
Arviointifoorumi 2018: Koulutuspolut ja tasa-arvo  

-työpajatyöskentelyn kulku

Asiantuntija-alustukset (20 min)

Teemat:

1 Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 
toteutuminen 
varhaiskasvatuspalveluissa

2 Säästöt ja tasa-arvo perusopetuksessa

3 Tasa-arvon ja yksilöllisten 
koulutuspolkujen toteutuminen 
ammatillisen koulutuksen reformissa

Ryhmätyöskentely (10 min)

- Muodostetaan pienryhmä lähellä 
istuvista.

- Valitaan yksi alustusten teemoista 
kysymyksineen.

- Pohditaan kysymystä säilytettävien ja 
muutettavien asioiden näkökulmasta. 
Käsittelyä voi laajentaa myös muihin 
kysymyksiin.

- Kirjataan teeman omalle sähköseinälle 
kysymyksiä ja kommentteja pohdinnan 
pohjalta.

Yhteiskeskustelu (40 min)

- Edetään teema kerrallaan.

- Puheenjohtajat nostavat 
sähköseinältä kommentteja ja 
kysymyksiä keskusteltaviksi.

- Asiantuntijat ja yleisö esittävät 
kannanottojaan käsiteltävistä aiheista.

- Järjestäjät kirjaavat kutakin teemaa 
koskevan keskustelun pääpiirteissään 
näkyviin.
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Alustukset –

mitä säilytetään ja mikä kaipaa muutosta?

1 Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen varhaiskasvatuspalveluissa
➢ Kuinka varmistetaan, että kaikissa kunnissa on riittävästi resursseja ja 

osaamista hakea (ja saada) rahoitusta? Mitä tulisi muuttaa?
➢ Mitä hyvää hankerahoitus tuottaa kehittämisen näkökulmasta?

2 Säästöt ja tasa-arvo perusopetuksessa
➢ Miten varmistetaan ja vahvistetaan koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista 

järjestäjien resurssien eriytyessä?

3 Tasa-arvon ja yksilöllisten koulutuspolkujen toteutuminen ammatillisen 
koulutuksen reformissa
➢ Miten osaamisen arvioinnilla voidaan ylläpitää ja edistää tasa-arvon 

toteutumista?
➢ Millaisia haasteita tasa-arvon näkökulmasta osaamisen arviointiin liittyy? 



1 Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 
toteutuminen varhaiskasvatuksessa
https://tinyurl.com/varhais

2 Säästöt ja tasa-arvo perusopetuksessa
https://tinyurl.com/svaikutus

3 Tasa-arvon ja yksilöllisten 
koulutuspolkujen toteutuminen 
ammatillisen koulutuksen reformissa
https://tinyurl.com/ammreform

Yleisön tuottamat kommentit ja kysymykset työpajan aikana 
sähköseinillä (avaa linkit teemoihin):

https://tinyurl.com/varhais
https://tinyurl.com/svaikutus
https://tinyurl.com/ammreform


2 Säästöt ja tasa-arvo perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa
Säilytetään
Hyvien käytänteiden levittäminen
Verkostovelvoite hauissa

Muutetaan
Hankerahoitusviidakko (helpotetaan hakua syksyllä, OKM)
Hankerahoituksella paikataan perusrahoitusta  pysyvä 
perusrahoitusrakenne tavoitteena
Paikallista popsia voitava laatia perusrahoituksella, ei 
hankerahoituksella
Kunnille velvoite tiedon levittämiseen
Rahoituksen hallinnointi ja raportointi resurssisyöppöjä
Byrokratian purkamistalkoot
Eri koulumuotojen yhteisten hankkeiden mahdollistaminen; vapaa 
sivistystyö mukaan lukien
Hankerahoituksen höllentäminen, ei pelkästään tuntien hyväksi 
vaan muuhunkin kehittämiseen
Pirstaleisuus vaivaa, pitkäjänteinen kehittäminen

Lisäksi: pienten kuntien mahdollisuudet hakea rahoitusta heikot 
voimavarojen yhdistäminen kuntien välillä
Kehittämisen suunta oltava selvillä (kunta, koulutuksen järjestäjän linjaukset: 
mihin päästy, mitä tulee tehdä seuraavaksi)
Etsivä hanketyö: seurataan kuntia, joista ei tullut hakemuksia
Tasa-arvo haastettuna kouluverkon harvenemisen myötä 
uudenlaiset mahdollisuudet yhteistyöhön (verkostot)



3 Tasa-arvon ja yksilöllisten koulutuspolkujen 

toteutuminen ammatillisen koulutuksen reformissa

Säilytetään: Ammatillinen arviointi 

kriteeriperusteista

Karvi kiinnittänyt huomiota amatilisen koulutuksen 
tuottamaan laatuun & arvosanojen 
yhdenmukaisuuteen

PIAACilla tietoa aikuisten osaamisesta

Muutetaan:

Opiskelijoiden ja opiskelemaan hakevien moninaisuus 
näkyviin myös Karvin arvioinneissa (nyt ehkä 
näkymättömissä); arviointitiedon käyttö tasa-arvon 
edistämiseen

Arvosanojen vertailtavuus; ammatillisten aineiden 
painottaminen

Resurssien epätasainen jakautuminen: viime vuosien 
leikkaukset, jotka näkyvät esim. arvioinnin 
epätasaisuutena  Karvin arvioinnissa huomioon

Lisäksi: Mikä ’tasa-arvo’? Mistä puhutaan, kun puhutaan ’tasa-arvosta’?
Mitä ovat ’valmiudet’, joita ammatillisissa opinnoissa pitäisi saavuttaa 
(korkeakouluopinnoissa)? 
Karvin arviointiagendalle: millaiset jatko-opintovalmiudet esim. S2-opiskelijat tosiasiallisesti 
ammattiopintojen päättyessä ovat saavuttaneet?
Kieliosaamisen asema ja paikka ammatillisissa opinnoissa
Katsotaan kuntien satsaus / oppimistulokset tuossa kunnassa (järjestelmä tuottaa ryhmien välisiä eroja)
Alakohtainen vaihtelu koulutuksen tasa-arvossa & eri aloille hakeutumisessa
Miten rakennetaan luottamus eri osapuolten välille työssä oppimisessa jne.  työelämän vieminen eteenpäin,
eri osapuolet tarvitsevat toisiaan.



Koulutuspolut ja tasa-arvo – kooste 

Säilytetään:
Luottamuksen rakentumisen 
kulttuuri, jossa keskiössä on 
ops, opettajien ammattitaito 
ja tasa-arvoisuuden ja 
yhdenvertaisuuden 
ideologia 

Muutetaan:
Hankerahoituksen 
jakoperusteet ja 
kohderyhmä: kuntien 
mahdollisuus verkostoitua 
esim. vapaan sivistystyön 
kanssa


