Riksdagsvalet 2019

16,9 %

av de unga blir
utan examen från
andra stadiet

Vi har de bästa lärarna
i världen – vi ser till att så
även i fortsättningen
Styrkan i det finländska utbildningssystemet är världens
bästa proffs inom utbildningssektorn; våra lärare är
behöriga med en högkvalitativ lärarutbildning.

Detaljerade lösningar finns på:

koulutusratkaisee.fi

Internationaliseringen, digitaliseringen och det växande
behovet av stöd utmanar lärarnas kompetens och
ledarskapet inom utbildningssektorn. Det är därför
viktigt att se till att kompetensen uppdateras även under
arbetskarriären. En lärare som inte lär sig nytt ger inte
heller ny typ av utbildning.
Utbildning löser stora och små problem i Finland och
runt om i världen. I riksdagsvalet 2019 bestämmer vi
riktningen för hur vi ska fortsätta.

Utbildning och fostran
som spetsprojekt för
nästa regering
Vi finländare förstår att samhället inte utvecklas
utan investeringar i fostran och utbildning.
Även om det kostar mycket, betalar utbildning
sig mångfalt tillbaka. Därför bör nästa regerings
viktigaste investeringsmål vara fostran, utbildning
och forskning.
Vi behöver tillsammans komma överens om en tydlig
bild av en bättre framtid. Det måste göras en konkret
plan för hur finansieringen ska korrigeras och det
behövs fokusering på långsiktig utveckling istället för
projekt för att lappa problemen.

Tilläggsuppgifter:
Heljä Misukka, utbildningsdirektör

Jaakko Salo, specialsakkunnig

Sysselsättningsgraden enligt utbildning för personer
mellan 18–64-år
endast grundläggande utbildning
högre högskoleexamen

fornamn.efternamn@oaj.fi
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ har 120 000
medlemmar inom utbildning, fostran och forskning. Vi representerar lärare, rektorer, chefer och specialister på alla stadier;
småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor, grundläggande
konstundervisning, fritt bildningsarbete och universitet.
Till OAJ hör också studerandemedlemmar och seniorlärare.
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Suvi Pulkkinen, sakkunnig inom utbildningspolitik

Utbildning lönar sig

43 %

86 %
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M

änskligheten
hotas av globala
problem såsom
klimatförändringar,
bristen på rent
vatten och det
ständigt växande behovet av energi.
Ojämlikhet, arbetslöshet och den
ökande bristen på kunnande
i Finland kräver nytt tänkande.
Barn och ungdomar marginaliseras
och jämlikheten inom utbildningen
smulas sönder. Finlands ställning
som ett land med toppkunnande
är i fara.

När framtiden känns osäker och otrygg behöver vi
lösningar för att bygga en bättre morgondag och framtid.
Lyckligtvis vet vi finländare redan svaret, eller hur?
Fostran. Utbildning. Vetenskap. Forskning.
Den finländska utbildningen är bland den bästa i världen.
Den har höjt Finland till ett att världens lyckligaste, mest
progressiva och rikaste länder.

Fostran och utbildning
skyddar från
marginalisering

Jämlikhet inom
utbildningen är vår trumf –
pengar får inte avgöra

Ny tillväxt med
forskning, utveckling
och innovationer

Vi har nyckeln till att ingripa i marginaliseringen av barn
och unga. Marginalisering gror redan i barndomen och
därför måste problemet åtgärdas med början där.

Vi är internationellt kända som ett modelland för
jämlikhet. Vi är förstås stolta över det här med all orsak.
Men det finns tydliga tecken på att jämlikheten smulas
sönder och det här måste vi reagera på. Familjebakgrund
och kulturell bakgrund får inte heller i fortsättningen
avgöra människans öde.

Finlands framgångssaga får en fortsättning endast
om tillräckliga medel investeras i forskning, utbildning
och innovationer. På det här sättet skapas nya jobb
och välstånd.

Människans välbefinnande påverkas av delaktighet,
betydelsefullhet och av att höra till gruppen. I ett bra
daghem och en bra skola upplever barn och ungdomar
att de uppskattas och är värdefulla när läraren har tid
att möta eleven som en individ och eleven får det stöd
som behövs för lärandet. För att lärarna ska få tillräckligt
med tid för varje elev måste antalet lärare i förhållande
till antalet elever regleras i lag. Timfördelningen för
den grundläggande utbildningen måste utökas med
undervisningstimmar för den egna gruppen för att lära
emotionella och interaktiva färdigheter samt att fungera
i grupp.
Vi får inte låta ett endaste barn eller en endaste ungdom
marginaliseras. Därför vill vi ha en mera omfattande
läroplikt än idag, både i början och i slutet.
Varje individ måste kunna utbilda sig även i vuxen ålder
om det egna kunnandet behöver uppdateras eller om
man vill ha en helt ny utbildning. Vi behöver individuella
lösningar som passar individens livssituation.

Antalet svaga elever har mer än fördubblats
2006

Vi lärare erbjuder nästa riksdag konkreta lösningar för
att övervinna problemen och för att bära vårt ansvar.
Respekten och uppskattningen för bildning och utbildning
måste återställas. Dessa lyfte ju Finland till världens
bästa land. Vi måste också på nytt ge proffsen i branschen möjlighet att göra sina jobb bra.
För när det gäller Finlands och världens framtid är det
utbildning som avgör.

#utbildningavgör #koulutusratkaisee
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Källa: OECD,
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Det är av avgörande betydelse att hålla fast vid avgiftsfri
utbildning. Pengar får inte avgöra vem som får utbildning och därför måste utbildning som leder till examen
förbli avgiftsfri för alla finländare. Också daghemmens
småbarnspedagogik bör bli avgiftsfri för en del av
dagen.

Alla har rätt till en trygg
och sund lärmiljö
Skolorna har problem med arbetsron. Det här måste
beslutsamt korrigeras. Läraren måste ha tillräckligt med
tid för att möta varje elev och studerande. Låt oss tillsammans stoppa trakasserier, mobbning och direkt våld.
Trygghet och välbefinnande är grunden för lärandet. Att
skapa en god och säker verksamhetskultur förutsätter
investeringar i kvalitativt ledande.
Allt för många läroanstalter tampas med inneluft
problem. För att åtgärda det här behövs statlig
finansiering. Kvalitetskriterier för byggandet, ansvar
och sanktioner måste sättas i skick. Vi behöver
lagstiftning som garanterar snabba åtgärder vid
inneluftproblem.

Vi behöver höja vår kunskapsnivå och satsa betydligt
mera på kontinuerligt lärande. Vi behöver också ta
till vara allt kunnande som nyanlända för med sig.
Barn, unga och vuxna med invandrarbakgrund måste
snabbt komma in i det finländska samhället. De måste
erbjudas högkvalitativ språk- och kulturutbildning
med början från småbarnspedagogiken. Finland
måste aktivt locka nytt kunnigt folk som arbetsmarknaden behöver.

Forsknings- och utvecklingsfinansieringen
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