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Suomalaisen koulutusjärjestelmän visio –

Menestys tehdään
yhdessä
Tulevaisuutta on tunnetusti vaikea ennustaa, mutta
yhdestä asiasta voimme olla varmoja: tulevaisuudessa tarvitaan osaamista ja osaavia ihmisiä. Iso
osa tarvittavasta osaamisesta on sellaista, mitä ei
vielä ole. Siihenkin on pystyttävä valmistautumaan.
Koulutusjärjestelmän on siksi oltava kunnossa, ja
kaikkien sen osasten on toimittava mahdollisimman
saumattomasti yhteen.
Koulutus ja tutkimus antavat työkaluja tulevaisuuden hahmottamiseen ja luomiseen. Kun maailma
ympärillämme muuttuu kiihtyvää vauhtia, koulutusjärjestelmän on tuettava meitä kaikkia oppimaan jatkuvasti. Sen pitää tarjota mahdollisuuksia. Sen pitää
myös luoda meille asennetta – oppimisen asennetta.
Suomella voi olla etulyöntiasema maailmassa.
Koulutusjärjestelmä voi sen tuottaa. Suomi menestyy osaamisella, ja menestys tehdään yhdessä.
Yksinkertaista ja samalla perin monimutkaista.

Sivistystyönantajat on laatinut sidosryhmiään kuunnellen vision suomalaiselle koulutusjärjestelmälle.
Mukana työssä ovat olleet kaikkien koulutusasteiden
edustajat. Visio kattaa kaikki koulutusasteet varhaiskasvatuksesta yliopistoihin sekä vapaan sivistystyön
ja taiteen perusopetuksen.
Keskeistä on kokonaisuus. Keskeistä on yhteistyö.
Jos katsomme vain yhtä koulutusjärjestelmän osaa
kerrallaan, emme saa aikaiseksi järjestelmää, joka
on kaikkien kannalta paras mahdollinen. Kokonaisuutta, joka todella toimii.
Meillä on viesti myös työelämälle. Työelämän ja
koulutusjärjestelmän tulee toimia yhdessä toisiaan
täydentäen ja muodostaa kokonaisuus, joka varmistaa maamme menestyksen ja hyvinvoinnin.
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Suomen väestö ikääntyy
ja syntyvien määrä vähenee. Työperäisen maahanmuuton ja ulkomaisten
osaajien rooli kasvaa
hyvinvointiyhteiskunnan
kannattelussa.
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Globaalin kilpailun laajeneminen
Osaamisesta halutaan kilpailuvaltti
myös muissa
maissa – menestyminen vaatii
yhä enemmän.
Kilpailu koskee
tuotteiden ja
palvelujen lisäksi
myös osaavan
työvoiman ja
opiskelijoiden
houkuttelua.
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Vuonna 2025 maailmassa tuotetaan dataa arviolta
kymmenkertaisesti se, mitä vuonna 2016. Kyky
kerätä ja hyödyntää merkityksellistä tietoa korostuu. Tieto on avoimempaa ja sitä tuotetaan yhdessä.
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OPISKELE

Aktiivinen osaamisen päivittäminen
on oltava osa normaalia toimintaa.
Aiempien ammattien poistumisen ja
uusien syntymisen ajallinen tasapaino
on ratkaisevaa. Työ on yhä vähemmän
riippuvaista ajasta ja paikasta. Työn
sisällöt ja työntekijä-työnantaja -suhde
muuttuvat.

Teknologinen kehitys
Teknologinen kehitys tuo mukanaan valtavia yhteiskunnallisia mahdollisuuksia. Näiden hyödyntämiseen tarvitaan osaamista, täysin uusia toimintatapoja ja joustavia rakenteita.

Koulutusjärjestelmän

kriittiset
menestystekijät
Kehitetään
kokonaisuutena

Yhteistyö ja avoimuus
käytännössä

Yksilölliset ratkaisut
koko elämän ajan

• Kun koulutusjärjestelmää kehitetään, otetaan huomioon kaikki sen
asiakkaat: yhteiskunta,
työ-ja elinkeinoelämä, opiskelijat

• Oppilaitokset toimivat
avoimesti, eivät instituutiokeskeisesti

• Koulutusjärjestelmä kasvattaa
yksilöt jatkuvaan oppimiseen
ja vastuunkantoon omasta
osaamisestaan

• Koulutuspolitiikka on pitkäjänteistä ja ennakoitavaa
• Ohjausjärjestelmä asettaa päätavoitteet, mutta mahdollistaa oppilaitosten erilaiset toimintatavat
• Kun tehdään koulutusastekohtaisia uudistuksia ja toimenpiteitä,
otetaan huomioon niiden vaikutus
koko koulutusketjuun
• Kun eri hallinnonaloilla tehdään muutoksia lainsäädäntöön,
arvioidaan, miten ne vaikuttavat
koulutusjärjestelmään

• Oppilaitokset ovat verkostoituneet muiden koulutusasteiden,
työelämän ja yhteiskunnan eri
toimijoiden kanssa

• Oppilaitokset tarjoavat joustavasti elinikäisen oppimisen
mahdollisuuksia

• Ohjaus- ja rahoituskäytänteet
kannustavat oppilaitoksia
yhteistyöhön

• Tukea tarvitsevat ja erityistä
lahjakkuutta osoittavat voivat
edetä yksilöllisesti

• Työ- ja elinkeinoelämä tunnistavat oppilaitosyhteistyön
mahdollisuudet

• Oppilaitokset auttavat yksilöä
pysymään mukana työelämän
muutoksissa

• Oppijoiden valmiuksissa esiintyvät puutteet koulutusasteelta
toiselle siirryttäessä ratkaistaan oppilaitosten yhteistyöllä

• Koulutusjärjestelmässä ei
ole umpikujia oppimiselle ja
etenemiselle

Kokonaisuus, yhteistyö, avoimuus,
joustavuus, uudistuminen

Hyödynnetään
globaalit mahdollisuudet

Uudistuva henkilöstö ja
hyvä johtaminen

• Koulutusjärjestelmä toimii yli rajojen ja hyödyntää
teknologista kehitystä

• Henkilöstön osaamispotentiaali on koko työyhteisön ja
verkostojen käytössä

• Kansainvälisyys on luonteva
osa oppilaitosten toimintaa

• Oppilaitosten johtaminen ja
moniammatillisuus uudistavat
oppilaitosten toimintatapoja

• Koulutusjärjestelmä ottaa
joustavasti vastaan muualta
Suomeen muuttavat
• Suomalainen koulutusjärjestelmä houkuttelee
ulkomaisia osaajia Suomeen
• Koulutus on merkittävä
vientiala

• Henkilöstön onnistuminen tunnistetaan ja otetaan
huomioon
• Opettajuuden vetovoimaisuus
ja arvostus varmistetaan
• Oppilaitosjohtaminen
ammattina houkuttelee osaajia

Menestys tehdään yhdessä.
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