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Oppiminen ja kansainvälistymisen tuki
• Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
• Ammatillinen osaaminen
• Kansainvälinen korkeakouluyhteistyö
• Korkeakouluopintojen kv-palvelut
• Yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen kv-

palvelut
• Ammatillisen koulutuksen kv-palvelut
• Nuorison, kulttuurin ja liikunnan kv-

palvelut

Asiakkuudet ja tieto
• Koulutus ja kustantaminen
• Oppijan palvelut
• Tiedonhallinta
• Tietopalvelut
• Tutkintojen tunnustaminen

Kokonaisjohtaminen
Pääjohtaja

• Ruotsinkielinen toiminta
• Kokeilut ja kehittäminen
• Viestintä
• Kokonaisjohtamisen palvelut ja 

tuki
• Sisäinen tarkastus

Mahdollistajapalvelut
• Henkilöstö ja hallinto
• Talous ja suunnittelu

Vaikuttavuus ja kansainvälisten 
asioiden koordinaatio
• Vaikutuskoordinaatio
• Kansainvälisten asioiden 

kokonaiskoordinaatio



Opetushallituksen vaikuttavuustavoitteet sekä 
vaikutustavoitteet 2020-2023

• Vaikuttavuustavoitteet kuvastavat 
Opetushallituksen suunnitelmia toiminnan 
pitkäkestoisiksi yhteiskunnallisiksi 
vaikutuksiksi ja tukevat vision saavuttamista.

• Vaikutustavoitteet ovat neljän vuoden 
tavoitteita koulutuksen ja kansainvälisyyden 
saralla. Vaikutustavoitteiden toteutumista 
seurataan nelivuotisen tulossopimuskauden 
aikana. 
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Koulutuksen ja 
kansainvälistymisen 

tasa-arvoisuus kasvaa 

Oppijoiden hyvinvointi 
paranee

Jatkuva oppiminen nostaa 
osaamistasoa

Avarakatseisuus lisääntyy

Tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus

lisääntyvät

Hyvinvointi 
paranee

Yhteisöllinen 
kehittäminen ja 

johtaminen 
vahvistuvat

Osaamistaso 
nousee

Kansainvälisyys 
lisääntyy



Hallitusohjelman keskeiset opetushallinnon alan 
hankkeet
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• Oppimisen ja osaamisen tiekartta = koulutuspoliittinen selonteko

• Oppivelvollisuuden laajentaminen

• Opinto-ohjauksen kehittämisohjelma - perusopetus, ammatillinen 
koulutus ja lukiokoulutus

• Jatkuvan oppimisen uudistus

• Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen laadun 
ja tasa-arvon kehittämisohjelmat



Esimerkkejä yhteisistä sävelistä
• Uudistusten toimeenpano

• Järjestäjän valta, vastuu ja vapaus kasvavat 
• Jokainen oppii lähtökohdistaan – ohjaus, tuki ja henkilökohtaistaminen

• Eheä oppimispolku varhaiskasvatuksesta alkaen
• Nivelvaiheet koulutustasojen välillä ja sisällä
• Toisella asteella HOKS, uraohjaus, kaksois- ja kolmoistutkinto

• Hyvinvointi: oppilas/opiskelijahuolto ja harrastusmahdollisuudet
• LAPE ja SOTE

• Korkeakoulutuksen saavutettavuus ja jatko-opintoihin hakeminen
• Kurkistusopinnot, yhteistyön korkeakoulujen kanssa

• Työllisyystoimet ja työelämäyhteistyö sekä oppimisympäristöt
• Osaajia yhteiskuntaan

• KV-ohjelmat: Erasmus+, Nord+ jne.
• Pedagogiikan ja henkilöstön johtaminen

• Opetushenkilöstön yhteiskäyttö
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Elämme kuten 
opetamme
Vi lever som vi lär

Uskallamme uudistua 
oppijan parhaaksi
Elevens bästa styr vår 
verksamhet och våra 
innovationer

Muotoilemme 
yhdessä ratkaisuja
Tillsammans hittar
vi lösningar

Luomme 
avoimuudella 
luottamusta
Genom öppenhet 
skapar vi förtroende


