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Kotimaa  

Oppimateriaali digitalisoituu, 
kirja säilyy tulevaisuudessakin

JYVÄSKYLÄ
Ilkka Hartio

Digitaalisessa muodossa oleva 

oppimateriaali yleistyy kouluis-

sa lähivuosina. Oppikirjat eivät 

kuitenkaan jää historiaan, vaan 

niitä käytetään uusimuotoisen 

aineiston rinnalla myös tulevai-

suudessa.

Näin nähtiin äidinkielen ja 

vieraiden kielten opiskelun tu-

levaisuus Jyväskylässä torstaina 

pidetyssä suuressa oppimate-

riaalikeskustelussa. Jyväskylän 

yliopiston kielikampuksen jär-

jestämässä tapahtumassa poh-

dittiin peruskoulun, lukioiden 

ja ammattioppilaitosten nyky-

päivää ja tulevaisuutta.

Kehittämispäällikkö Mikko 

Jäkälän vetämässä paneelikes-

kustelussa oli mukana kuusi eri 

alojen asiantuntijaa, jotka poh-

tivat teemaa eri näkökulmista.

–�Elämme suuren muutoksen 

aikaa. Oppimateriaalien muo-

to muuttuu, mutta myös kirjan 

pitää säilyä. Ulkoa opettelun si-

jaan kouluissa keskitytään jat-

kossa entistä enemmän tiedon 

hakuun ja kriittiseen ajatteluun, 

tiivisti johtaja Jorma Kauppinen 

Opetushallituksesta.

Lukiolaisten liiton Keski-Suo-

men piirin puheenjohtaja Jaak-

ko Palvaila toivoi oppimateriaa-

lien kehittyvän entistä interak-

tiivisemmaksi.

–�Esimerkiksi internetyhtey-

dellä varustettu tablettitietoko-

ne ja siinä oleva kosketusnäyttö 

tarjoaa aivan uudenlaisia opis-

kelumahdollisuuksia.

Projektipäällikkö Tarja Tuo-

mainen Jyväskylän kaupungin 

opetuspalveluista uskoo, että 

perinteistä ja uutta materiaalia 

käytetään rinnakkain.

–�Tärkeintä on, että oppima-

teriaali kannustaa aktiiviseen 

työskentelyyn ja yhdessä op-

pimiseen.

Otavan kustannuspäällikkö 

Seija Saarialho muistutti, että 

laadukkaan digitaalisen oppi-

materiaalin tekijöistä on pulaa. 

Se voi hidastaa kehitystä.

–�Monimedia-alan osaajia ei 

kasva puussa. Ammattitaitoi-

sia tekijöitä ei ole helppo löytää. 

Peruskoulussa ja ammatti-

opistoissa oppimateriaalit ovat 

pääosin ilmaisia, mutta lukio-

laiset joutuvat maksamaan itse 

oppikirjansa. Runsaslukuiselta 

yleisöltä kysyttiin, tulisiko op-

pikirjojen olla ilmaisia kaikilla 

kouluasteilla?

Ilmaisuutta kannatti 44 pro-

senttia ja vastusti 56 prosenttia 

vastaajista.

–�Täytyy muistaa, että ilmai-

sia oppikirjoja ei ole olemassa. 

Opiskelijoille ne voivat kyllä 

olla maksuttomia, Kauppinen 

täsmensi.

Jaakko Palvaila toivoi, että 

oppimateriaalin digitalisoitu-

minen halventaisi lukiolaisten 

kustannuksia. Nykyisin oppikir-

jat maksavat lukion ajalta toista 

tuhatta euroa.

Yleisöpuheenvuorossa muis-

tutettiin, että digitaalinen mate-

riaali ei välttämättä tule kirjoja 

halvemmaksi. Koodaaminen ja 

videoiden tekeminen on kallis-

ta puuhaa. Lisäksi digitaalisel-

la oppimateriaalilla on 23 pro-

sentin arvonlisävero, kun se on 

kirjoilla yhdeksän prosenttia.

Nykyisin oppimateriaalista 
on runsauden pulaa. Paneelis-

sa pohdittiin vilkkaasti, kuinka 

opettajat valitsevat käyttämänsä 

oppikirjat. 

–�Olemme Otavassa tutkineet 

asiaa. Tuloksena oli, että luo-

kanopettajat tekevät valinnan 

tunteella ja lukioiden opettajat 

järjellä, Seija Saarialho paljasti.

Oppikirjailija ja Helsingin nor-

maalilyseon lehtori Anne-Ma-

ria Mikkola paheksui, että jois-

sain kunnissa tehdään kaikkia 

sitovia päätöksiä käytettävistä 

kirjoista.

–��Jokaisella oppilaalla tulisi 

olla mahdollisuus valita työvä-

lineensä. 

Muuramen lukion lehtori Heli 

Vuorela muistutti, että opettajat 

ovat usein puun ja kuoren vä-

lissä valintatilanteissa.

–�Myöskään sosiaalisen me-

dian käytössä ei kannata ol-

la liian innokas. Nuoret eivät 

välttämättä halua tehdä kou-

lussa samoja asioita kuin va-

paa-ajallaan.

Koulu tulevaisuudessa: Pula ammattitaitoisista monimedia-alan osaajista 
voi hidastaa kehitystä. Oppimateriaalitarjonnassa nykyisin runsauden pula.
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RIIKKA KAAKKURIVAARA 

Päätöksenteko 
on hajautunut
Palvelut: ”Kuntapalveluiden 
yksityistäminen ja 
yhtiöittäminen ovat suurempi 
ongelma kuin kuntayhtymät.”

Esko Parkkila

Päätöksenteon ja asioiden 

hoidon hajaan-

tuminen on eme-

ritusprofessori 

Aimo Ryynäsen 

mielestä Suo-

men kuntaken-

tän ongelma, ei-

vät niinkään kun-

tayhtymät.

Suurissa ja keskisuurissa 

kaupungeissa on kuntayh-

tymiä, kuntaosakeyhtiöitä 

ja kunnallisia liikelaitoksia. 

Niiden toiminta on hyvin lä-

pinäkymätöntä.

–�Yksityistäminen, yhti-

öittäminen ja ulkoistami-

nen ovat suurempi ongel-

ma. Siellä ne himmelit ovat. 

Kuntayhtymät ovat kuitenkin 

omistajaohjauksessa.

Ryynänen sanoo, että vir-

kamiestyöryhmän esityksen 

mukaisia vahvoja peruskun-

tia ei ole mahdollista saada 

aikaan eikä rakennelaatikoi-

den piirtelyllä toimivuuden 

ongelma ratkea. Suomen kal-

taisessa maassa kuntayhteis-

työtä tarvitaan jatkossakin.

Kuntauudistuksessa oli-

si hänen mielestään pitänyt 

lähteä liikkeelle palvelu-

jen arvioinnista ja asioiden 

hoidosta.

Ryynänen tuntee kuntien 

haasteet myös käytännössä, 

koska hän on toiminut pit-

kään kotikuntansa Orimat-

tilan kuntapäättäjänä kokoo-

muksen edustajana.

Alan asiantuntijatkaan ei-

vät usko tavoitteeseen, jossa 

syntyisi hetkessä niin vahvo-

ja peruskuntia, että ne voisi-

vat ottaa sairaanhoidon ja ter-

veystoimen hoitoonsa. Maa-

han on joka tapauksessa luo-

tu yhteistyöjärjestelmät, jossa 

terveydenhuolto on kuntayh-

tymien kautta kuntien käsis-

sä. Yhteistyöjärjestelmiä tuli-

si Ryynäsen arvion mukaan 

edelleen kehittää.

Keskuskaupungeilla ei voi 

olla nykyisin kuntayhtymissä 

enemmistöä, minkä vuoksi 

keskuskaupungeilla on ha-

lua kaapata asia hallintaansa. 

Erikoissairaanhoidon rahoi-

tus on järjestettävissä nyky-

mallillakin kuntayhtymien 

kautta.

–�Terveydenhoidon uudis-

tamista on pähkäilty jo mo-

net hallituskaudet. Se ei vält-

tämättä liity kuntauudistuk-

seen. Se on poliittinen kysy-

mys, johon ei ole vielä vas-

tausta löytynyt. Ongelma on 

iso, koska terveydenhuolto 

on siirtymässä näille ylikan-

sallisille yhtiöille. Se ei ole 

kenenkään etu, vaan julki-

nen terveydenhoito pitäisi 

saada toimivaksi. En usko, 

että suurkunnat tuovat sii-

hen vastauksen, Ryynänen 

sanoo.

Tiukka aikataulu on hallituk-

sen määräämä. Kuntauudis-

tus halutaan hoitaa shokki-

hoitona ja pitää kunnat käy-

tännön valmisteluista ulko-

na. On kuitenkin jo ilmen-

nyt, että kuntien antamilla 

lausunnoilla on merkitystä.

–�Demarit eivät ole kunta-

kartan, pakkoliitosten eivätkä 

selvitysmiesten asettamisen 

takana. Silloin jää jäljelle kun-

tien vapaa tahto. Tässä asias-

sa toteutetaan vain sellaiset 

muutokset, mitä kunnat ha-

luavat, Ryynänen arvioi.

Mielenkiintoista on nähdä, 

mitä tämä kaikki tarkoittaa 

kun ministerit vakuuttelevat, 

ettei pakkoa tule ja kuntien 

näkemyksiä kunnioitetaan. 

Tällöin testataan, mikä on 

suomalaisen kansanvallan 

ja kunnallisen itsehallinnon 

merkitys.

”
Kuntauudis-
tuksessa olisi 

pitänyt lähteä 
liikkeelle palve-
lujen arvioinnista 
ja asioiden 
hoidosta.
Aimo Ryynänen

Ryynänen

Jaakko Palvaila (vas.), Heli Vuorela, Jorma Kauppinen, Seija Saariaho, Anne-Maria Mikkola ja Tarja Tuomainen pohtivat torstaina paneelikes-
kustelussa oppimateriaalien tulevaisuutta.

Jo 600 
nimeä 
itsenäisen 
kunnan
puolesta
KONNEVESI
Pekka Tiihonen

Konneveden kunnan itse-

näisyyden puolesta kier-

täviin nimilistoihin oli 

kerätty noin 600 nimeä 

torstai-iltapäivään men-

nessä. Valtaosa allekirjoi-

tuksista on paperisilla ni-

milistoilla. 

Nettiadressissa oli ilta-

päivällä 152 allekirjoitus-

ta. Näistä allekirjoittajis-

ta pieni osa asuu muualla 

kuin Konnevedellä. Heistä-

kin lähes kaikilla on jokin 

yhteys pitäjään, kertoi ni-

menkeräyksen käynnistä-

nyt Virpi Poikolainen Les-

kelänkylästä.

Paperisia nimilistoja on 

Poikolaisen mukaan esi-

merkiksi liikkeissä ja pal-

velupisteissä. Listoja on 

kierrätetty myös kylissä.

Poikolainen sanoo, että 

nimiä kerätään huhtikuun 

loppupuolelle. Silloin Kon-

neveden ja Laukaan val-

tuustot päättävät, esittä-

vätkö ne valtioneuvostol-

le Konneveden liittämistä 

Laukaaseen.

JYVÄSKYLÄN 
KRISTILLISET

Jyväskylän Kristillisdemo-

kraattien mielestä päihde-

ongelmien aiheuttamiin 

huomattaviin kustannuk-

siin yhteiskunnalle pitää 

puuttua. 

Paikallisosaston kevät-

kokous toteaa kannan-

otossaan pitävänsä jär-

kevänä ravintoloiden au-

kioloaikojen lyhentämistä 

aamuyöllä päihtymykses-

tä aiheutuvien lieveilmiöi-

den vähentämiseksi. 

Jyväskylän Kristillisde-

mokraattien mukaan ra-

vintoloiden aukioloaiko-

jen lyhentäminen on vä-

hentänyt pahoinpitelyri-

kosten määrää esimerkiksi 

Norjassa.

Ravintolat 
aikaisemmin 
kiinni

Parhaat tarjouksemme Pe–To

 0  99 

Tarjoukset voimassa torstaihin 22.3. saakka, 
ellei toisin mainita.

1 (n. 1,2 kg) Pirkka pinta-
maustettu porsaan uunifi lee  

GRATIINI
n. 600 g juuriselleriä  
2 (500 g) isoa omenaa 
(esim. Jonagold)  

1 (100 g) sipuli  
1/2 tl suolaa  
ripaus mustapippuria  
1 tlk (2 dl) Pirkka ruokakermaa  
1 ps (150 g) Pirkka emmental-
mozzarellajuustoraastetta

1. Paista possunfi lee pakkauk-

sen ohjeen mukaan.

2. Kuori selleri ja leikkaa se ohuik-
si viipaleiksi ja edelleen suikaleiksi. 
Suikaloi myös kuoritut omenat ja 

sipuli.

3. Levitä sellerit, omenat ja sipuli 
kerroksittain voideltuun uunivuo-
kaan. Mausta kerrokset suolalla ja 

pippurilla. Kaada ruokakerma vuo-

kaan.
4. Kypsennä 225 asteessa 35 mi-

nuuttia. Lisää juustoraaste vuoan 
pinnalle ja jatka paistamista vielä 

noin 10 minuuttia.

5. Leikkaa possu viipaleiksi. Tar-
joa lisäksi salaattia.

yli 60 min
6 annosta

Porsaan uunifi lee ja 
selleri-omenagratiini   

  

 COSTA RICA  
 500 g, 2 pkt/talous  

   

 PORSAAN UUNIFILEE 
 n. 1,2 kg, pintamaustettu 

 -39 %   

 -27 %   

 1  99 

 4  99 

   pkt   

   kg   

 3,98/kg,    ilman korttia  
 3,29/pkt   (6,58/kg) 

    ilman korttia   6,85/kg    

  
 GOLDEN OMENAT  
 Italia 

   kg    

           

 Vaasan 
 LAPIN RIESKAT JA RIESKASET 
 260-280 g 

  
 KIIVI 
 500 g, Italia 

  
 JÄÄTELÖTUUTIT 
 6 kpl/376-414 g 

 -13 %        -13 %     

-23 %

 1  69 

 0  99 

 1  99 
   ps    

   rs    

   pkt    

 6,04-6,50/kg,    ilman korttia  
 1,95/ps   (6,96-7,50/kg) 

 1,98/kg,    ilman korttia   1,29/rs  
 (2,58/kg) 

 4,81-5,29/kg,   ilman korttia  
 2,29/pkt   (5,53-6,09/kg) 

TARJOUS VOIMASSA 

SU 18.3. SAAKKA

Aki Wahlman valmistaa tämän reseptin 
tänään Mitä tänään syötäisiin? -ohjelmassa. 
www.mitatanaansyotaisiin.fi 

Tämän ja lähes 5000 muuta maukasta 
reseptiä löydät Pirkka.fi -reseptihausta 
www.pirkka.fi /ruoka/reseptihaku

LISÄKSI K-PLUSSA-
PISTEILLÄ ETUSI JOPA –5%TARJOUSTAKUU K-PLUSSA-

TARJOUKSISSA AINA VÄHINTÄÄN -10%


