
Keskustelu osaamisen tasa-arvosta Keski-Suomessa 
 
Milloin? Keskiviikko 13.2.2019 klo 12-15.30 
Missä? Gradia, Viitaniemen kampus (Viitaniementie 1 A), Jyväskylä 
 

Tervetuloa jakamaan ajatuksiasi osaamisen tasa-arvosta ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksista Keski-Suomessa!  

Tuntuuko, että robotit vievät työsi? Tai että työyhteisönne ei pysy mukana kiivaasti muuttuvissa työn vaatimuksissa? 
Askarruttaako sinua, tuleeko oikeudesta työtä vastaavaan koulutukseen oleellisempi kysymys kuin perinteinen toive 
koulutusta vastaavaan työhön? Oletko miettinyt, keneltä saat apua, kun työ katoaa alta tai työn sisältö muuttuu? Entä 
missä ja miten kouluttautua uuteen osaamiseen? Mietitkö, kenen vastuulla tämä kaikki on – yhteiskunnan, 
työnantajan vai kenties meidän jokaisen vastuulla?  

Monien töiden ja jopa kokonaisten ammattien vaatima osaaminen on jatkuvassa muutoksessa.  Nuoruudessa hankittu 
tutkinto ja osaaminen eivät enää kanna meitä läpi työelämän. Kyvystä uudistua sekä halusta oppia uutta on tulossa 
meille jokaiselle ”uusi normaali”.  Haluamme kuulla, mitä sinä tästä ajattelet. 

Tilaisuudessa keskustellaan osaamisen tasa-arvosta ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksista Keski-Suomessa 
mahdollisimman monista eri näkökulmista. Tavoitteena on synnyttää entistä syvempi yhteinen ymmärrys 
maakuntamme elinvoiman vahvistamisesta ja siitä, mistä osaamisen tasa-arvo syntyy myös tulevaisuudessa.  

Kutsumme mukaan sinut, joka mietit oman osaamisesi riittävyyttä tulevaisuudessa ja sinut, joka mahdollistat 
oppimispolkuja ja työtä keskisuomalaisille.  Olet tervetullut keskustelemaan vaikkapa yksityisen kansalaisen tai 
opiskelijan roolissa tai jos toimit koulutuksen, kasvatuksen, aluekehityksen, työ- ja yrityselämän, sosiaali- ja 
terveystoimen tai nuorisotyön eri tehtävissä. Erityisesti haluamme kuulla sinua, joka näet, kuulet ja koet arjessasi 
osaamisen tasa-arvon toteutumisessa haasteita. Ei haittaa, vaikka yhteiskunnallisista asioista keskustelu tai 
vaikuttaminen ei olisi arkipäivääsi. Meitä kiinnostaa juuri sinun kokemuksesi! 

Keskusteluissa syntyneitä oivalluksia hyödynnetään alueellisessa kehittämistyössä.  Tarkoituksena on vuonna 2019 
tehdä uusia avauksia osaamisen tasa-arvon vahvistamiseksi Keski-Suomessa. Lisäksi Opetushallitus hyödyntää 
tilaisuudessa syntyviä näkökulmia valtakunnallisen kehittämistyön tukena vuonna 2019.  

Alustava ohjelma 

Yhteinen aloitus ja pienryhmiin jakautuminen  
Pienryhmäkeskusteluja 
Kahvit ja välipalaa  
Keskustelun yhteenveto  
Lopetus 

Ilmoittaudu nyt! Ilmoittaudu tilaisuuteen 31.1.2019 mennessä Webropolin kautta:  
https://link.webropolsurveys.com/S/1C8D5B4C1FBEA39C  

Lisätietoa: 

Opetushallitus ja aluetoimijat järjestävät syksyn 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana Dialogeja  
tasa-arvosta -tapahtumakokonaisuuden eri puolella Suomea. Keski-Suomessa tapahtumakokonaisuus järjestetään 
yhdessä Gradian ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Kokonaisuuden päätapahtumana on Erätauko-dialogi, 
jossa pureudutaan osaamisen tasa-arvoon. Lue lisää Opetushallituksen sivuilta: 
https://www.oph.fi/dialogeja_tasa_arvosta  

Erätauko on uusi tapa käydä rakentavaa keskustelua yhteiskunnallisista aiheista. Ratkaisuhakuisuus ei ole 
keskustelujen tavoitteena, vaan rakentavampi ymmärrys eri näkökulmien välille. Lue lisää Sitran sivuilta: 
www.eratauko.fi  
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