaisia.

Opetusministeriö tulee nyt ensimmäistä kertaa
seuraamaan ryhmäkokojen kehittymistä myös valta-
kunnallisella tasolla niin, että voimavarat todella
suunnataan opetuksen laatuun. Seuranta toteutetaan
yhteistyössä Kuntaliiton ja Opetusalan Ammattijär-
jestö OAJ:n kanssa. On tärkeää, että kuntapäättäjil-
lä on olemassa selkeää vertailutietoa ja parhaat käy-
tännöt saadaan hyödynnettyä. Opetusryhmien pysy-
minen riittävän pieninä on keskeinen keino vaikut-
taa opetuksen laatuun.

Maailman parhaimmat koulumme ovat maailman
parhaiden opettajien ansiota. Huoli pätevien opetta-
jien siirtymisestä muihin tehtäviin on todellinen.
OAJ kertoi hätkähdyttäviä tietoja siitä, kuinka koko
maassa useampi kuin joka viides opettaja jättää kou-
lutyön muutaman vuoden kuluttua valmistumises-
taan ja pääkaupunkiseudulla lähes joka kolmas. Tä-
mä viesti on otettava vakavasti erityisesti meillä tääl-
lä Helsingissä, jossa haasteita riittää jo asumisen ja
elämisen kalleuden kanssa.

Opettajan työn on pysyttävä houkuttelevana, ve-
tovoimaisena ja mielekkäänä. Suomalaista tasokas-
ta opettajakoulutusta on vaalittava ja opettajille on
annettava mahdollisuus täydentää omaa osaamis-
taan. Osana tätä, koulutuksen järjestäjille on tarkoi-
tus säätää velvoite huolehtia opettajien täydennys-
koulutuksesta. Jotta meillä on tulevaisuudessakin
päteviä ja motivoituneita opettajia, opettajien työ-
olosuhteiden on oltava kunnossa.

Sari Sarkomaa
opetusministeri

Peruskoulu entistä
paremmaksi

Haagalainen-lehti tapasi
helmikuussa konttorinjohta-
jana Haagassa aloittaneen
Katariina Kuusiston Nor-
deasta ja kyseli tunnelmia
näin muutaman kuukauden
työskentelyn jälkeen. Kuu-
sisto johtaa Nordean Haa-
gan-Kannelmäen konttoria,
johon kuuluu kolme toimi-
paikkaa. Haagassa näistä si-
jaitsee kaksi, toinen Palokai-
von aukion kupeessa Kaup-
palantiellä ja toinen Lassi-
lassa Hopeatiellä. Kannel-
mäen konttori puolestaan on
Vanhaistentiellä ns. vanhal-
la ostarilla. Konttorin henki-
lökunta on normaalisti noin
35 henkeä. 

Organisaatio uusittiin ku-
luvan vuoden alusta kun Pi-
täjänmäki eriytettiin Haaga-
Kannelmäestä omaksi kont-
torikseen. Pankissa asioival-
le organisaatio ei välttämät-
tä paljoa merkitse, mutta
muutos on osa pankin han-
ketta siirtää päätöksentekoa
alemmalle tasolle lähem-
mäksi asiakkaita. Samalla
on mahdollista ottaa parem-
min huomion kunkin alueen
erityispiirteet. 

Kuusisto siirtyi nykyi-
seen tehtävänsä Leppävaa-
ran konttorin apulaisjohtajan
paikalta ja hänen päällim-
mäinen havaintonsa puolen
vuoden työskentelyn perus-
teella Haagasta on se, että
pankin asiakkaat ovat pan-
kin lähipiiristä ja selkeäm-
min tietyn toimipaikan
asiakkaita, "omia" asiakkai-
ta, joilla on joko asunto tai

työpaikka Haagassa. Isossa
kauppakeskuksessa asiakas-
kunta on laajemmalta alu-
eelta ja vähän kuin läpikul-
kumatkalla. 

Vaikka Nordea on suuri
pankki ja hyvin laaja organi-
saatio, Haagan-Kannelmäen
Nordea on kuitenkin paikal-
lispankki, korostaa Kuusis-
to. Pääpaikka on Lassilan
toimipiste, mutta konttorin-
johtaja kiertää kaikkia kol-
mea toimipistettä. Kauppa-
lantien toimipiste puolestaan
on pieni, mutta senkin kaut-
ta löytyy kaikki ne palvelut
ja kaikki se asiantuntemus,
jota Nordea pystyy tarjoa-
maan.

Haagan-Kannelmäen
konttori on selvästi enem-
män henkilöasiakkaiden
konttori kuin yritysten käyt-
tämä, kertoo Kuusisto. Yri-
tysten asioita hoidetaan yh-
teistyössä Pitäjänmäen kont-
torin kanssa, josta löytyy
hyvin myös yritysten vaati-
viinkin pankkiasioihin
asiantuntemus.

Hieman yllättynyt kont-
torinjohtaja Kuusisto on ol-
lut asuntolainojen kysynnäs-
tä, koska Haaga on pikem-
minkin tunnettu vanhana ja
valmiina alueena, jonne ei
kovin paljoa uusia asuntoja
rakenneta. Asuntolainojen ja
säästämisen kysyntä on kui-

tenkin samankaltaista kuin
muuallakin.

Muutaman kuukauden
Haagassa olonsa perusteella
konttorinjohtaja Kuusisto
tuntee viihtyvänsä Haagas-
sa, jota hän pitää hyvin oma-
leimaisena ja miellyttävänä
alueena. Hänen johtamansa
konttori on tiivis yhteisö,
jolla on selkeät ja pitkät suh-
teet Haagaan. Uutena alueel-
la hän tapaa mielellään niin
alueella asuvia kuin työs-
kenteleviä ja toivottaa haa-
galaiset tervetulleeksi Nor-
dean Haaga-Kannelmäen
konttorin toimipisteisiin.

KK

Haaga on omaleimainen
Konttorinjohtaja Katariina Kuusisto:

Konttorinjohtaja Katariina Kuusisto (vas.) ja pankkivirkailija Julia Virtanen Nordean
Lassilan konttorissa.

Haagan Markkinat 
Haagan torilla
lauantaina 8.9.
klo 10.00–13.00

Markkinoilla keskustellaan turvallisesta
kaupunkiympäristöstä.

Torilla voit tavata paikallisia vaikuttajia
sekä puheenjohtaja Eero Heinäluoman.

Markkinaväkeä viihdyttävät Esa Pakari-
nen jr. ja Matti Räsänen.

Haagalaiset järjestöt esittelevät toimin-
taansa. Etelä-Haagan kirjasto myy poisto-
kirjoja.

Pika-arpoja, paistettua makkaraa ja vohve-
leita.

Tervetuloa keskustelemaan ja tapaamaan
haagalaisia! 

Markkinat järjestää
Pro Haaga – Pro Haga ry

Kaikkiin elokuviin on va-
paa pääsy.

3.9.
klo 14 Ruokala Lokki,
ohj. Naoko Ogigami (104
min, K3)
klo 16 Zozo, ohj. Josef Fa-
res (103 min, K11)
klo 18 Volver, ohj. Pedro
Almodovar (123 min, K15)
10.9.
klo 14 Amelie, ohj. Jean-
Pierre Jeunet (116 min,
K11)
klo 18 Hotelli Ruanda,
ohj. Terry George (124
min, K15)
17.9.
klo 14 Sibelius, ohj. Timo
Koivusalo (115 min, S)
klo 18 Syö juo mies nai-
nen, ohj. Ang Lee (119
min, F3 )
8.10.
klo 14 Vares – yksityiset-
sivä, ohj. Aleksi Mäkelä
(91 min, K15)
klo 18 Brokeback Moun-
tain, ohj. Ang Lee (129
min, K11)
15.10.
klo 14 Äideistä parhain,

ohj. Klaus Härö (104 min,
K11)
klo 18 Jadesoturi, ohj.
Antti-Jussi Annila (110
min, K11)
22.10.
klo 14 Eläville ja kuolleil-
le, ohj. Kari Paljakka (100
min, K11)
19.11.
klo 14 Rentun ruusu, ohj.
Timo Koivusalo (99 min,
K11)
26.11.
klo 14 Paha maa, ohj. Aku
Louhimies (127 min, K15 )
klo 18 Tunnit, ohj. Step-
hen Daldry (111 min, K15)
3.12.
klo 14 Rukajärven tie,
ohj. Olli Saarela (118 min,
K12)
klo 18 Oopperan kummi-
tus, ohj. Joel Schumacher
(143 min, K15)

Kanneltalo
Länsi-Helsingin kulttuuri-
keskus
Klaneettitie 5, 00420 Hki
puh. (09) 3103 2416
Perille M-junalla sekä bus-
seilla 41, 42, 43 ja 46T, P13

Kanneltalon 
maanantaileffat
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