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TUKHOLMA. Tukholmalaisen
Norra Real -lukion alakerrassa
on iltaviideltä vilkasta. Ulos ja
sisään harppoo väkeä – lukio-
laisten koulupäivä on juuri
päättynyt, mutta uusia oppi-
laita tulee tilalle.

Kaksi luokkahuonetta täyt-
tyy nopeasti. On yläkoululai-
sia, lukiolaisia, aikuisia, kaik-
kiaan 40–50 henkeä. 

Repuista kaivetaan laskimia
ja matematiikan kirjoja. On ai-
ka tehdä läksyt.

TÄMÄ on Mattecentrum-
yhdistyksen järjestämä lasku-
tupa. Tänne tullaan tekemään
omia koulussa saatuja mate-
matiikan läksyjä. Kun nostaa
käden, saa apua. Paikalla on
kuusi vapaaehtoista auttajaa.

Lukiolaiset Fredrik Rad-
holm, Oscar Dafgård, Temes-
gen Ali ja Gustaf Törner ovat
luokkakavereita Bromman
lukiosta. He ovat tällä viikolla
jo kolmatta iltaa laskemassa
laskutuvassa, sillä koe lähes-
tyy.

”Tästä on tosi paljon apua”,
Dafgård sanoo. ”Opettaja mei-
dät tänne neuvoi. Tunteja on
niin vähän, ettei kaikkea ehdi
käydä läpi koulussa. Silti kaik-
ki pitäisi osata.” 

Jos on poissa yhdeltäkään
matikantunnilta, on vaikea
pysyä perässä, Törner sanoo.
”Enkä saisi tehtyä näitä tehtä-
viä yksin kotona.”

MATTECENTRUM on järjestä-
nyt ilmaisia laskutupia ympä-
ri Ruotsia keväästä 2008 läh-
tien. Kysyntä on kovaa.

Joka kuukausi laskutuvissa
ja Mattecentrumin verkko-

palvelussa saa läksyapua
100 000 koululaista ja lukio-
laista.

”Kaikilla ei ole kotona per-
heenjäsentä, joka osaisi tai eh-
tisi auttaa läksyissä. Me olem-
me heitä varten”, sanoo Mat-
tecentrumin pääsihteeri Han-
nah Pettersson.

Vapaaehtoisia auttajia on
noin 320. Monesti he ovat eko-
nomeja, insinöörejä, luonnon-
tieteilijöitä, opiskelijoita. Tai
eläkeläisiä, kuten diplomi-
insinööri Lennart Lundström.

”Ajattelin pari vuotta sitten,
että voisin tehdä taidoillani
jotain yhteiskunnallisesti hyö-
dyllistä. Saan tästä paljon it-
selleni myös, sillä tämä koet-
telee kaikenlaisia valmiuksia.”

Osa tarvitsee todella paljon
apua eikä osaa edes perus-
asioita, osa on hiomassa hyviä
taitojaan, Lundström kertoo.
”Mutta kaikki ovat täällä
omasta tahdostaan.”

KOULULAISTEN matematiikan
taidot ovat jo vuosia aiheutta-

neet Ruotsissa liki kansallista
paniikkia. Sitä on yritetty hilli-
tä loputtomalla sarjalla koulu-
uudistuksia.

Ruotsalaisten tulokset kan-
sainvälisissä ja kansallisissa
vertailuissa ovatkin hälyttäviä,
varsinkin matematiikassa. Täl-
lä viikolla saatiin tulokset kou-
lutusjätti Pearsonin teettä-
mästä koulujärjestelmiä ver-
tailevasta The Learning Curve
2012 -tutkimuksesta. 

Ruotsi oli 40 maasta sijalla
21. Suomi oli paras.

SUOMEN menestystä selite-
tään Ruotsissa usein sillä, että
opettajan työ on Suomessa
arvostettua. Ruotsalaislapset
taas saavat opettajia, jotka ei-
vät ole edes halunneet alalle.

”Harva opettajaopiskelija on
halunnut ensisijaisessa juuri
tälle alalle”, Lundström sanoo.

Jos koulussa on huonoja
opettajia, pitää apua saada
muualta. Mattecentrumin li-
säksi Punainen risti järjestää
monissa kirjastoissa koululai-
sille ilmaista läksyapua.

Osa vanhemmista ostaa pal-
velun. Ruotsiin onkin kasva-
nut vauhdilla bisnes, jossa
perheille myydään yksityistä
läksynlukuapua. 

LÄKSYAVUSTA on innostunut
nyt myös Ruotsin hallitus. Se
haluaa maksullisen läksyavun
kotitalousvähennyksen piiriin.

”Itse pidän laskutupien mal-
lia – ilmaista apua kaikille ha-
lukkaille – erinomaisena”, dip-
lomi-insinööri Lundström
sanoo.

Ruotsin koululaisten
huono matematiikan
taito aiheuttaa liki
kansallista paniikkia.

Anna-Liina Kauhanen HS

Laskutupa auttaa kun koulu ei riitä

R
uotsissa saa vuoden-
vaihteen jälkeen mitä
todennäköisimmin
tehdä verotuksessa

kotitalousvähennyksen siitä,
että ostaa lapselleen läksyn-
lukuapua.

Hallituksen mukaan verovä-
hennys maksaa itse itsensä:
syntyy työpaikkoja, pimeä työ
vähenee.

Vastustajien mielestä malli
on kallis ja epätasa-arvoinen.
Yksityinen läksyapu kasvattaa
entisestään koulutus- ja tulo-
eroja – eivät vähävaraiset voi
ostaa apua, vaikka saisivat
vähennyksen, sillä palvelu on
silti kallis.

VANHEMMAT ostavat jo nyt
Ruotsissa lapsilleen huomat-
tavan paljon läksynlukuapua.
Siis ne, joilla on varaa. Mutta
pitääkö heitä vielä erikseen

tukea?
Moni kysyy, miksei valtio

anna kouluille rahaa järjestää
opetus ja tukiopetus niin, että
siitä hyötyvät kaikki.

Kansantaloustieteilijä Jonas
Vlachos kirjoitti Svenska
Dagbladetissa, ettei kyse
oikeastaan edes ole läksyavus-
ta, vaan yksityisopetuksesta.
Valtio luo koululle rinnakkai-
sen mallin, tukee opetusta,
joka on valtiolle huomattavas-
ti kalliimpaa kuin se, jota
annetaan kaikille koulussa.

Vlachos laski, että yhden
oppitunnin hinta oppilasta
kohden on koulussa 60 kruu-
nua, liki 7 euroa. Kun tunnin
läksyapua – tai yksityisopetus-
ta – ostaa yritykseltä, valtio
tukee sitä verovähennyksellä
199–249 kruunulla eli 23–29
eurolla. Läksyapu on siis
valtiolle normaalia oppituntia
3–4 kertaa kalliimpaa.

KIINNOSTAVINTA väittelyssä
on se, kuinka pitkälti se jä-
mähti veropoliittiseksi vään-
nöksi.

Vai joko Ruotsi luovutti?
Kun koulussa ei opi, tue-

taan edes hyvätuloisia paran-
tamaan lastensa kilpailukykyä
koulutus- ja työmarkkinoilla.

Vaikka sitten koulun tasa-
arvon kustannuksella.

Kalliit oppirahat

Anna-Liina Kauhanen HS
anna-liina.kauhanen@hs.fi
Kirjoittaja on HS:n Skandinavian-
kirjeenvaihtaja.

KOMMENTTI

PONTUS LUNDAHL SCANPIX

Lennart Lundström käy kerran viikossa vapaaehtoisena auttamassa lukiolaisia matematiikanläksyjen laskemisessa Mattecentrumin lasku-
tuvassa. Fredrik Radholmin (vas.), Oscar Dafgårdin ja Temesgen Alin mielestä apu on erittäin hyödyllistä.

Ruotsiin on
kasvanut vauhdilla
bisnes, jossa
perheille myydään
yksityistä
läksynlukuapua. 

LYHYESTI

WASHINGTON/LONTOO. Yh-
dysvallat ja Britannia tuomit-
sivat Israelin päätöksen laa-
jentaa siirtokuntia miehite-
tyillä palestiinalaisalueilla.

”Toistan, että tämä hallinto
aivan kuten aiemmatkin
hallinnot ovat tähdentäneet
Israelille, että tämänkaltaiset
toimet ovat takaisku rauhan-
neuvotteluille”, ulkoministeri
Hillary Clinton sanoi perjan-
taina paikallista aikaa.

Britannia taas kehotti Israe-
lia pyörtämään päätöksen
laajentaa siirtokuntia. ”Ikkuna
kahden valtion ratkaisuun on
sulkeutumassa. Osapuolten ja
kansainvälisen yhteisön pitäi-
si toimia kiireisesti rauhan-
neuvottelujen käynnistämi-
seksi, eikä tehdä päätöksiä,
jotka vaikeuttavat neuvottelu-
ja”, ulkoministeri William
Hague sanoi.

Israel ilmoitti siirtokuntien
laajentamisesta sen jälkeen
kun YK:n yleiskokous torstai-
na hyväksyi Palestiinan tark-
kailijavaltioksi. Kansainväli-
nen yhteisö pitää siirtokuntia
laittomina. AFP–HS

USA ja Britannia
tuomitsivat Israelin
siirtokuntahankkeen

BRAZZAVILLE. Keskiafrikka-
laisessa Kongon tasavallassa
yli 30 ihmistä sai surmansa,
kun rahtikone jyräsi alleen
useita asuinrakennuksia
pääkaupunki Brazzavillessä.

Turma sattui, kun kone
yritti laskeutua ukkosmyrs-
kyssä lentokentälle. Kone
suistui kiitoradalta ja törmäsi
kentän vieressä oleviin asuin-
rakennuksiin ja baariin.

Punaisen Ristin mukaan
kuolonuhreja voi löytyä lisää.
Ainakin 20 ihmistä vietiin
sairaalaan. STT–AFP–Reuters

Lentokone suistui
asuintalojen päälle
Kongossa 

ZÜRICHIN kaupunki Sveitsissä
ryhtyy suitsimaan tai ainakin
piilottamaan prostituutiota.
Kaupungin johto julkisti asias-
ta suunnitelmia tällä viikolla,
kertoo zürichläinen Tages-
Anzeiger-lehti.

”Tämänhetkinen tilanne on
asukkaiden kannalta kestämä-
tön. Prostituution kieltäminen
ei kuitenkaan ole vaihtoehto”,
sanoi kaupungin sosiaali-
johtaja Martin Waser Tages-
Anzeigerille.

Kaupunki aikoo esimerkiksi
rakentaa keskustasta sivussa
olevalle teollisuusalueelle au-
totallimaisia seksikoppeja,

joissa seksinostajat voivat har-
rastaa seksiä autossa prosti-
tuoitujen kanssa. Koppien on
määrä olla valmiina ensi vuo-

den elokuussa.
Prostituoitujen noutaminen

autoilla on sallittua vain tie-
tyistä paikoista. Zürichin sek-
sisuojissa palvelujaan kaup-
paavien prostituoitujen on os-
tettava runsaan 30 euron hin-
tainen toimilupa ja hankittava
sairausvakuutus, kertoo britti-
läinen The Telegraph -lehti.

MUITAKIN tiukennuksia tulee
seksin myyntiin. Tammikuus-
ta alkaen jokaisen prostituoi-
dun on käytävä neuvontapis-
teessä kuulemassa pelisään-
nöistä, ja seksinmyyntipaikko-
jen on täytettävä tietyt vaati-
mukset.

Lisäksi Zürichissä saa ensi
vuoden alusta ostaa seksiä
vain 18 vuotta täyttäneeltä.
Muutoin Sveitsin laki sallii
seksin ostamisen jo 16-vuo-
tiaalta.

Kaupunkiin tulee
seksiparkkeja autoille.
Seksiä ei enää saa
ostaa alle
18-vuotiailta.

Mikko Paakkanen HS

Sveitsin Zürich suitsii
prostituutiota seksikopeilla

OLIVER BERG DPA

Saksan Bonnissa prostituoidut voivat viedä asiakkaansa auton
mentäviin koppeihin ja ostaa automaateista lipun kopin vuokraan.
Vastaavia koppeja suunnitellaan Sveitsiin. 

LYHYESTI

DAMASKOS/BEIRUT. Viran-
omaiset palauttivat netti- ja
kännykkäyhteydet pääkau-
punki Damaskokseen lauan-
taina runsaat kaksi päivä sen
jälkeen kun verkkoyhteydet
katkesivat koko Syyriassa. 

Verkkoyhteyksiä seuraavan
yrityksen mukaan yhteydet
oli lauantaina palautettu
lähes koko maahan.

Hallitus ja aktivistit ovat
syyttäneet toisiaan tietolii-
kenneyhteyksien katkeamises-
ta. Lauantaina Syyrian valtiol-
linen uutistoimisto Sana
kertoi, että katko johtui ”huol-
totöistä”.

Samaan aikaan Damaskok-
sessa käytiin pahimpia taiste-
luja sitten viime heinäkuun. 

Uutistoimistojen mukaan
lentokentän läheisyydessä
käytävissä kiivaissa taiste-
luissa on kuollut useita ihmi-
siä. AP–AFP

Syyria sai netti- ja
kännykkäyhteydet
takaisin

MEXICO. Mellakat varjostivat
Meksikon uuden presidentin
Enrique Peña Nieton virkaan-
astujaisia lauantaina.

Tuhannet ihmiset kokoon-
tuivat kongressin rakennuk-
sen luokse osoittamaan miel-
tään uutta presidenttiä vas-
taan. Osa mielenosoittajista
heitteli poliiseja kivillä ja
polttopulloilla. Poliisi vastasi
ampumalla kyynelkaasua.

Yhteenotoissa loukkaantui
useita ihmisiä.

Peña Nieton myötä Meksi-
koa pitkään hallinnut keskus-
talainen PRI-puolue palasi
valtaan 12 vuoden tauon
jälkeen. 

46-vuotias Peña Nieto peit-
tosi heinäkuisissa vaaleissa
vasemmiston ehdokkaan
Andres Manuel Lopez Ob-
radorin, joka on syyttänyt
PRI:tä muun muassa äänten
ostamisesta ja rahanpesusta.

Vaalien jälkeen Peña Nieto
on yrittänyt sovitella välejä.

Uuden presidentin haastei-
ta ovat Meksikon kompuroiva
talous sekä huumesota, joka
on vaatinut jo yli 60 000 ihmi-
sen hengen kuuden vuoden
aikana. STT–AFP–Reuters

Meksikon
presidentin
virkaanastujaisista
mellakoita

Enrique Peña Nieto

SOUL. Pohjois-Korea ilmoitti
lauantaina aikovansa laukais-

ta pitkän kantaman raketin
myöhemmin tässä kuussa.
Yhdysvallat ja Pohjois-Korea
tuomitsivat hankkeen ”erit-
täin provokatiivisena”. 

Pohjois-Korean virallisen
uutistoimiston mukaan raket-
ti aiotaan laukaista joulukuun
10:nnen ja 22:n välisenä aika-
na. 

Ilmoituksen odotettiin
lisäävän jännitteitä Korean
niemimaalla, sillä Etelä-Korea
pitää presidentinvaalit 19.
joulukuuta. 

Pohjois-Korean edellinen
yritys laukaista raketti epä-
onnistui huhtikuussa. Tuol-
loin yritys tuomittiin laajalti
YK-sopimusten vastaisena.
Pohjois-Korean mukaan ky-
seessä oli puhtaasti ”rauhan-
omainen ja tieteellinen”
tehtävä, jonka tavoitteena oli
lähettää maata kiertävä satel-
liitti avaruuteen. 

Yhdysvaltojen mukaan
laukaisut ovat peitelty yritys
testata ydinkärjellä varus-
tettuja mannertenvälisiä
ohjuksia. AFP–AP

Pohjois-Korean
rakettihanke
tuomittiin laajalti 
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