
Meillä on maailman 
parhaat opettajat – 
huolehditaan, että  
näin on jatkossakin 
Suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuus on maailman 
parhaissa opetusalan ammattilaisissa: meillä opettajat 
ovat päteviä ja heillä on korkealaatuinen opettajan-
koulutus.

Kansainvälistyminen, digitalisaatio ja oppijoiden tuen 
tarpeen kasvu haastavat opettajien osaamisen ja 
opetusalan johtamisen. Siksi on tärkeää huolehtia osaa-
misen ajantasaisuudesta myös työuran aikana. Ilman 
uutta oppivaa opettajaa ei ole myöskään uudenlaista 
koulutusta. 

Koulutus ratkaisee isot ja pienet ongelmat Suomessa  
ja maailmalla. Eduskuntavaaleissa 2019 päätämme, mihin 
suuntaan jatkamme.

Lisätiedot: 

Heljä Misukka, koulutusjohtaja

Suvi Pulkkinen, koulutuspoliittinen asiantuntija

Jaakko Salo, erityisasiantuntija

etunimi.sukunimi@oaj.fi

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on 120 000 kasvatuksen  
ja koulutuksen ammattilaisen yhteisö. OAJ:hin kuuluu varhais-
kasvatuksen, perusopetuksen, lukion, ammatillisten oppilaitosten, 
ammattikorkeakoulujen, taiteen perusopetuksen ja vapaan 
sivistystyön opettajia, päiväkotien ja oppilaitosten johtajia ja 
rehtoreita, opetus- ja sivistystoimen johtajia ja asiantuntijoita 
sekä yliopistojen lehtoreita. Jäsenistöön kuuluu myös opettajaksi 
opiskelevia ja eläkkeelle jääneitä opettajia. OAJ:n jäsenmäärä  

on noin 120 000. 

Yksityiskohtaiset ratkaisut 
koulutuksen kohtalonkysymyksiin:  

koulutusratkaisee.fi

Näillä ratkaisuilla 
pelastetaan 
maailman paras 
koulutus

Eduskuntavaalit 2019

#koulutusratkaisee 
koulutusratkaisee.fi

16,9 % 
nuorista jää ilman 
toisen asteen  
tutkintoa

Koulutus ja kasvatus 
seuraavan hallituksen 
kärkihankkeeksi  
Me suomalaiset ymmärrämme, että yhteiskunta  
ei kehity, jos kasvatukseen ja koulutukseen ei 
sijoiteta.

Vaikka rahaa menee paljon, koulutus maksaa itsensä 
monin verroin takaisin. Siksi kasvatus, koulutus 
ja tutkimus tulee asettaa seuraavan  hallituksen 
tärkeimmäksi investointikohteeksi. 

Tarvitsemme selkeän, yhdessä sovitun kuvan parem-
masta tulevaisuudesta. On tehtävä konkreettinen 
suunnitelma rahoituksen korjaamisesta ja keskityt-
tävä pitkäjänteiseen kehittämiseen, eikä ainoastaan 
ongelmien paikkaamiseen hankkeilla. 

100

80

60

40

20

0 

Koulutus kannattaa 
Työllisyysaste koulutusasteen mukaan 
18–64-vuotiailla

43 % 86 %

perusasteen varassa olevat 

ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon omaavat
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T&K-rahoituksen kehitys kilpailijamaissa

I
hmiskuntaa uhkaavat 
globaalit ongelmat, kuten 
ilmastonmuutos, puhtaan veden 
loppuminen ja alati kasvava 
energian tarve. Suomessa 
eriarvoistuminen, työttömyys 

ja kasvava osaaja pula vaativat uutta 
ajattelua. Lapsia ja nuoria syrjäytyy, 
koulutuksellinen tasa-arvo murenee. 
Suomen asema huippuosaamisen 
maana on vaarassa. 
 
 

 
Kun tulevaisuus tuntuu epävarmalta ja turvattomalta, 
tarvitsemme ratkaisuja, jotka rakentavat parempaa 
huomista ja tulevaisuutta. Onneksi me suomalaiset 
tiedämme jo vastauksen, emmekö vain?

Kasvatus. Koulutus. Tiede. Tutkimus.

Suomalainen koulutus on maailman huippua. Se on 
nostanut Suomen maailman onnellisimpien, edistykselli-
simpien ja vauraimpien maiden joukkoon. 

Me opettajat haluamme tarjota seuraavalle eduskunnalle 
konkreettisia ratkaisuja ongelmien voittamiseksi ja 
kantaa oman vastuumme. 

On palautettava sivistyksen ja koulutuksen kunnioitus 
ja arvo, sillä ne nostivat Suomen maailman parhaaksi 
maaksi. Lisäksi on palautettava alan ammattilaisille 
mahdollisuus tehdä työnsä hyvin. 

Sillä kun kyse on Suomen ja maailman tulevaisuudesta, 
koulutus ratkaisee.

#koulutusratkaisee

Kasvatus ja koulutus 
pelastavat syrjäytymiseltä
Meillä on avaimet puuttua lasten ja nuorten syrjäytymi-
seen. Syrjäytymisen juuret ovat jo lapsuudessa, ja myös 
ongelman ratkaiseminen on aloitettava sieltä. 

Ihmisen hyvinvointiin vaikuttavat kokemukset osallisuu-
desta, merkityksellisyydestä ja ryhmään kuulumisesta. 
Hyvässä päiväkodissa ja koulussa lapselle ja nuorelle 
syntyy kokemus arvostuksesta ja tärkeydestä, kun 
opettajalla on aikaa kohdata hänet yksilönä ja hän saa 
tarvitsemansa tuen oppimiseen. Jotta opettajilla olisi 
riittävästi aikaa jokaiselle oppijalle, pitää opettajien 
määrästä suhteessa oppilaiden määrään säätää lailla. 
Lisäksi perusopetuksen tuntijakoon on lisättävä oman 
ryhmän oppitunteja tunne- ja vuoro vaikutustaitojen 
opetteluun sekä ryhmäytymiseen.

Yhtäkään lasta tai nuorta ei saa päästää syrjäytymään. 
Siksi haluamme, että oppivelvollisuus on nykyistä 
laajempi sekä alku- että loppupäästä.

Jokaisen on voitava kouluttautua myös aikuisiällä, 
jos oma osaaminen vaatii päivittämistä tai jos haluaa 
kokonaan uuden koulutuksen. Tarvitsemme yksilöllisiä, 
ihmisen elämäntilanteeseen sopivia ratkaisuja. 

Heikkojen osaajien määrä on  
yli kaksinkertaistunut

matematiikka

Lähde:  
OECD,  
PISA-tutkimus

lukutaito
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Koulutuksen tasa-arvo  
on suurin voimavaramme – 
raha ei saa ratkaista 
Meidät tunnetaan maailmalla tasa-arvon mallimaana. 
Olemme tästä ylpeitä syystäkin. Tasa-arvon murentu-
misesta on selviä merkkejä, joihin on nyt reagoitava. 
Perhe- ja kulttuuritausta eivät saa määrittää ihmisen 
kohtaloa jatkossakaan. 

Ensiarvoisen tärkeää on pitää kiinni koulutuksen 
maksuttomuudesta. Raha ei saa ratkaista, kuka pääsee 
koulutukseen, ja siksi tutkintoon johtava koulutus pitää 
säilyttää kaikille suomalaisille maksuttomana. Myös 
päiväkotien varhaiskasvatuksesta tulee tehdä osapäiväi-
sesti maksutonta. 
 
 
 
 
 

Turvallinen ja terveellinen 
oppimisympäristö  
kuuluu kaikille 
Kouluissa on työrauhaongelmia, jotka on korjattava 
päättäväisin toimin. Opettajalla pitää olla riittävästi aikaa 
kohdata jokainen oppija. Pannaan yhdessä häirinnälle, 
kiusaamiselle ja suoranaiselle väkivallalle stoppi. Turval-
lisuus ja hyvinvointi ovat oppimisen perusta. Hyvän 
ja turvallisen toimintakulttuurin luominen edellyttää 
panostamista laadukkaaseen johtamiseen.

Liian monessa oppilaitoksessa on jonkintasoisia sisä-
ilmaongelmia. Niiden poistoon tarvitaan valtion rahoi-
tusta. Rakentamisen laatukriteerit, vastuut ja sanktiot 
pitää saada kuntoon. Tarvitsemme säädökset siitä,  
että sisäilmaongelmiin on puututtava ripeästi.

Uutta kasvua 
tutkimuksella, 
kehityksellä ja 
innovaatioilla
Suomen menestystarinalle on luvassa jatkoa vain, 
jos sijoitetaan riittävästi varoja tutkimukseen, koulu-
tukseen ja innovaatioihin. Näin synnytetään uusia 
työpaikkoja ja hyvinvointia. 

Meidän pitää nostaa osaamistasoamme ja panostaa 
merkittävästi enemmän jatkuvaan oppimiseen. Tarvit-
semme käyttöön myös kaikkien maahan tulevien osaa-
misen. Maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja 
aikuisten pitää päästä nopeasti mukaan suomalaiseen 
yhteiskuntaan. Heille pitää tarjota laadukasta kieli- ja 
kulttuurikoulutusta aina varhaiskasvatuksesta alkaen. 
Suomeen on aktiivisesti houkuteltava työmarkkinoiden 
tarvitsemia uusia osaajia.
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