
Espoo on nykyaikaisen ja koulu-
tukseen panostavan kaupungin
maineessa. Suuri osa maineesta on
hyvin ansaittua, sillä esimerkiksi
peruskoulujen valinnaisainetar-
jonta on ollut monipuolista. Mää-
rärahojen supistukset ja uusi ope-
tussuunnitelma kuihduttavat kui-
tenkin mahdollisuuksia.

Saarnilaakson yläkoulu on mai-
nio esimerkki siitä, mitä saadaan
aikaan kun perusopetukseen yh-
distetään ennakkoluulottomasti
nyky-yhteiskunnan vaatimukset.
Vahvat kansainväliset yhteydet ja
erikoistuminen informaatiotekno-
logiaan houkuttelevat Saarnilaak-
soon oppilaita eri puolilta Espoota.

Saarnilaakso on vahva myös pe-
rusaineissa. Syksyllä julkaistiin PI-
SA-tutkimus, jossa vertailtiin kou-
lulaisten osaamista eri maissa.
Suomalaiset koululaiset olivat
OECD-maiden kärjessä kaikilla
mitatuilla alueilla: lukutaidossa,
matematiikassa ja luonnontieteis-
sä. Saarnilaakson koulu sai kaikis-
ta alueista vielä Suomen keskiar-
votuloksiakin paremmat lukemat.

Rehtori Jukka Kuittinen on
koulustaan syystäkin ylpeä. ”ICT-
painotus vaatii myös opettajakun-
nalta erityisosaamista, koska tek-
nologiaa hyödynnetään opetuk-
sessa laajalti. Jotkut opettajistam-
me osallistuvat myös muiden Es-
poon koulujen opettajien koulut-
tamiseen.”

Saarnilaaksossa on erityinen
medialuokka, jonne oppilaat vali-
taan pääsykokeen perusteella. Li-

säksi valinnaisaineisiin kuuluvat
mm. digitaalista kuvankäsittelyä ja
multimediaa. Opettaja Péter
Hidvégi mainitsee erään kurssin
sisältöä kuvaillessaan muun muas-
sa, että ”opetuskielenä on java”.
Tämä kuulostaa aika eksoottiselta,
sillä opetuskielestä puhuttaessa on
totuttu ajattelemaan hiukan toisen-
laisia kieliä.

Koulun valinnaisainetarjontaa
esittelevä opinto-ohjaaja Outi
Kekkonen kertoo, että laajasta va-
likoimasta huolimatta oppilaiden
mahdollisuuksia ollaan karsimas-
sa. ”Uusi opetussuunnitelma vä-
hentää vaihtoehtoja. Jatkossa on
mahdollista valita vain kaksi kah-
den viikkotunnin laajuista valin-
naisainetta, kun niitä aiemmin
pystyi ottamaan kolme.”

Lahjakkaatkin 
tarvitsevat tukea
PISA-tutkimus osoitti, että Suo-
messa on vain vähän erittäin huo-
nosti osaavia oppilaita. Toisaalta
myös todellisia huippuja on niu-
kasti ja keskitason osuus on erittäin
suuri. ”Erilaisilla tukitoimilla suu-
rin osa oppilaista on saatu vedettyä
keskijoukkoon, mutta lahjakkaim-
mille ei ole riittänyt tarvittavaa tu-
kea”, toteaa kansanedustaja Han-
na-Leena Hemming.

Aiemmin kielten opettajana toi-
minut Hemming muistaa, että hä-
nellä itselläänkään ei ole ollut riit-
täviä eväitä antaa lahjakkuuksille
erityistukea. ”Opettajien koulutus-

ta pitäisi kehittää ja erityisesti osaa-
misen päivittämiseen pitäisi panos-
taa. On kestämätöntä ajatella, että
esimerkiksi kielen opettajalle riit-
täisi, että he osaisivat vain varsinai-
sen opetettavan asian eli kielen.”

Yhteistyö voisi olla avain oppi-
misen kehittämiseen. Hemming
näkee mahdollisena, että esimer-
kiksi Tapiolan lukiolaiset voisivat
suorittaa joitakin matematiikan
kursseja Teknillisessä korkeakou-
lussa. ”Espoon byrokratia joustai-
si kyllä sen verran. Rahaa tähän
tietysti tarvittaisiin.”

Hemming peräänkuuluttaa van-
hempien aktiivisempaa osallistu-
mista. Vanhempaintukiyhdistyk-
set voisivat etsiä luokille sponso-
reita ja siten mahdollistaa kurssien
suorittamisen muissa oppilaitok-
sissa. ”Tämä tietysti vaatisi myös
hyvää tahtoa: pitäisi olla valmis
hankkimaan sponsoreita silloin-
kin, kun oma lapsi ei välttämättä
kuuluisi edunsaajiin.”

Mahdollisuuksien 
hyödyntäminen 
vaatii rohkeutta
Yläasteikäinen nuori on valinnais-
aineita valitessaan vaativan tehtä-
vän edessä. Jotkut haluavat opin-
toihinsa lisää haastetta, jotkut taas
helpotusta. Monille on tärkeää va-
lita samoja aineita kuin kaverit,
vaikka itse olisikin kiinnostunut
jostakin aivan muusta.

Valtiotieteellisessä parhaillaan jo

gradua kirjoittava 22-vuotias Suvi
Aherto kommentoi, että kannattai-
si kuitenkin seurata omia unelmi-
aan. Itse hän aikoo valmistumisen-
sa jälkeen aloittaa opinnot lääkik-
sessä, jonne jo peruskouluaikoina
halusi. Silloin Suvi ei kuitenkaan
tehnyt ainevalintoja lääketieteen
hyväksi, koska ei arvellut viitsi-
vänsä lukea niin paljon kuin lää-
käriksi tähdättäessä pitäisi.

Tämä kuulostaa yllättävältä sel-
laisen suusta, joka kouluaikana
suoritti joitakin kursseistaan Ou-
lun yliopistossa, hoiti monet kurs-
seistaan tenttimällä, pelasi SM-ta-
solla lentopalloa ja harrasti lisäksi
klassista balettia. Suville tämä oli
mahdollista, koska sai joiltakin
opettajilta henkilökohtaista oh-
jausta.

”Jotkut opettajat näkivät todella
paljon vaivaa ja käyttivät omaa ai-
kaansa minun auttamisekseni. Se
oli hienoa, mutta tällainen yksilöl-
linen opiskelu vaati tietysti myös
valintojen tekemistä. Erilainen
opiskelija jää luokan sosiaalisen
ympäristön ulkopuolelle ja saa hel-
posti osakseen aika ikävää suhtau-
tumista”, sanoi Suvi Aherto Es-
poon kokoomuksen koulutusklu-
bin järjestämässä vanhempien ja
asiantuntijoiden tapaamisessa
maaliskuussa.

Koulutusklubin tehtävänä on li-
sätä kuntalaisten tietämystä Es-
poon kouluasioista ja toimia vai-
kutuskanavana päätöksentekijöi-
hin. Klubi nostaa esille arkipäivän
teemoja, jotka koskettavat koulu-

laisia, vanhempia ja opetushenki-
lökuntaa. Klubi-illat ovat kaikille
aiheista kiinnostuneille avoimia ti-
laisuuksia. Tilaisuuksiin voit il-
moittautua ja viestejä toiminnasta

saat lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen johanna.paasi-
kangastella@gmail.com
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Sivina Kotisiivous voitti juuri rat-
kenneen Espoon kaupungin tar-
jouskilpailun sotainvalidien koti-
siivouksien hoitamisesta, mikä
tietää Sivinalle jopa 200 uutta
asiakasta Espoon seudulla. Vuo-
den alussa Sivina laajensi toimin-
taansa myös Turkuun ja maalis-
kuun alussa avataan uusi toimi-
piste Tampereelle.

Sivina Kotisiivous voitti Es-
poon kaupungin tarjouskilpailun
alueen sotainvalidien kotisii-
vouksien hoitamisesta seuraavan
kahden vuoden aikana. Sopi-
muksessa on myös kahden vuo-
den lisäoptio. Valintakriteereinä
olivat laatu, toimintatapa ja -var-
muus, joustavuus, ammattitaito,
hinta sekä palvelujen alueellinen
saatavuus. ”Meidän valttimme
oli varmasti laaja alueellinen toi-
minta, hiottu toimintatapa, omien
siivousvälineiden käyttö ja se, et-

tä pääsemme autoilla helposti
paikkaan kuin paikkaan” toteaa
toimitusjohtaja Pasi Pietilä. Yh-
teistyö lähtee käyntiin maalis-
kuun alussa. Sopimus tuo Si-
vinalle jopa 200 uutta asiakasta,
jolloin kokonaisasiakas-määrä
nousee noin 700 asiakkaaseen ja
työntekijämäärä yli neljänkym-
menen.

Kotisiivouspalvelun kysynnän
lisäys on näkynyt selkeästi am-
mattimaisesti toimivan Sivinan
kasvuluvuissa. Nyt viidellä toi-
mipisteellä (Helsinki (2), Espoo,
Turku ja Tampere) toimivan Sivi-
nan liikevaihto kasvoi viime
vuonna 76 % ja tänä vuonna odo-
tetaan liikevaihdon tuplaantu-
mista. Alan vanhimpana, ketju-
maisesti toimivana yrityksenä, Si-
vina on kasvanut etenkin uusien
toimipisteiden myötä. Tämän
vuoden alussa Sivina aloitti Tu-

russa ja maaliskuun alussa yritys
starttaa myös Tampereella, jossa
uskotaan olevan reipasta kysyn-
tää Sivinan palveluille.

Tampereen toimipisteen palve-
luesimies on jo valittu ja muut
rekrytoinnit ovat käynnissä. Toi-
mitusjohtaja, DI, MBA Pasi Pieti-
lä, uskoo asiakkaita riittävän:
”Ensimmäiset asiakkaat ovat jo
olemassa ja kevätsiivousten avul-
la toiminta saadaan kunnolla
käyntiin niin Tampereella kuin
Turussakin”, Pietilä toteaa.
”Kotisiivousasiakkaatkin halua-
vat tänä päivänä toimia ammatti-
laisten kanssa. Ison yrityksen
kautta asiakkaan on helpompi
löytää ammattimainen siivooja,
johon voi luottaa ja palautteen
työstä voi antaa suoraan toimis-
tolle. Meillä työ tehdään parityö-
nä, joten siivous sujuu rivakasti ja
asiakasta ei rasiteta liikaa”.

Nyt meiltä
asuntolaina, jopa

60v.
Toimme ensimmäisenä pankkina Ruotsin suosituimman

asuntolainamallin myös Suomeen.

Uusi TosiPitkä Asuntolaina,

jopa 60 vuodeksi, jättää

rahaa elämästä nauttimiseen

tai sijoittamiseen. Tule juttelemaan.

Osoitetiedot
Tapiola, Länsituulentie 1 Leppävaara, Konstaapelinkatu 4
Espoo Tapiola 02600 Espoo
puh. 010 444 3100 010 444 3600
fax 010 444 3114 010 444 3615
espoo@handelsbanken.fi leppavaara@handelsbanken.fi

www.handelsbanken.fi

Laaja valinnaisainetarjonta 
huomioi erilaiset oppijat

Kotisiivouksiin erikoistunut 
Sivina kasvaa

Kotitalousvähennyksen saa joko teet-
täessään työtä yrityksellä tai ryhtyes-
sään itse työnantajaksi. Kun teettää
työtä ennakkoperintärekisteriin merki-
tyllä yrityksellä, saa yrityksen laskuun
sisältyvästä työn osuudesta vähentää
60 prosenttia.
Vähennyksen enimmäismäärä on
1150 euroa ja omavastuu 100 euroa.
Vähennys myönnetään sinä vuonna,
jona palkka, palkan sivukulut tai työ-

korvaus on maksettu. Kotitalousvä-
hennys on henkilökohtainen ja molem-
mat aviopuolisot voivat tehdä vähen-
nyksen omassa verotuksessaan. Vä-
hennys tehdään suoraan veroista, jo-
ten tulojen suuruus ei vaikuta tuen
määrään. Vähennyksen saadakseen
on huolehdittava siitä, että työn osuus
on eritelty laskussa.

(Lisätietoja: www.vero.fi)

Hyödynnä 
kotitalousvähennys


