


Koulutuspolut ja tasa-arvo:
Asia, jonka haluamme säilyttää

Luottamuksen rakentumisen kulttuuri
keskiössä on ops, 
opettajien ammattitaito ja 
tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden 

ideologia 



Digitalisaatio:
Asia, jonka haluamme säilyttää

Kokeilukulttuuri
 Saa reippaasti kokeilla erilaisia välineitä, pedagogiikka 

edellä



Svenskspråkig utbildning:
En sak som vi vill bevara

Utvärderingar genomförs också på svenska
Att utvärderingsinformation produceras på 

både finska och svenska
Att utvecklingsområden i hela 

utbildningssystemet lyfts fram



Koulutuksen työelämärelevanssi:
Asia, jonka haluamme säilyttää

Kehittämisorientaatio
Tavoitteet ja niiden toteutumisen 

mittaaminen
 Keskiössä pedagogiikan ja substanssin 

optimaalinen työnjako



Maahanmuuttajat:
asia, jonka haluamme säilyttää

Tuki ja välittäminen opintopolun eri vaiheissa
 SIMHE-ohjelma kehittänyt ja tukenut 

opintotarjonnan hyödyntämistä -> vaikuttavuus 
identiteettiin, oma status opiskelijana tärkeä

 Tuki työssäoppimispaikan hakemiseen
 Harjoittelut osana opiskelua, voivat olla väylä 

pysyvään työpaikkaan
Moninaisuuden arvostaminen oppilaitoksissa



Digitalisaatio:
Asia, jonka haluamme muuttaa

Digitalisaation rooli
 Digitaalisuus ja vuorovaikutus eivät ole poissulkevia
 Käyttäjälähtöisyys
 ”Ei opita digiä varten, vaan digiä opitaan elämää varten”



Koulutuspolut ja tasa-arvo:
Asia, jonka haluaisimme muuttaa

Hankerahoituksen jakoperusteet ja 
kohderyhmä 
kuntien mahdollisuus verkostoitua esim. 

vapaan sivistystyön kanssa



Maahanmuuttajat:
asia, jonka haluamme muuttaa

Kielitaitovaatimukset, kieli asettuu rajoitteeksi
Suomen kielen relevanssi työelämässä?
Opetushenkilökunnan pakollinen koulutus
Suomenkielisten kontaktien puute
Kielitaidon rajat, valintakokeet portinvartijoina



Svenskspråkigutbildning:
En sak som vi vill ändra på

Lyfta fram det fria bildningsarbetet och de 
vuxnas lärande
Bättre möjligheter och stöd för fortbildning
Det finns möjligheter som inte utnyttjas 

tillräckligt väl



Koulutuksen työelämärelevanssi:
Asia, jonka haluamme muuttaa

Työelämärelevanssin hyöty näkyväksi 
 Strateginen johtaminen, osa sitä
Määritteleminen/kirkastaminen
Mittaaminen



LÄMMIN KIITOS KAIKILLE 
ARVIOINTIFOORUMIN 

OSALLISTUJILLE!
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