Silja Keränen
1. Miten kääntäisit syrjäytymiskehityksen?
Tämä kysymys on kuitenkin ihan oleellinen, koska pääosin oikein hyvin voivassa Suomessa on myös
paljon pahoinvointia. Syrjäytymiskehityksen kääntämisessä koulutus on tärkeässä roolissa. Ja siinä
panostaisin etenkin päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen. Ryhmäkokojen pienentäminen ja
subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen ovat tärkeitä askeleita oikeaan suuntaan.
Peruskoulun riittävän pienet ryhmäkoot ja kouluavustajien määrä seuraava. Ja toisen asteen
maksuttomuus kolmas.
2. Pitäisikö koulutus ja kasvatus nostaa seuraavan hallituksen kärkihankkeeksi?
Aivan ehdottomasti. Vihreiden yksiselitteinen linja (josta olen itse täysin samaa mieltä) on se, että
seuraavalla hallituskaudella koulutukseen pitää satsata lisää rahaa. Leikkauksia on nyt tehty liikaa.
3. Pitäisikö varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella säätää opettajamitoitus?
Varhaiskasvatuksen puolellahan tämä mitoitus on jo säädetty. Ryhmäkokojen enimmäismäärä on
määritelty ja henkilökunnan pätevyysvaatimukset myös.
Muutoin vihreiden linja on, että: "Varmistetaan tasa-arvoiset oikeudet opetukseen kaikissa kouluissa.
Säädetään lailla opettaja - oppilas -suhdeluvusta sekä riittävästä määrästä johtajia ja esihenkilöitä
jokaiseen kouluun.”
4. Miten turvaisit kaikille tasa-arvoisen oikeuden oppia?
Oppimisen tasa-arvossa on pari tekijää: koulutuksen laatu ja saavutettavuus. Molemmissa olennaista
on etenkin raha, eli riittävät resurssit. Sen sijaan toimiva asia on pitkälle koulutetut ja motivoituneet
opettajat sekä muu henkilökunta. Koulutuksen saavutettavuus on tärkeä asia, jotta mahdollisimman
moni kouluttautuisi. Koulutuksen saavutettavuudella on myös valtavasti väliä alueen elinvoiman
kannalta. Koulutuspolitiikka on myös aluepolitiikkaa. Kainuun kannalta etenkin ammattikorkeakoulun ja
yliopistokeskuksen asema on aivan olennainen ja molempien on säilyttävä Kainuussa.
5. Miten takaisit turvallisen ja terveellisen oppimisympäristön kaikille?
Terveellisen oppimisympäristön kannalta pallo on suurimmalta osin kuntapolitiikassa – ovatko
koulurakennukset hyvässä kunnossa.
Turvallisen oppimisympäristön takaamisen suhteen kysyisin ensin vinkkejä teiltä opettajilta. Minä
nostan yhden aivan keskeisen asian, eli kiusaamisen nollatoleranssin.
6. Miten pelastaisit maailman parhaan koulutusjärjestelmän?
No huh huh – mikä ”pieni” kysymys. Mutta sitäkin tärkeämpi. Ensinnäkin koulutuksen ”kehittäminen”
leikkaamalla koulutuksen määrärahoja ei toimi. Koko ketjuun on lisättävä rahoitusta.
Sen lisäksi koulutuksen henkinen kunnianpalautus on myös tarpeen.
Ja vielä kolmas pointti: Suomessa on pysäytettävä syrjäytymis- ja eriarvoistumiskehitys. Vaikka isoin osa
meistä voi todella hyvin; Suomessa on edelleen oikeasti köyhiä ihmisiä; osa peruskoulun päättävistä
nuorista ei osaa lukea; ja koulutustaso periytyy todella vahvasti. Näihin on puututtava, ja koulutus on
yksi ratkaisu ja sosiaaliturvan parantaminen toinen.

