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1. Miten kääntäisit syrjäytymiskehityksen?
Nuorten syrjäytymiseen on puututtava mahdollisimman varhain ja nopeasti heti, kun ensimmäisiä
viitteitä syrjäytymisestä esiintyy. On järjestettävä mahdollisuus tukeutua ainakin yhteen
turvalliseen aikuiseen, jolloin nuori ei joudu yksin kysymystensä äärelle eikä ajaudu yksinäisyydestä
johtuviin oheisreagointeihin. Syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja nuorille pitää järjestää jo
varhaisvaiheessa tukipalveluja, ilmaisia harrastusmahdollisuuksia ja pienryhmätoimintaa, jonka
kautta lapsi ja nuori voi löytää niin verkostoja kuin omia vahvuusalueitaankin.

2. Pitäisikö koulutus ja kasvatus nostaa seuraavan hallituksen kärkihankkeeksi?
Koulutus ja kasvatus ovat tärkein syrjäytymisen ehkäisevä tekijä mahdollistaen myös ammatilliseen
kouluttautumiseen pääsyn ja sitä kautta paremmin oman paikan löytämisen yhteiskunnassa. Tästä
syystä ajattelen, että koulutus ja lasten kasvatus pitää olla kärkihankkeena seuraavalla
hallituskaudella – sehän on tulevaisuutemme tärkein pääoma.

3. Pitäisikö varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella säätää -opettajamitoitus?
Opettajamitoitus on hyvä olla. Ryhmäkokoja tulee pienentää niin, että mahdollinen tippuja saadaan
nopeasti huomioiduksi ja autetuksi eteenpäin oppimisen polulla. Ryhmäkokojen suurentamisella
säästetyt rahat tulevat moninkertaisina maksettaviksi myöhemmin lasten oppimisvaikeuksien ja
kelkasta putoamisten kautta johtaen joissakin tapauksissa myös syrjäytymiseen.

4. Miten turvaisit kaikille tasa-arvoisen oikeuden oppia?
Kaikille tasa-arvoinen oppimisoikeus edellyttää kouluverkon kattavuutta asuinpaikasta tai
varallisuustasosta riippumattomana. Tällöin alkuvaiheen oppimiserot tulee saada 0-2.luokan
kuluessa tasoitettua järjestelmällä, jossa joustavasti voidaan tukea lasta hänen tasonsa mukaisesti
ja taata hyvät perusvalmiudet kolmannelle luokalle lähdettäessä. Lisätukituntien mahdollisuus pitää
taata. Maahanmuuttajien kielen oppimiseen pitää panostaa tehokkaasti niin, että heillä on
tasavertainen mahdollisuus toimia yhteiskunnassamme lahjojensa tasoisella tavalla.

5. Miten takaisit turvallisen ja terveellisen oppimisympäristön kaikille?
Turvallisen ja terveellisen oppimisympäristön takaamiseksi pienentäisin ryhmäkokoja ja vähentäisin
avoimia yhteisopiskelumuotoja, jotka eivät välttämättä sovi turvattomasti tai ristiriitaisesti
kiinnittyneiden lasten opiskelumuodoksi. Riittävä määrä aikuisia lapsen oppimisen tueksi on
välttämätön tulevaisuudessa.

6. Miten pelastaisit maailman parhaan koulutusjärjestelmän?
Pelastaisin maailman parhaan koulutusjärjestelmän antamalla koulutukseen lisäresursseja
ja pienentämällä ryhmäkokoja jo päiväkodeissa, joista vaiheista monien heikompi oppimispolku jo
lähtee. Tämä tarkoittaa vähintään 1000 ammattilaisen lisäämistä varhaiskasvatukseen sekä
riittävän erityishenkilökunnan palkkaamista perusopetuksen resursseiksi esimerkiksi
erityisopetuksen, koulupsykologien ja koulukuraattoreiden muodossa.

