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Tasa-arvon tiekartta
Miten tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet turvataan tulevaisuudessa?
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Koulutus avaa tiet 
SUOMEA ON PITKÄÄN PIDETTY koulutuksen tasa-arvon mallimaana. Erot oppimistuloksissa 
ovat olleet pieniä, ja jokainen lapsi ja nuori käy kansallisen opetussuunnitelman raamitta-
man yhdeksänvuotisen peruskoulun. Kouluttautumisen esteet on pyritty poistamaan koko 
maan kattavalla koulu- ja oppilaitosverkolla sekä maksuttomalla koulutuksella. Opetta-
jilla on korkean koulutuksen tuoma vankka ammattitaito ja kansakunnalla vahva luotto 
opettajan työn tuloksellisuuteen. Voidaanko näiden varaan laskea myös tulevaisuudessa?

Yhteiskunnan talouden kiristymisen vuoksi koulutuksen rahoituspohja on heikentynyt 
jo usean vuoden ajan, ja päättäjien halu vähentää toimintaa ohjaavia normeja on lisään-
tynyt. Resurssien niukentuessa opettajalle on jäänyt yhä vähemmän aikaa niiden oppi-
laiden tukemiseen, jotka sitä eniten tarvitsisivat. Oppimistuloksissa häntäpää on pudon-
nut kauemmas kärjestä.

Alueelliset erot koulutuksen järjestämisen tavoissa ovat suuria. Erot kaupunkien ja maa-
seudun välillä kasvavat kaupungistumisen myötä. Vaarana on, että Suomi jakautuu kou-
lutuksen maantieteessä hyvä- ja huono-osaisiin alueisiin, joilla kouluttautuminen ja kou-
luttautumattomuus periytyvät.

Kasvatus- ja koulutusjärjestelmä, joka on rakennettu palvelemaan yhtenäisyyttä ja sa-
mankaltaisia tarpeita, ei enää riitä heterogeenisessä maailmassa, jossa lapset tulevat 
kouluun yhä moninaisemmista perheistä. Opettajan haasteena on vastata erilaisiin tar-
peisiin ja toiveisiin sekä tarjota jokaiselle tasa-arvoinen perusta omien päämäärien ja 
unelmien tavoitteluun. 

OAJ:lle koulutuksen tasa-arvo merkitsee sitä, että jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan yh-
denvertaiset mahdollisuudet opiskella niin pitkälle kuin oma motivaatio ja rahkeet riittävät. 
Kasvatuksen ja koulutuksen tehtävänä on tukea jokaisen lapsen ja nuoren oppimisen ja 
kasvun edellytyksiä ja tarjota riittävä tuki oppimiselle ja omien vahvuuksien löytämiselle. 

Kasvatus- ja koulutuspalveluiden laatu ei saa riippua perheen asuinpaikasta tai kieles-
tä eikä sosioekonomisesta tai -kulttuurisesta taustasta. Palvelut on rahoitettava julkisin 
varoin, ja niiden laatua ja saavutettavuutta on ohjattava kansallisesti. Koulutuksen teh-
tävänä on avata tiet jokaiselle. Tähän työhön opettajat ovat valmiita ja haluavat kutsua 
myös sinut mukaan.

Jotta suomalainen kasvatus- ja koulutusjärjestelmä on tasa-arvoinen myös tulevaisuu-
dessa, tienviitat pitää valita jo tänään. OAJ on laatinut tiekartan, jolla viitoitetaan tietä tu-
levaan ja rakennetaan pohjaa yhteiselle keskustelulle. Meidän on yhdessä mietittävä, 
millainen järjestelmä palvelisi tulevia sukupolvia parhaiten ja saisi jokaisesta ihmisestä 
hänen parhaan potentiaalinsa esiin. 

Toivon, että tulet rakentamaan kanssamme kansallista koulutuksen tasa-arvo-ohjelmaa, 
jolla viitoitetaan maailman parhaan koulutusjärjestelmän tulevaisuutta.

Olli Luukkainen 
Puheenjohtaja
Opetusalan Ammattijärjestö

ESIPUHE
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Tasa-arvon pääväylät 
KASVATUS- JA KOULUTUSJÄRJESTELMÄN tasa-arvoisuuden edis-
täminen vaatii koko koulutuspolun tarkastelua. Koulutusmah-
dollisuuksien tasa-arvon perusta luodaan lapsuudessa, jolloin 
kasvatuksen ja koulutuksen vaikutukset ulottuvat koko ihmi-
sen elinkaarelle. 

Koska koulutuksella on erittäin ratkaiseva vaikutus yhteiskun-
nalliseen tasa-arvoon ja yksilön elämän mahdollisuuksiin, kou-
lutusta on kehitettävä pitkäjänteisesti ja kaikkien uudistusten 
vaikutukset on arvioitava tarkasti tasa-arvon kannalta. 

Tässä julkaisussa tarkastellaan oppijan tasa-arvoisiin koulutus-
mahdollisuuksiin vaikuttavia seikkoja eri näkökulmista. Näitä nä-
kökulmia ovat koulutuspalveluiden kattavuus ja saavutettavuus, 
koulutusjärjestelmätason yhdenvertaisuus sekä opetuksen, oh-
jauksen ja tuen saatavuus.

KOULUTUSJÄRJESTELMÄN TEHTÄVÄNÄ ON PALVELLA JOKAISTA 
YHTEISKUNNAN JÄSENTÄ. Kynnys osallistua kasvatukseen ja kou-
lutukseen on pidettävä matalana ja kouluttautuminen houkutte-
levana kaikista kulttuuri- ja sosioekonomisista taustoista tuleville. 
Alueellisen saavutettavuuden kannalta olennaista on monipuo-
listen koulutuspalveluiden ja oppimismahdollisuuksien saatavuus 
eri puolilla Suomea ja suurten kaupunkien eri osissa. Jokaiselle on 
oltava hyvät oppimisen edellytykset asuinpaikasta riippumatta.

YHDENVERTAISUUTTA JA OIKEUDENMUKAISUUTTA ON TARKAS-
TELTAVA KOKO JÄRJESTELMÄN TASOLLA. Koulutuksen rahoituk-
sen ja normien pitää olla sellaisia, että ne edistävät koulutuksen 
yhdenvertaisuutta. Koulutus on rahoitettava julkisin varoin, ja tut-
kintoon johtavan koulutuksen on oltava suomalaisille oppijoille 
maksutonta. Lasten ja nuorten sivistyksellisten oikeuksien to-
teutumisen valvonnalle on oltava vankat rakenteet. 

OAJ:N MIELESTÄ TÄRKEIN TASA-ARVON TAE ON OPETUSHENKILÖS-
TÖN OSAAMINEN. Korkeasti koulutettu, ammattitaitoinen opet-
tajakunta on edellytys sille, että jokainen oppija voi saada laadu-
kasta, opetussuunnitelman mukaista opetusta asuinpaikasta ja 
oppilaitoksesta riippumatta. Opettajankoulutus on avain opet-
tajan tasa-arvo-osaamisen kehittämiseen. Tärkeä osa opettajan 
ammattitaitoa on kyky kohdata oppijat yhdenvertaisesti suku-
puolesta, kieli- ja kulttuuritaustasta tai muusta henkilön ominai-
suudesta riippumatta. 

OAJ:n tavoitteet

Varhaiskasvatus kaikille

Monipuoliset oppimis  
mahdollisuudet kaikkialle

Koulutuksen rahoitus ja normit 
edistämään yhdenvertaisuutta

Lähikoulun kilpi kirkastettava

Lapsen oikeudet etusijalle

Tuki ja ohjaus lähelle

Opettajan työ tukemaan 
yhdenvertaisuutta
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①②

i Kotihoidontukijärjestelmä
 

Suomessa kotihoidontukea maksetaan 
kaikista alle kolmevuotiaista, kotona 
hoidettavista lapsista. Yli kolmevuotiaasta, 
alle kouluikäisestä lapsesta maksetaan 
ns. sisaruslisää, jos myös häntä hoidetaan 
kotona. Lisäksi monet kunnat maksavat 
kotihoidon tukeen kuntalisää. Esimerkiksi 
Ruotsissa on luovuttu kotihoidontuesta 
kokonaan.

SUOMI ON VARHAISKASVATUKSEEN
OSALLISTUMISESSA EUROOPAN HEIKOIMPIA

LAPSET PONNISTAVAT koulun penkille yhä moninaisem-
mista taustoista. Esimerkiksi lapsiperheiden köyhyys 
on lisääntynyt. Laadukas varhaiskasvatus voi pysäyt-
tää huono-osaisuuden kierteen ja vahvistaa lapsen op-
pimismahdollisuuksia.1

Lasten osallistumisastetta varhaiskasvatukseen pitää 
nostaa. Erityisesti eri kieli- ja kulttuuritaustaisten las-
ten osallistumista varhaiskasvatukseen pitää vahvistaa, 
sillä varhaiskasvatuksella on ratkaiseva merkitys kielen 
oppimiselle, kotoutumiselle ja myöhemmälle koulume-
nestykselle. Varhaiskasvatuspalvelujen maksujärjestel-
mällä voidaan vaikuttaa perheiden valintoihin ja siihen, 
pääsevätkö lapset varhaiskasvatukseen. 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen oppi-
misen edellytyksiä sekä edistää elinikäistä oppimista ja 
koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista. Varhaiskas-
vatuslain määrittely on kuitenkin osittain niin epämää-
räinen, ettei se takaa jokaiselle lapselle pedagogista, 
monipuolista varhaiskasvatusta. 

○ Noin joka toisessa Euroopan maassa yli 3-vuotiaiden 
varhaiskasvatus on maksutonta.2
○ Kotihoidontuki kannustaa erityisesti matalasti koulu-
tettuja äitejä jäämään kotiin. Alle kouluikäisten äideistä

 

40 % on pois työelämästä.3

Lasten elinolot moninaistuvat

Kuvio 1: Yli 4-vuotiaiden osallistuminen varhaiskasvatukseen 
Euroopan maissa vuonna 2012 (%). Lähde: Eurostat, 2012.
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75,1 %
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Ruotsi
95,9 %

Ranska
100 %
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31,3–78,4 

%

Varhaiskasvatus kaikille

OAJ ESITTÄÄ: YLI KOLMIVUOTIAIDEN 
VARHAISKASVATUS PÄIVÄKODEISSA 
MUUTETAAN OSAPÄIVÄISESTI 

→ Uudistus voidaan toteuttaa portaittain viisivuotiaista 
aloittaen. Varhaiskasvatuksen lisäksi tapahtuvasta muus-
ta päivähoidosta voidaan periä kohtuullisia maksuja. 

→ Luovutaan kotihoidontuen sisaruslisistä yli kolme-
vuotiaiden osalta ja heidät ohjataan pedagogiseen var-
haiskasvatukseen. 

→ Opetus- ja kulttuuriministeriö teettää laskelmat sekä 
lapsi- ja tasa-arvovaikutusten arvioinnit siitä, miten mak-
suttoman osapäiväisen varhaiskasvatuksen lisäksi tar-
vittavan päivähoidon maksut ja kotihoidontuki tulisi 
järjestää, jotta järjestelmä kannustaisi osallistumaan 
varhaiskasvatukseen.

→ Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää laajan tie-
dotuskampanjan, jossa kerrotaan laadukkaan pedago-
gisen varhaiskasvatuksen merkityksestä.

①① MAKSUTTOMAKSI

OAJ ESITTÄÄ: LAADITAAN 
VARHAISKASVATUKSELLE 
LAATUKRITEERIT

→ Opetus- ja kulttuuriministeriö laatii yhdessä sidosryh-
mien kanssa yhdenvertaisen laadun turvaavat kriteerit, 
joilla määritellään, millaista on korkealaatuinen, peda-
goginen varhaiskasvatus.
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①③

①④

KOULUVERKON KARSIMISEN perusteena on viime vuosi-
na ollut paitsi oppilasmäärän väheneminen myös halu 
parantaa opetuksen laatua ja järjestämisen tehokkuut-
ta. Pieniin kouluihin ja lukioihin on joskus vaikea saada 
kelpoista opettajaa jokaiseen oppiaineeseen, mikä hei-
jastuu oppimistuloksiin. Suomi kaupungistuu ja ihmiset 
asettuvat asumaan työpaikkojen ja palveluiden lähet-
tyville. Pienissä kunnissa ei ole tarpeeksi lapsia moni-
puolisen opetustarjonnan turvaamiseen, ja välimatkat 
voivat muodostua pitkiksi. 

○ Yhdessä kolmasosassa kuntia syntyi vuonna 2014 alle 
25 lasta. Näissä kunnissa asuu noin 3 % kaikista lapsis-
ta. Puolet lapsista asuu 20 suurimmassa kaupungissa.4
○ Perusopetuksen määrissä on vaihtelua: Ero minimi- 
ja maksimituntimääriä tarjoavien koulujen välillä vastaa 
yhtä kokonaista lukukautta.5
○ Vuonna 2013 noin 93 % alakoululaisista ja 80 % ylä-
koululaisista asui alle viiden kilometrin päässä lähim-
mästä koulusta.6

Suomessa ei vielä täysin hyödynnetä etäopetuksen 
mahdollisuuksia. Toisaalta etäopetuksen kokeiluissa 
on haettu ensisijaisesti säästöjä opetuksen kehittämi-
sen sijaan. Etäopetusta kehittämällä ja koordinoimalla 
on kuitenkin mahdollista huolehtia valtakunnallises-
ti monipuolisesta ja laadukkaasta opetustarjonnasta. 
Tämä edellyttää kouluilta riittävää digivarustelutasoa.

→ Alueellisesti yhdenvertaisia koulutusmahdollisuuk-
sia turvattaessa on olennaista huolehtia koulutuksen 
saavutettavuudesta. Koulumatkat eivät saa muodos-
tua koulutukseen osallistumisen esteeksi eivätkä ne 
saa vaarantaa oppijan hyvinvointia.

→ Jotta toisen asteen tutkinto on mahdollista suorit-
taa mahdollisimman lähellä kotia, oppilaitosverkon val-
takunnallisesta kokonaisuudesta on pidettävä huolta.

→ Korkeakouluverkon rakennetta tiivistettäessä on huo-
lehdittava koulutuksen saavutettavuudesta. Koulutus- 
ja innovaatiotoiminnan merkitys on suuri eri alueiden 
elinvoimaisuudelle.

→ Koulutuspalveluiden monipuolisuudesta, kuten laa-
dukkaasta aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön tar-
jonnasta, on mahdollista huolehtia lisäämällä yhteistyö-
tä eri koulutusasteiden välillä.

Oppimis mahdollisuudet eriytyvät

Kuvio 2: 
Väestömuutos 
kunnittain 2014. 
Lähde: SVT, 2014.

VÄESTÖ KESKITTYY 
KAUPUNKEIHIN
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henkilöä
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0 – 200

200 – 400

400–2 000
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Monipuoliset oppimis   -
mahdollisuudet kaikkialle

OAJ ESITTÄÄ:  TURVATAAN 
KOULUTUKSEN ALUEELLINEN 
SAAVUTETTAVUUS 

OAJ ESITTÄÄ: KÄYNNISTETÄÄN 
ETÄOPETUKSEN KANSALLINEN 
KOORDINOINTI OPETUSHALLITUKSESSA

→ Etäopetusta hyödyntämällä tarjotaan nykyistä tasa-
arvoisemmat mahdollisuudet valita monipuolista, kel-
poisten opettajien antamaa opetusta kuten harvinaisia 
kieliä, syventäviä lukiokursseja, opinto-ohjausta tai kor-
keakouluopintoja kaikkialla Suomessa.

→ Perusopetuksessa opiskellaan oppilaan ikä ja edelly-
tykset huomioiden opettajan tai oppilaanohjaajan (OPO) 
valvonnassa ja tuella, mutta lukio-opiskelijat voivat osal-
listua etäopetukseen ja -ohjaukseen myös ilman opet-
tajan reaaliaikaista läsnäoloa. 

→ Jokainen opettaja voi halutessaan toimia etäopetta-
jana, ja jokainen koulutuksen järjestäjä voi tarvittaessa 
tarjota oppilaille etäopetusta. Etäopetuksen laadukas 
toteuttaminen, kuten tuen ja ohjauksen saanti, turva-
taan laatukriteereillä.
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Kasvatuksen ja koulutuksen 
rahoituksen nykymalli:
 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rahoi-
tuksesta noin neljännes maksetaan peruspal-
veluiden valtionosuuksina kunnille ja yksityisille 
koulutuksen järjestäjille. Valtion rahoitus on 
koulutuksen järjestäjille ns. korvamerkitse-
mätöntä rahaa, jonka käytöstä koulutuksen 
järjestäjät päättävät itsenäisesti. Lisäksi opetus- 
ja kulttuuriministeriö rahoittaa esimerkiksi 
perusopetukseen valmistavaa opetusta ja 
vammaisten opetusta. Loput on kuntien itse 
rahoitettava vero- ja muilla tuloilla ja varhais-
kasvatuksessa lisäksi asiakasmaksuin. 

VARHAISKASVATUKSELLA sekä esi- ja perusopetuksel-
la luodaan perusta kaikelle oppimiselle ja yleissivistys, 
jonka varaan kaikki muu rakentuu. Suomalaisen perus-
koulun kantavana ajatuksena on taata kaikille yhtenäi-
nen ja katkeamaton yhdeksänvuotinen opintie, johon 
jokaisella on oikeus ja velvollisuus osallistua varallisuu-
desta, asuinpaikasta tai taustasta riippumatta.

Erot eri kuntien ja alueiden mahdollisuuksissa tuottaa 
laadukkaita kasvatus- ja koulutuspalveluita kasvavat. 
SOTE-uudistuksen jälkeen koulutuksesta on tulossa 
kuntien päätehtävä. Kun kuntien taloudellinen tilanne 
kurjistuu ja niiden rahoitusvastuut lisääntyvät, koulutuk-
sen laatu laskee ja alueelliset erot kärjistyvät. Epätasai-
suus näkyy oppimistuloksissa jo nyt. Monen tie jatko-
koulutukseen vaikeutuu.

Kuntien välisten erojen kasvu johtuu perusopetuksen 
liian väljästä ohjauksesta. Kasvatusta ja koulutusta on 
vaikeaa ohjata kansallisella tasolla väljän lainsäädännön 
ja korvamerkitsemättömän valtionrahoituksen vuoksi. 
Kuntien eroista johtuen myös kehittämistarpeet vaihte-
levat, ja kehittäminen kärsii pitkän aikavälin näkemyk-
sen ja tavoitteiden puutteesta.

Nykymallinen pirstaleinen hankerahoitus ei tue kasva-
tuksen ja koulutuksen pitkäjänteistä kehittämistä. Eri-
tyisavustuksia hakevat usein kunnat, jotka jo muuten-

Kuvio 3: Kuntien oma-
varaisuus vs. talou-
dellinen riippuvuus. 
Mitä vaaleampi väri, 
sitä omavaraisempi 
kunta on.
Grafiikka:  
Yle/Lasse Isokangas 
Lähde: Yle 2014.

i

Oppimistulosten erot kasvavat

kin kehittävät toimintaansa. Koulutuksen ja opetuksen 
järjestäjien on voitava pitkällä aikavälillä kehittää esi-
merkiksi sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä kasvatus-
ajattelua tai kiusaamisen vastaista, yhteisöllistä toimin-
takulttuuria alueen omista tarpeista lähtien.

Jotta oppilaille voitaisiin turvata yhdenvertaiset mah-
dollisuudet oppimiseen ja hyviin oppimistuloksiin, kes-
keistä on turvata jokaisen oikeus opiskella kohtuullisen 
kokoisessa ryhmässä, saada monipuolista opetussuun-
nitelman mukaista opetusta kelpoisten opettajien opet-
tamana ja saada tarpeitaan vastaavaa tehostettua tai 
erityistä tukea sekä oppilashuollon palveluita. Riittäväl-
lä opinto-ohjauksella on mahdollista tukea ja rohkaista 
nuorta koulutusvalinnoissa.

○ Yhdellä opinto-ohjaajalla voi olla jopa 500 ohjatta-
vaa, kun suositeltu enimmäismäärä on 250.
○ Oppimistulosten ero heikoimmin ja parhaiten pär-
jäävän kymmenyksen välillä on kasvanut kymmenes-
sä vuodessa niin paljon, että se vastaa kokonaisen lu-
kuvuoden oppimista.7
○ Erot perusasteen päättävien lukutaidossa ovat valta-
vat. Kaikkein heikoimmin ja kaikkein parhaiten menes-
tyneiden välinen laskennallinen pistemääräero merkit-
see 5–7 kouluvuoden eroa.8
○ Viidennes oppilaista ei saavuta sellaista lukutaidon 
tasoa, jota tietoyhteiskunnassa tarvitaan.9
○ PISA-tutkimusten mukaan tyttöjen ja poikien välinen 
ero lukutaidossa on Suomessa yksi suurimmista mui-
hin maihin verrattuna.10

KUNTATALOUS 
TIUKKENEE
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Kuvio 4: Neljän 
keskikokoisen kun-
nan erot ylisuurten 
ryhmien määrässä, 
tuen tarjoamisessa 
ja panostuksissa 
koulutukseen.
Lähde: SVT 2015.

→ Jokainen kunta laatii toimintaa ohjaavan koulutus-
poliittisen ohjelman, johon kaikki valtuustopuolueet si-
toutuvat vaalikauden ajaksi. Ohjelmassa linjataan, mi-
ten kaikille lapsille turvataan laadukas ja yhdenvertainen 
varhaiskasvatus ja perusopetus ja millä keinoilla ehkäis-
tään koulujen laadullista eriytymistä.

→ Kunnan koulutuspoliittisen ohjelman toimeenpanoa 
tuetaan Opetushallitukseen koottavista erityisavustuk-
sista. Muista hanketuista ja erityisavustuksista luovutaan.

→ Päivitetään perusopetuksen laatukriteerit ja selvite-
tään samalla, miltä osin kriteereistä voidaan säätää lain 
tasolla. Uusilla erityisavustuksilla tuetaan laatukriteeri-
en toteutumista. 

→ Erityisavustuksilla on ohjattava yhdenvertaisen laa-
dun toteutumista ja tuettava haastavien alueiden päi-
väkoteja ja kouluja.

Koulutuksen rahoitus ja normit 
edistämään yhdenvertaisuutta

Kunta 1

Kunta 2

Kunta 3

Kunta 4

56,52 %

7,5 %

7,77 %

10,29 %

17,8 %

21,4 %

10,7 %

14,2 %

- 414 €

+ 1 461 €

- 187 €

+ 186 €

Yli 25 oppilasta 
1.–6. luokilla

1.–9. luokkien 
oppilaista tehostettua 
tai erityistä tukea saa

Kuntien laittama yli-
määräinen raha perus-
opetukseen oppilasta 
kohden vuodessa
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10,29 %
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10,7 %

14,2 %

56,52 %

7,5 %

7,77 %

10,29 %
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21,4 %

10,7 %

14,2 %

56,52 %

7,5 %

7,77 %

10,29 %

17,8 %
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10,7 %

14,2 %

56,52 %

7,5 %

7,77 %

10,29 %

17,8 %

21,4 %

10,7 %
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OAJ ESITTÄÄ: JOKAINEN KUNTA LAATII 
KOULUTUSPOLIITTISEN OHJELMAN, JONKA 
TOIMEENPANOA TUETAAN OPETUSHALLITUKSEEN 
KOOTTAVISTA ERITYISAVUSTUKSISTA

KUNTIEN 
EROT SUURIA
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①⑥
TUTKIMUSTEN MUKAAN koulut ja luokat eriytyvät kiihty-
vää vauhtia hyvin ja huonosti menestyviin. Syynä on kun-
tien harjoittama kouluvalintapolitiikka ja perheille tarjo-
tut mahdollisuudet valita lapsen kouluksi jokin muu kuin 
lähikoulu. Valintamahdollisuutta käyttävät muita useam-
min korkeasti koulutetut, hyvin toimeentulevat perheet 
sekä hyvin koulussa menestyneet oppilaat. Nämä kou-
lu- ja luokkavalinnat ovat kaupungeissa jo hyvin yleisiä. 

Koulujen ja luokkien eriytyminen on ongelmallista niiden 
luokkien ja koulujen kannalta, joihin heikosti pärjäävät 
oppilaat keskittyvät. Heterogeenisessa ryhmässä oppi-
mistulokset ovat keskimäärin parempia ja koulumoti-
vaatio-ongelmat ovat vähäisempiä. Selittäjänä Suomen 
erinomaisiin PISA-tuloksiin ovat olleet juuri poikkeuksel-
lisen pienet koulujen väliset erot.

Koulujen erojen kasvu on johtanut ongelmiin monissa 
maissa, kun työskentely hyvin haastavissa kouluissa ei 
enää houkuttele kelpoisia opettajia. Koulujen ja luokkien 
erojen kasvu ruokkii koulukilpailua ja vahvistaa entises-
tään eriytymiskehitystä. Valtaosa vanhemmista toivoisi, 
että kunnat lisäisivät valinnanmahdollisuuksia koulujen 
ja ryhmien sisällä, eivät koulujen välillä.11

○ Esimerkiksi Turussa lähes 60 % 7. luokan oppilaista 
opiskelee muualla kuin lähikoulun yleisopetuksessa.12
○ Soveltuvuuskokeet, joiden avulla oppilaat valitaan pai-
notettuun opetukseen, ovat joissakin kouluissa muodos-
tuneet pääsykokeiksi.

Valittu painotettuun opetukseen yläkoulussa (jatkaa alakoulun painotetussa / aloittaa painotetussa)
<8 8–8,9 9–10

Yläluokka 25,90 % 36,70 % 52,90 %

Ylempi keskiluokka 22,10 % 39,50 % 50,60 %
Keskikeskiluokka 19,30 % 27,60 % 42,10 %
Alempi keskiluokka 19,80 % 32,90 % 29,30 %
Alaluokka 15,70 % 19,70 % 33,30 %
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PAINOTETTU OPETUS EI 
PALVELE TASAISESTI KAIKKIA

Kuvio 5: Painotettuun opetukseen osallistuminen 
7. luokalla lapsen koulutodistuksen keskiarvon 
ja perheen luokka-aseman mukaan 
(n=2 617, viisi kaupunkia), %.* 
Lähde: Silvennoinen, Rinne & al., 2015.

Kaupunkikoulut eriytyvät
Lähikoulun kilpi kirkastettava

Valittu painotettuun opetukseen yläkoulussa (jatkaa alakoulun painotetussa / aloittaa painotetussa)
<8 8–8,9 9–10

Yläluokka 25,90 % 36,70 % 52,90 %

Ylempi keskiluokka 22,10 % 39,50 % 50,60 %
Keskikeskiluokka 19,30 % 27,60 % 42,10 %
Alempi keskiluokka 19,80 % 32,90 % 29,30 %
Alaluokka 15,70 % 19,70 % 33,30 %
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→ Kunnat järjestävät painotettua opetusta, valinnais-
aineita ja kerhotoimintaa yhdenvertaisesti jokaisessa 
koulussa oppilaita erottelematta. Kunnat sijoittavat 
vetovoimaisia painotuksia ja valinnaisuutta erityisesti 
haastavilla alueilla sijaitseviin kouluihin. Valikoiva opetus 
ei saa sulkea lähialueen oppilaita koulun ulkopuolelle.

→ Erityisopetusta on järjestettävä jokaisessa lähikou-
lussa.

→ Vanhemmilla on jatkossakin oikeus valita lapsel-
leen monipuolista opetusta (esimerkiksi kielivalikoi-
ma), mutta ei kuitenkaan ryhmää, jossa lapsi opiske-
lee. Koulu muodostaa ryhmät pedagogisin perustein. 
Näin osa ryhmästä voi olla painotetun ja osa painot-
tamattoman opetuksen oppilaita. Tällä tavoin ehkäis-
tään opetusryhmien polarisoitumista hyvin ja heikosti 
menestyviin ryhmiin.

→ Kuntien pitää tukea toimintaympäristöltään haas-
teellisten alueiden kouluja taloudellisesti.

OAJ ESITTÄÄ: MAHDOLLISTETAAN 
MONIPUOLISEEN OPETUKSEEN 
OSALLISTUMINEN OMASSA LÄHIKOULUSSA 
EROTTELEMATTA OPPILAITA
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①⑦

SUOMALAINEN kasvatus- ja koulutusjärjestelmä pohjau-
tuu vahvaan luottamukseen ja opettajakunnan korkeaan 
ammattiosaamiseen ja -etiikkaan. Järjestelmään eivät 
kuulu koulutarkastukset tai julkiset ranking-listaukset. 
Jos oppilaiden yhdenvertainen kohtelu ja oikeusturva 
kuitenkin jostain syystä vaarantuvat, tilanteeseen pitää 
voida puuttua asianmukaisella tavalla.

Nykyinen kasvatuksen ja koulutuksen oikeusturvajär-
jestelmä ja sen resurssit ovat hajanaiset. Suomessa on 
useita tahoja, jotka käsittelevät oikaisuja, valituksia ja 
kanteluita sekä lisäksi erillinen lapsiasiavaltuutettu, joka 
ei ole muutoksenhakuviranomainen. Esimerkiksi koulu-
kuljetuksia, kiusaamista tai lomautusten aikana järjes-
tettävää opetusta koskevien valitusten käsittelyajat ovat 
pitkiä ja prosessi byrokraattinen. Oikeusasiamies voi ot-
taa laillisuusvalvontaansa kuuluvan asian käsiteltäväk-
seen myös omasta aloitteestaan. Niukat resurssit ja laaja 
toimenkuva kuitenkin rajoittavat tämän oikeuden käyt-
töä nimenomaan kasvatus- ja koulutuskysymyksissä. 

YK:n lapsen oikeuksien komitea on kehottanut Suomea 
tehostamaan eduskunnan oikeusasiamiehen ja lapsi-
asiavaltuutetun välistä yhteistyötä. 

Lapsen sivistyksellisten oikeuksien 
toteutumiselta puuttuu valvonta

→ Yhdistetään lasten ja nuorten kasvatus- ja koulutus-
asioiden oikeusturvakysymyksiä käsittelevät aluehallin-
tovirastojen vastuualueet, lapsiasiavaltuutetun toimis-
to, hallinto-oikeuksien kasvatus- ja koulutusvalitukset 
sekä oikeusasiamiehen kasvatus- ja koulutuskysymyk-
siä koskevat kanteluoikeudet yhdelle uudelle viranomai-
selle eli lasten ja nuorten oikeuskeskukselle (LANO).

→ Oikaisuista ja valituksista voisi hakea muutosta hallin-
to-oikeudelta, ja jos lasten ja nuorten oikeuskeskuksen 
käsittelemään kanteluun oltaisiin tyytymättömiä, sen 
ratkaisusta voisi kannella oikeusasiamiehelle.

Lapsen oikeudet etusijallelle

OAJ ESITTÄÄ: PERUSTETAAN UUSI 
LASTEN JA NUORTEN OIKEUSKESKUS
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i Oikeus tukiopintoohjaukseen 
 

OAJ on esittänyt, että oppilaan 
tarvitsema yksilöllinen tuki pitäisi 
turvata tukiopinto-ohjauksella. Oppilaan 
pitäisi saada opinto-ohjaajan ja 
erityisopettajan yhteistyössä antamaa 
tukiopinto-ohjausta aina peruskoulun 
yläluokilta toisen asteen koulutuksen 
ensimmäisen vuoden loppuun saakka.

PERHETAUSTAN, ASUINPAIKAN tai sukupuolen ei pi-
täisi määrittää kenenkään koulutusmahdollisuuksia. 
Opiskelijan tausta kuitenkin vaikuttaa siihen, mihin 
yliopistoon tai ammattikorkeakouluun tai mille kou-
lutusalalle nuori hakeutuu. Korkeammin koulute-
tuista perheistä hakeudutaan yliopistoihin opiske-
lemaan erityisesti kauppatiedettä, oikeustiedettä, 
informaatioteknolo giaa ja lääketiedettä.13

Nuoret tarvitsevat koululta ja oppilaitokselta tukea 
koulutusvalintojen tekemiseen ja omien vahvuuk-
sien löytämiseen. Yhteiskunnan ja työmarkkinoiden 
muutos ja epävarmuus tekevät koulutusvalinnois-
ta nuorille vaikeita ja aikuisilta ne vaativat muutos-
valmiutta.

Opintojen aikana ja niiden jälkeen saatu ohjaus ja 
tuki vaikuttavat ratkaisevasti jatko-opintoihin ha-
keutumiseen ja niihin pääsyyn sekä perusasteen 
että toisen asteen jälkeen. Erityisen tärkeitä ne ovat 
nuorille, joiden vanhemmilla tai lähipiirillä ei ole opis-
keluun liittyvää tietoa.

Opiskelijat tarvitsevat opettajalta aikaa. Nuori tarvit-
see oppilaitoksessa tukea oppimisprosessiinsa, ett-
eivät opinnot keskeydy ja että hänelle sopivat tut-
kinnon suoritusmuodot löytyvät. Nuoren tukiverkot 
voivat olla hyvin hajanaiset.

Nuorena tehdyt koulutusvalinnat tai kouluttautumat-
tomuus eivät työmarkkinoiden muutosten myötä 
aina kanna työuralla eteenpäin. Aikuisiällä koulut-
tautuminen voi olla monelle toinen mahdollisuus, 
ja tätä kynnystä pitää madaltaa erityisesti matalas-
ti koulutettujen kohdalla.

○ Henkilöllä, jonka isä on korkeasti koulutettu, on 
muihin verrattuna 6,8 kertainen todennäköisyys 
opiskella yliopistossa. Myös kouluttautumattomuus 
periytyy sukupolvilta toisille.14
○ Viidennes tytöistä ja peräti reilu kolmasosa po-
jista arvelee, että sukupuoli vaikuttaa omaan am-
matinvalintaan.15
○ 40 % ammattiin opiskelevista nuorista ei asu van-
hempiensa luona, ja moni on muuttanut opintojen 
perässä toiselle paikkakunnalle.16
○ Suomessa on noin 600 000 aikuista, joilla on vai-
keuksia muun muassa lukemisessa ja laskemisessa.17

Koulutus- ja urapolut mutkistuvat
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①⑧
Yhtäläiset mahdollisuudet 
kouluttautumiseen ja 
osaamisen kehittämiseen

OAJ KATSOO, että jokaisen nuoren on 
suoritettava vähintään toisen asteen 
tutkinto, sillä se on yhteiskunnassa ja 
työelämässä selviämisen perusedelly-
tys tänä päivänä. Sekä lukio että am-
matillinen koulutus on säilytettävä ve-
tovoimaisina vaihtoehtoina nuorille. 
Myös opiskelijoiden, joilla on oppimis-
vaikeuksia tai jotka muuten tarvitse-
vat muita enemmän henkilökohtaista 
ohjausta, on saatava lukio-opiskeluun 
riittävästi tukea. Lukiolakiin tulisi kir-
jata opiskelijan oikeus erityisopetuk-
seen.

Ammatillisen koulutuksen profiilista 
on huolehdittava turvaamalla riittävä 
lähiopetuksen määrä, opiskelijoiden 
laaja-alainen osaaminen ja jatko-
opintokelpoisuus. Laaja-alaisella 
osaamisella ja riittävillä jatko-opin-
tovalmiuksilla varmistetaan tasa-
arvoiset mahdollisuudet osaamisen 
kehittämiseen ja työmarkkinoilla 
menestymiseen. 

Korkeakoulututkinnon suorittamisen 
on oltava mahdollista eri elämän-
tilanteissa. Korkeakoulutuksen ja 
korkeakouluopintoihin myönnettävien 
opintososiaalisten etujen pitää tukea 
eri taustoista korkeakoulutukseen 
hakeutuvien opinnoissa edistymistä ja 
valmistumista. Työelämän tasa-arvon 
kannalta on keskeistä, että mahdol-
lisuudet osaamisen kehittämiseen 
ja alanvaihtoon ovat kaikkien saata-
villa tulotasosta, iästä tai aiemmasta 
koulutustasosta huolimatta. Vapaan 
sivistystyön on tärkeä pysyä matalan 
kynnyksen oppimismuotona.

→ Tuodaan ohjaamot, työelämäpalvelut, oppisopimus-
keskukset sekä työpajat ammatillisiin oppilaitoksiin 
ja korkeakouluihin. 

→ Ohjauksen palvelupisteiden on oltava luontevasti 
siellä, missä opiskelijat ovat ja mihin he ovat hakeu-
tumassa. Palvelujärjestelmän pitää toimia yhtenä ko-
konaisuutena niin ensimmäistä urapolkua kuin uut-
ta uraa etsivälle.

→ Hyödynnetään koulutuksen järjestäjien käytössä 
olevia tiloja ja tuodaan työelämä- ja hyvinvointipalve-
lut lähelle nuoria tukemaan osaamisen kehittämistä 
ja oman suunnan löytämistä. 

→ Vahvistetaan korkeakoulujen yhteistyötä sekä kor-
keakoulujen välillä että toisen asteen koulutuksen 
kanssa.

→ Lisätään korkeakoulujen ja työ- ja elinkeinoelä-
män välistä yhteistyötä eri aloihin liittyvien mieliku-
vien muuttamiseksi.

→ Säädetään ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelija–
opettaja-suhdeluvusta, jotta opiskelijoille voidaan tur-
vata riittävä opetus ja tuki opintojen ajaksi. Nimetään 
jokaiselle opiskelijalle tutkinnon suoritusmuodosta 
riippumatta vastuuopettaja, joka tukee opiskelijan 
oppimisprosessia sen eri vaiheissa.

Tuki ja ohjaus lähelle 

OAJ ESITTÄÄ:  HAKU- JA URAPALVELUT 
TUODAAN OSAKSI OPPIMISKESKITTYMIÄ JA 
VAHVISTETAAN OPINTOJEN AIKAISTA TUKEA
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OPETTAJIEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN 
PÄÄSYSSÄ PUUTTEITA

OPETTAJAN KELPOISUUTEEN vaaditaan korkeakoulu-
tutkinto, johon sisältyvät pedagogiset opinnot, ja jossa 
teoria ja käytäntö täydentävät toisiaan. Opettajan kel-
poisuuksilla on selvä yhteys saavutettuihin oppimistu-
loksiin ja siten myös koulutusmahdollisuuksien tasa-
arvoon. Siksi opettajien kelpoisuuksia ei saa heikentää.

Esimerkiksi sukupuolisensitiivisyys, oppimisen haas-
teiden ymmärtäminen ja moninaisuuden kohtaami-
nen ovat tärkeä osa tämän päivän opettajan ammat-
titaitoa. Opettajankoulutuksella on keskeinen rooli sen 
varmistamisessa, että jokaisella opettajalla on kyky 
kohdata erilaisista taustoista tulevia oppijoita ja edis-
tää heidän oppimistaan. 

Opettajan työnteon tavat ja sisällöt elävät yhteiskun-
nan muutoksen mukana. Odotukset opettajaa kohtaan 
ovat kasvaneet samalla, kun opetuksen ja kasvatuk-
sen vaikuttavuus on ymmärretty aiempaa paremmin. 
Haasteena on, miten opettajan aika saadaan riittä-
mään jokaiselle oppijalle.

Oppilaat kaipaavat opettajalta enemmän aikaa esi-
merkiksi kuulumisten vaihtoon ja toimia kiusaami-
seen puuttumiseen.18 Koulukielteisyyttä, jota erityi-
sesti pojilla on nuoruusiässä paljon, voidaan vähentää 
panostamalla oppimisympäristön ilmapiiriin.19 Rehto-
rin on pystyttävä resursoimaan opettajille riittävästi 
aikaa erilaisiin työtehtäviin ja koulun kehittämiseen.

Oppijoiden erilaiset tuen tarpeet ovat kasvaneet var-
haiskasvatuksesta alkaen kaikilla koulutusasteilla. Eri-
tyisopetuksen opettajien kelpoisuustilanne on ollut 
pitkään ongelmallinen, sillä erityisopettajia ei koulu-
teta tarpeeksi. Moni opettaja opettaa tehostetun tai 
erityisen tuen oppilaita ilman siihen saatua koulutus-
ta. Pula erityisopettajista on johtanut siihen, ettei op-
pilaiden oikeus erityisopetukseen toteudu tasa-arvoi-
sesti joka puolella maata.

○ Erityisopettajista yli viidesosa ei ole saanut perus-
koulutusta tehtäväänsä. Ongelma on suurin nuorten 
opettajien kohdalla.20
○ Äidinkielen oppimistulokset ovat keskimäärin 5–6 
prosenttiyksikköä heikommat oppilailla, joilla ei ole 
muodollisesti kelpoista opettajaa. Samansuuntainen 
tulos ilmenee kaikissa oppiaineissa.21

Moninaisuus haastaa opettajan työtä

85–89,9 %
80–84,9 %  
75–79,9 % 
70–74,9 %
65–69,9 % 

Kuvio 6: Perusopetuksen opettajien 
täydennyskoulutukseen osallistuminen 
maakunnittain vuonna 2013. Lähde: OPH 2014.
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①②10

①⑨
→ OAJ neuvottelee työnantajan kanssa perusopetuksen 
ja ammatillisen koulutuksen opettajien vuosityöajasta, 
mikä tarkoittaa opettajan kaikkien työtehtävien ottamista 
palkan perusteiksi. Tällöin opettajan aikaa on mahdollista 
kohdentaa nykyistä paremmin sinne, missä on tarvetta.

→ Koulutuksen järjestäjän on kohdennettava rahoitusta 
kouluille ja oppilaitoksille siten, että toimintaympäristön 
ja opettajan tehtävien haastavuus otetaan huomioon.

Opettajan työ tukemaan 
yhdenvertaisuutta

OAJ ESITTÄÄ: KOHDENNETAAN 
OPETTAJAN AIKAA JA RESURSSEJA 
HAASTAVIIN TOIMINTAYMPÄRISTÖIHIN

OAJ ESITTÄÄ:  VARMISTETAAN 
OPETTAJAREKISTERIN JA OPETTAJAN-
KOULUTUKSEN AVULLA OSAAVA OPETTAJA 
JOKAISELLE OPPIJALLE

→ Perustetaan opettajarekisteri, josta jokainen pystyy 
avoimesti selvittämään, onko opettajalla kelpoisuus hoi-
tamaansa tehtävään. Tämä vahvistaa lapsen ja nuoren 
oikeusturvaa saada pätevän opettajan opetusta. Opetta-
jarekisterin avulla voidaan aiempaa paremmin ennakoi-
da opettajankoulutustarpeita ja varmistaa jokaiselle kel-
poinen opettaja.

→ Opettajankoulutusfoorumi vahvistaa opettajamäärien 
ennakointia. Koulutetaan lisää erityisopettajia ja lasten-
tarhanopettajia. 

→ Työnantajalla on vastuu huolehtia opettajien osaami-
sen systemaattisesta päivittämisestä. Opettaja kehittää 
osaamistaan kehityskeskustelussa laaditun henkilökoh-
taisen kehittymissuunnitelman pohjalta. 

→ Opettajankoulutuksessa on vahvistettava opettajien 
tasa-arvo-osaamista ja kykyä kohdata eritaustaisia ja eri-
laisia oppilaita.

→ Koulutuksessa pitää myös tarkastella kasvatuksen ja 
koulutuksen roolia yhteiskunnallisen tasa-arvon ja oikeu-
denmukaisuuden näkökulmasta. Huolehditaan opetta-
jankoulutuksen riittävästä alueellisesta kattavuudesta.
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LOPUKSI

Tasa-arvoisella 
koulutuksella 
kohti tasa-arvoista 
yhteiskuntaa
TASA-ARVOISELLA KOULUTUKSELLA mahdollistetaan, että ku-
kin voi hyödyntää omaa lahjakkuuttaan ja toteuttaa itsellen-
sä tärkeitä asioita yhteiskunnassa ja työelämässä ilman, että 
tausta määrittää hänen mahdollisuuksiaan elämässä.  Var-
haiskasvatukseen osallistumisella on tutkitusti merkittävät 
vaikutukset myöhempään koulutuspolkuun, oppimistulok-
siin ja tulevaan työmarkkina-asemaan. Toisen asteen kou-
lutuksesta syrjäytyminen ennustaa korkeasti koulutettuihin 
verrattuna heikompaa terveydentilaa, useampia työttömyys-
jaksoja ja kolmanneksen lyhempää työuraa. Korkeasti koulu-
tetut ovat valmiimpia kehittämään itseään koulutuksen avulla 
myös työuransa aikana, ja he välittävät koulutusmyönteistä 
asennetta omille lapsilleen. Nuorille on tärkeää tarjota eri-
laisia vaihtoehtoja, mutta tehdyt koulutusvalinnat eivät saa 
betonoida kenenkään tulevaa työmarkkina-asemaa eivätkä 
yhteiskunnallista statusta. 

Koko koulutusjärjestelmässä pitää kiinnittää nykyistä voimak-
kaammin huomiota siihen, että tasa-arvonäkökulma otetaan 
huomioon kaikessa toiminnassa ja opetuksessa mukaan lu-
kien henkilöstörekrytoinnit. Koulujen ja oppilaitosten pitää 
olla edelläkävijöitä tasa-arvokysymyksissä, koska ne huo-
lehtivat tulevaisuuden yhteiskunnan rakentajien kouluttami-
sesta. Korkeakoulut ja oppilaitokset luovat tasa-arvoisia käy-
täntöjä ja suvaitsevaa ilmapiiriä työmarkkinoille valmistuville 
ja täten kehittävät työelämää. Koulutus- ja kasvatuspalve-
luiden yhdenvertaisuuden ja laadun parantamisen on oltava 
keskeinen koulutuksen pitkän aikavälin tavoite, jonka eteen 
on tehtävä määrätietoisesti töitä. Koulutukselle tarvitaan yh-
teisen keskustelun pohjalta luotu tulevaisuusohjelma, jonka 
vaikutukset arvioidaan suhteessa tavoitteisiin. Koulutuksen 
tasa-arvo ei synny hetkessä. Ilman tasa-arvoista koulutusta 
ei ole tasa-arvoista yhteiskuntaa.
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OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ

Jotta suomalainen kasvatus- 
ja koulutusjärjestelmä on tasa-
arvoinen myös tulevaisuudessa, 
tienviitat on määriteltävä tänään. 
OAJ on laatinut tiekartan, jossa 
nostetaan esiin koulutuksen 
tasa-arvon keskeisiä 
ongelmakohtia ja esitetään 
toimenpiteitä koulutuksen 
kehittämiseksi. 

Tule tekemään kanssamme 
kansallista koulutuksen 
tasa-arvo-ohjelmaa, jolla 
viitoitetaan maailman 
parhaan koulutusjärjestelmän 
tulevaisuutta.

OSALLISTU KESKUSTELUUN TAI OTA YHTEYTTÄ!

facebook.com/groups/Tasaarvokoulutuksessa/
oaj.fi/tieauki
#TieAuki

Heljä Misukka, koulutusjohtaja
helja.misukka@oaj.fi, +358 50 5286682

Suvi Pulkkinen, koulutuspoliittinen sihteeri 
suvi.pulkkinen@oaj.fi, +358 50 404 1810

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN:

Askelmerkit 
digiloikkaan

OAJ:n julkaisusarja 3:2016

Kotoutumiskompassi
Miten varmistetaan jokaisen maahanmuuttajan pääsy koulutukseen ja työelämään?

OAJ:n ehdOtuKset mAAhAnmuuttAJien KOtOuttAmiseen

Nuorisonavigaattori
Miten varmistetaan jokaisen nuoren koulutukseen pääsy ja osaaminen?

OAJ:N ehdOtukset uudelle hAllitukselle

oaj.fi → OAJ vaikuttaa 
→ Askelmerkit digiloikkaan

oaj.fi → OAJ vaikuttaa 
→ Kotoutumiskompassi

oaj.fi → OAJ vaikuttaa 
→ Nuorisonavigaattori


