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Kutsu tutkijatapaamiseen, MITÄ TUTKIMUS KERTOO 
OSAAMISEN, YHTEISKUNNALLISEN TASA-ARVON JA 
YHDENVERTAISUUDEN KEHITYKSESTÄ? 

 
 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää koulutuspoliittisen selonteon valmistelun tueksi sarjan tutkijata-
paamisia, joissa haetaan tunnistettujen toimintaympäristön muutosten ja tulevaisuuden kiperien haastei-
den vaatimia ennakkoluulottomia näköaloja koulutukseen ja tutkimukseen. 

 
Hallitus antaa eduskunnalle vuoden 2020 lopulla koulutuspoliittisen selonteon, jolla valmistellaan pitkäjän-
teisiä linjauksia ja toimenpiteitä koulutuksen ja tutkimuksen suuntaamiseksi yhteiskunnan ja hyvinvoinnin 
tarpeiden mukaisesti: 

 
- koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen 
tasa-arvo lisääntyy 
- lapset ja nuoret voivat hyvin 
- koulutus rakentaa yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhdenmukaisuutta 
- Suomi on houkutteleva paikka opiskella, tutkia ja investoida 
 

 
Ensimmäisessä tutkijatapaamisessa 14.2. tarkastelun kohteena ovat erityisesti koulutus- ja osaamistason 
kehitys sekä yhteiskunnallisen tasa-arvon ja yhdenmukaisuuden kehitys. Tapaamisessa kuullaan asiantun-
tija-alustuksia ja käydään niiden pohjalta keskustelua sisällöiksi ja ehdotuksiksi selontekoon. 
 
Tilaisuus on tarkoitettu virkamiehille, jotka valmistelevat selontekoa tai muutoin koulutukseen tai tutkimuk-
seen liittyviä strategisia asioita. Kutsu on henkilökohtainen, mutta jos olette estynyt, voitte välittää kutsun 
sopivaksi katsomallenne henkilölle. 

 
Tilaisuus järjestetään OKM:n kokoushuone Jukolassa (Meritullinkatu 1) perjantaina 14. helmikuuta 2020 klo 
12–15. 
 
Ilmoittautumiset 1.2.2020 mennessä sähköisellä lomakkeella (tietosuojailmoitus liitteenä):  
https://link.webropolsurveys.com/S/EC849B1E8F546136  

 
Tervetuloa! 
 
Tommi Karjalainen 
Petri Haltia 

 
 

Lisätietoja:  
Opetusneuvos Tommi Karjalainen (tommi.karjalainen@minedu.fi p. 02953 30140) 
Neuvotteleva virkamies Petri Haltia (petri.haltia@minedu.fi p. 02953 30096) 
Hallinnollinen avustaja Päivi Onnela (paivi.onnela@minedu.fi p. 02953 30355) 
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MITÄ TUTKIMUS KERTOO OSAAMISEN, YHTEISKUNNALLISEN TASA-ARVON 
JA YHDENVERTAISUUDEN KEHITYKSESTÄ?  
 
Tutkijatapaaminen koulutuspoliittisen selonteon valmistelun tueksi  
 
 
Aika: perjantai 14.2.2020 klo 12–15  
Paikka: OKM Jukola (Meritullinkatu 1, Helsinki) 
 
 

OHJELMA 
 

 
 
12.00–14.00 Puheenvuoroja osaamisesta, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta 
 

Avaussanat  
Neuvotteleva virkamies Petri Haltia, opetus- ja kulttuuriministeriö   
 
Pienten lasten hoito ja varhaiskasvatus 
Professori Maarit Alasuutari, JY 
 
Osaamisen ja asenteiden muutokset 2000-luvun alusta nykypäivään  
Apulaisprofessori Mari-Pauliina Vainikainen, TaY/HY 
 
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perusopetuksessa  
Tutkijatohtori Meri Lintuvuori, TaY 
Väitöskirjatutkija Ninja Hienonen, Tay 
 
Tauko, kahvitarjoilu 
 
Koulutusvalintojen yhdenvertaisuus ja ohjaustyön moninaisuus 
Dosentti Mira Kalalahti, HY 
 
Ylisukupolvinen eriarvoisuus koulutuspolun varrella 
Apulaisprofessori ja akatemiatutkija Elina Kilpi-Jakonen, TY 
 

 Koulutuksen tasa-arvo ja koulutustason nostamisen haasteet 
Yliaktuaari Mika Witting, Tilastokeskus 
 
 

 
 
14.00–14.45 Ryhmäkeskustelut  
 
 Fasilitaattorien vetäminä,3-4 ryhmää 
 

 
14.45–15.00 Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
 
15.00 Tilaisuus päättyy 


