
Koulutuksen 
saavutettavuus 
tulevaisuudessa 
kuntien ja koulutuksen 
järjestäjien 
näkökulmasta
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Johtaja Terhi Päivärinta



Vuonna 2026 
peruskoulun aloittaa 
noin 15 000 lasta 
vähemmän kuin 
vuonna 2020.

Millä ehdoin 
ja edellytyksin
perusopetusta 
voidaan järjestää 
edelleen
laadukkaasti 
yhä pienemmälle 
väestöpohjalle
koko Suomessa?

Voidaanko 
perusopetusta kehittää 
ja uudistaa riittävästi 
nykyjärjestelmän 
rakenteisiin nojautuen?



Väestönkehitys ja rakennemuutokset 
haastavat laajasti yhteiskuntaa
• Lasten määrän väheneminen on rajumpi yhtäaikainen 

valtakunnallinen trendi, mutta myös alueellinen ja 
kuntakohtainen haaste
• Syntyneiden määrä laskee
• Maahanmuutto ja maasta muutto vaikuttavat vain osittain suureen 

kokonaisuuteen
• Kaupungistuminen ei automaattisesti tarkoita ko. alueilla lasten 

määrän kasvua
• Samanaikaisesti väestö ikääntyy.

• Vanhusten määrän kasvuun on vastattu muuttamalla 
palveluiden painopistettä esim. kotona annettaviin palveluihin

• Entä kun rakennemuutos kohdentuu lasten määrän 
vähenemiseen ja (perus)koulutuspalvelun saatavuuteen?
• Miten ratkotaan laadukas perusopetus yhdenvertaisin periaattein 

jokaiselle oppilaalle jokaisena koulupäivänä jokaisessa kunnassa?
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Monen tekijän summa.
Ei yksittäisen toimijan 

syy.

Kunnat eivät yksin ole 
vastuussa ratkaisujen 

löytämisestä. 



Koronan vaikutukset ovat  ”kiihdyttäneet” 
tarvetta etäopetuksen mahdollistamiseen 
myös normaalioloissa
• Keväällä etäopetukseen siirryttiin nopeasti – ”suuressa kuvassa” onnistuttiin hyvin
• Valmiudet etäopetukseen siirtymisessä vaihtelivat paljon eri koulutusasteilla

▪ Perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus 
▪ Valmiuksissa eroja myös kunnissa/koulutuksen järjestäjissä, opettajissa, oppilaissa/opiskelijoissa 

jne
• Mahdollisuudet varautua ja valmistautua olemattomat, koska perusopetuksen osalta etäopetus tässä 

muodossa ei normaalilainsäädännön mukaan ole mahdollista. Myös toisella asteella ei laajasti 
kokemusta.

• Mahdollistetaanko etäopetus myös normaalioloissa tulevaisuudessa (perusopetus)?
• Kunnista tullut vahvaa viestiä etäopetuksen puolesta
• Koulutuksen saavutettavuus nyt ja tulevaisuudessa
• Ministeriössä asenne kielteinen
• Kuntaliitto haluaa edistää asiaa ja esittää mahdollisuuksien selvittämistä ja kokeiluja, jonka jälkeen 

lainsäädäntöön
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Kuntaliiton aloite etäopetuksen selvittämisestä 
ministerille 22.9.2020
• Miten perusopetuslakiin voitaisiin kirjata 

pysyvät ja 
tarkoituksenmukaiset säännökset, 
jotka mahdollistavat 
etäopetuksen erilaisissa normaaliolojen 
poikkeus- ja häiriötilanteissa?

• Selvitetään etäopetuksen hyödyt ja 
mahdollisuudet yhtenä osana 
perusopetuksen 
järjestämistä kokeilujen kautta.

• Selvitetään etäopetuksen 
käyttö perusopetuksessa yhtenä pysyvä
nä opetuksen 
järjestämismuotona kokeiluista saatuja 
tietoja hyödyntäen
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