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Jos joku olisi viisi vuotta sitten kertonut, 
millaisen myllerryksen läpi 2020-luku tulee 
meitä viemään vuosikymmenen ensimmäisten 
hetkien aikana, emme ehkä olisi uskoneet. 
Globaali pandemia ja valtava muutos oman 

maanosamme turvallisuudessa ovat laittaneet uusiksi 
monet totuutena pitämämme asiat. 

Edessämmekin olevat haasteet näyttävät valtavilta. 
Miten pidämme huolta siitä, että tämän päivän lapsilla 
on huomennakin puhdasta luontoa kuljettavana ja ilmaa 
hengitettävänä? 

Tulevaisuutta emme voi varmuudella koskaan tietää. 
Mutta kun maailma ympärillämme muuttuu, yhdellä 
asialla voimme luoda turvaa: 

Koulutuksella.

Laadukas kasvatus, koulutus ja tutkimus takaavat 
sen, että kun me suomalaiset seisomme uuden ja 
tuntemattoman äärellä, me tiedämme, mistä ratkaisun 
ainekset löytyvät. Osaava kansa ja sen jäsenet tietävät, 
miten ongelmia ratkaistaan. Olivatpa ne pieniä tai suuria, 
paikallisia tai maailmanlaajuisia. Tämän osaamisen 
varmistaminen tulevaisuudessakin on Suomen 
koulutusjärjestelmän ja siellä työskentelevien korkeasti 
koulutettujen opettajien sekä esihenkilöiden yhteinen 
tehtävä kaikissa koulutuspolun vaiheissa.

Huolehtimalla kaikkien osaamisen kehittymisestä 
ja ylläpitämisestä varmistamme, että meillä on 
jatkossakin taitavinta työvoimaa ja kuulumme maailman 
sivistyneimpiin kansoihin. Samalla kannamme vastuumme 
tulevasta.

Koulutuksen ja tutkimuksen perustuksen on oltava 
kestävä. Se edellyttää taloudellisia satsauksia. 
Rahoittamalla kasvatusta, koulutusta ja tutkimusta 
saamme enemmän kuin sijoitamme. Olemme päässeet 
nauttimaan maailman parhaan koulutusjärjestelmän 
tuloksista, jatkuvasti nousseesta koulutus- ja 
osaamistasosta, jolla hyvinvointi, työn tuottavuus ja 
kilpailukyky on luotu. Nyt Suomi on vedenjakajalla: 
koulutusjärjestelmämme laatu edellyttää vahvaa 
investointia koulutukseen.

Tulevaisuudenkestävä Suomi tehdään koulutuksella.

Tulevaisuudenkestävä Suomi  tehdään koulutuksella 

Hyvä työelämä kaikille   s. 6–7②
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Kestävät perustukset koulutukselle①
SUOMI SAAVUTTI pitkään hyviä koulutustuloksia vähem-
mällä rahalla kuin kilpailijamaat. Nyt koulutustulokset 
ovat heikentyneet, ja osaamisvaatimusten samalla kas-
vaessa koulutusrahoituksemme taso on jäänyt täysin 
kestämättömäksi.

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko, johon 
eduskunta parlamentaarisesti yhtyi, korostaa, ettei Suo-
mella ole varaa olla panostamatta koulutukseen ja jää-
dä jälkeen kilpailijamaistaan. 

Kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen kestävä pe-
rustus rakennetaan riittävällä perusrahoituksella ja in-
novaatiopanostuksilla. Koulutuksen kehittämisen on 
oltava pitkäjänteistä ja tutkitusti vaikuttavaa. Koulutuk-
sen yhdenvertaisuutta ei voi turvata ilman valtion sel-
keää ohjausta. Ennen kaikkea on huolehdittava siitä, 
että Suomessa on jatkossakin maailman parhaat päi-
väkodit, koulut ja oppilaitokset sekä niissä maailman 
parhaat opettajat.

1.1  Nostetaan koulutuksen 
perusrahoitus kestävälle 
pohjoismaiselle tasolle

KOULUTUKSEN KOKONAISRAHOITUS on nostettava poh-
joismaiselle tasolle pitkäjänteisellä, hallituskausien yli 
jatkuvalla ohjelmalla. Askeleita on otettava jo tulevalla 
hallituskaudella. Ilman riittävää perusrahoitusta on mah-
dotonta saavuttaa koulutukselle asetettuja tavoitteita 
tai ratkoa vastassa olevia ongelmia. Uudet velvoitteet 
koulutusjärjestelmälle on resursoitava täysimääräisesti. 

Ikäluokkien pienenemisestä vapautuvat valtion ra-
hoitusosuudet on käytettävä kasvatuksen ja kou-
lutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen. 

Kriisien ja taloudellisen epävarmuuden aikana on entis-
tä tärkeämpää huolehtia tulevan kasvun edellytyksistä. 
Myös Suomen huoltovarmuus ja kriisivalmius edellyttä-
vät panostamista koulutukseen. Kasvatuksesta, koulu-
tuksesta ja tutkimuksesta leikkaaminen on leikkaamista 
kestävästä tulevaisuudesta. Se ei ole vaihtoehto. Poik-
keus tilanteissakaan ei tule leikata lastemme ja nuortem-
me tulevaisuudesta. 

1.2  Investoidaan tki-toimintaan, 
perustutkimukseen ja koulutukseen 
Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi 
YHTEISKUNNAN TALOUDELLINEN kasvu ja työelämän uudis-
tuminen ovat vahvasti riippuvaisia korkeakoulutuksen ky-
vystä tuottaa laadukasta osaamista yhteiskunnan eri alo-
jen tarpeisiin. 

Monipuolinen tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiopalvelui-
den tarjonta luo Suomelle ja alueille merkittävän kilpailu- 
ja veto voimatekijän. 

Tki-ketju on huomioitava kokonaisvaltaisesti. Koko-
naisuudessa on otettava huomioon perustutkimuksen ja 
tki-toiminnan erilaiset tarpeet, yliopistojen ja ammattikor-
keakoulujen erilaiset profiilit sekä ammatillisen toisen as-
teen rooli toimijana. 

Onnistuneessa ja kannustavassa tki-politiikassa ymmär-
retään tutkimuksen ja koulutuksen yhteys. Kansallisten 
tki-panostusten osuus bruttokansantuotteesta on nostet-
tava vuoteen 2030 mennessä vähintään neljään prosent-
tiin. Toimet tki-rahoitustason nostamiseksi on aloitet-
tava viipymättä. 

Rahoituksen on oltava ennakoitavaa ja pitkäjänteistä. Niin 
varmistetaan uskallus kehittää ja tutkia.  Korkeakoulutuk-

sen kehittämisestä ja vahvistamisesta on huolehdittava, sillä 
se edistää korkeakouluissa tehtävää opetus-, tutkimus- ja 
kehittämistyötä. Vain näin voidaan luoda pohja vaikutta-
valle tki-ympäristölle. 

1.3  Tehdään koulutuksen 
kehittämisestä vaikuttavaa
KOULUTUKSEN KEHITTÄMISTÄ on rahoitettava ja toteu-
tettava strategisina, pitkäkestoisina ja riittävän isoina 
kokonaisuuksina nykyisten lyhyiden ja hajanaisten kehit-
tämishankkeiden sijaan.  Koulutuksen kehittämisen tulee 
olla tutkimusperusteista, pitkäjänteistä ja laadukasta, kos-
ka se vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja sen tulevaisuuteen. 
Kehittämisrahoituksella ei pidä joutua paikkaamaan perus-
rahoituksen puutteita perustyössä.

Laajojen koulutusuudistusten on pohjauduttava parlamen-
taariseen valmisteluun ja seurantaan, jotta niille saadaan 
laaja hyväksyntä yhteiskunnassa. Uudistusten valmiste-
lussa tulee kuulla kaikkia sidosryhmiä kuten henkilöstöä, 
koulutuksenjärjestäjiä ja oppijoita. Näin varmistetaan eri nä-
kökulmien ja vaikutusten huomioonotto. Uudistusten toi-
meenpanoa on tuettava ja vaikutusarvioiden pohjalta on 
oltava valmius myös korjausliikkeisiin.

1.4  Varmistetaan yhdenvertainen 
laadukas kasvatus ja koulutus 
jokaisessa kunnassa 

KASVATUS JA koulutus ovat jatkossa kuntien pääasiallinen 
tehtävä. Kuntien rahoitusjärjestelmää on muutettava 
avoimemmaksi niin, että se ohjaa kuntia panostamaan 
palveluiden laatuun. Jokaisella kuntalaisella on oltava yh-
denvertaiset oikeudet laadukkaiden kasvatus- ja koulutuspal-
veluiden käyttöön asuinkunnasta riippumatta. Nyt näin ei ole.  

Kuntien tehtäviä ei tule eriyttää, eikä valtion ohjauksen nor-
meja voi purkaa. Sen sijaan yhdenvertaisten koulutusmah-
dollisuuksien turvaamiseksi vaaditaan selkeämpää ja si-
tovampaa kasvatuksen ja koulutuksen lainsäädäntöä. 
Tarvitaan muun muassa sitovia laatukriteerejä, oma-aloit-
teista toimivaltaa laillisuusvalvontaan aluehallintovirastoille 
ja vahvempi koulutuksen tietopohja, jotta palveluiden laatu 
voidaan avoimesti varmistaa. 

Mikäli opetusta järjestää yksityinen järjestäjä, on val-
tion ohjattava toimintaa yhdenvertaisin velvoittein sekä 
tuettava yhdenvertaisin rahoitusperustein.

1.5  Panostetaan kaikkien 
koulutusasteiden osaaviin opettajiin
SUOMALAINEN MAAILMANLUOKAN koulutusjärjestelmä on 
rakennettu ja rakennetaan opettajien osaamisella. Opetus-
henkilöstön ja heidän esihenkilöidensä osaaminen perus-
tuu korkeatasoiseen opettajankoulutukseen ja sen kautta 
hankittuun kelpoisuuteen. 

Kasvatus-, opetus- ja tutkimustyön kaikilla asteilla varhais-
kasvatuksesta korkeakouluihin on oltava vetovoimaista ja 
houkuttelevaa, jotta alalle saadaan parhaat tekijät. Alan ve-
tovoimaisuutta ja maailman parasta opetusta ei tule pitää 
itsestäänselvyyksinä. Opettajien, johtajien ja rehtoreiden 
työoloihin ja työssä jaksamiseen on panostettava.

Opetushenkilöstön pedagoginen osaaminen on opettajan 
opintojen kautta turvattava kaikilla koulutusasteilla. Opet-
tajankoulutuksien laatu ja korkeat kelpoisuusvaatimuk-
set on säilytettävä, koska ne turvaavat monipuoliset sekä 
oppijan ikä- ja osaamistasoon sopivat pedagogiset ratkai-
sut. Ne ovat koulutuksen laadun perustus. 

Tutkimus- ja kehitysrahoituksessa 
on menetetty vuosikymmen

Suomen kilpailijamaat karkaavat tutkimus- ja 
kehitysrahoituksessa. Muutos vuodesta 2001. (v. 2001=100) 
Lähde: Nordic Statistics Database
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Kunta-ala maksaa ainakin

HYVINVOIVAT, OSAAVAT ja motivoituneet työntekijät ovat 
edellytys hyvinvointiyhteiskunnan toimivuudelle. Suomi ei 
kilpaile työvoiman saatavuudella tai sen edullisella hinnal-
la, vaan työvoiman kilpailukyvyllä ja tuottavuudella. Nämä 
syntyvät huolehtimalla työvoiman osaamisen ohella työ-
elämän laadusta.

Kasvatus-, opetus- ja tutkimusalalla valitettavana erityis-
piirteenä on se, että työkuorma lisääntyy jatkuvasti ja alan 
vetovoima, joka on perinteisesti ollut korkealla, heikkenee. 
Kyselyiden mukaan jopa 60 prosenttia opettajista harkitsee 
alanvaihtoa. Henkilöstön työhyvinvoinnista on huolehdit-
tava, jotta alan veto- ja pitovoima ylläpidetään jatkossakin.

Jotta työelämää koskevat pelisäännöt saadaan kuntoon, 
on työelämää koskevaa lainsäädäntöä parannettava tur-
vaamaan heikomman osapuolen eli työntekijän asemaa. 
On tärkeää, että nämä pelisäännöt ovat kaikkien tiedossa 
ja niiden noudattamista valvotaan.

Myös hyvä, osaava johtaminen on työelämän laadun avain-
tekijä. Tähän on panostettava myös opetus- ja kasvatus-
alalla.

2.1  Varmistetaan kunnolliset 
työolosuhteet kaikille työntekijöille

TYÖELÄMÄÄ KOSKEVAN lainsäädännön tarkoitus on turvata 
heikomman osapuolen eli työntekijän asema. Työturval-
lisuuslakia ja sen valvontaa on uudistettava siten, että 
lain noudattaminen on työnantajalle nykyistä velvoit-
tavampaa. Etenkin haitallista ja liiallista psykososiaalista 
kuormitusta on voitava ennaltaehkäistä ja hallita työelä-
mässä. Lakiin on säädettävä tuntuvat seuraamukset sen 
noudattamattomuudesta.

Työympäristön on oltava kaikille toimiva, terveellinen ja 
turvallinen. Työsuojelulainsäädäntöä uudistettaessa tu-
lee parantaa työntekijöiden tosiasiallisia mahdollisuuksia 
vaikuttaa työnteon turvallisuuteen ja terveellisyyteen liit-
tyvään päätöksentekoon sekä työhyvinvoinnin kehittämi-
seen. Toimia oppilaitostilojen terveellisyyden paranta-
miseksi, esimerkiksi sisäilman puhtauteen ja meluun 
vaikuttamista, on jatkettava.

2.2  Kehitetään lainsäädäntöä 
turvaamaan paremmin työntekijän 
asema 

TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVAA lainsäädäntöä tulee kehittää oi-
keusturvan varmistamiseksi kaikissa tilanteissa. Oikeustur-
van parantamiseksi on kehitettävä erilaisten palvelus-
suhteisiin liittyvien riitojen käsittelyprosessia nykyistä 
nopeammaksi. Oikeudenkäyntikulut eivät saa muodostaa 
estettä asian riitautukselle. Lisäksi ammattijärjestöllä tu-
lee olla nykyistä laajempi oikeus hoitaa näitä riitoja jä-
sentensä puolesta.

Työntekijöiden edustajien asema on turvattava lainsää-
dännöllä. Yhteistoiminta-asiamiehellä tulee olla toimivalta 
valvoa kaikkia yhteistoimintalakeja. 

Opettajien tekijänoikeudellista suojaa on vahvistetta-
va lainsäädännössä huomioimaan opettajien autonomia ja 
muut opetusalan erityispiirteet.

Viranhaltijalaki tulee uudistaa vastaamaan työsopimuslain 
nykysisältöä työntekijän oikeuksien osalta. Esimerkiksi vir-

kasuhteisen tuntiopettajan oikeus lisätyöhön ja vaihtelevaa 
työaikaa koskevat säännökset on uudistettava. Määräaikais-
ten palvelussuhdeturvaa raskaus- ja perhevapaatilantees-
sa tulee vahvistaa. Lainsäädännössä on kiellettävä määrä-
aikaisen palvelussuhteen uusimatta jättäminen raskauden 
tai perhevapaan vuoksi.

Niin sanottua pohjoismaista työnhakumallia tulee kehit-
tää joustavammaksi. Sen on huomioitava opetusalalla ylei-
set työttömyystilanteet, joissa työttömyysjakson päättymi-
nen on ennalta tiedossa ja uuden työn alku on jo sovittu. 

2.3  Uudistetaan sovittelujärjestelmä ja 
työriitalaki
TYÖMARKKINAJÄRJESTELMÄ JA sopimus- ja neuvottelujär-
jestelmät ovat muutoksessa.

Työriitalakia on uudistettava siten, että sovittelujärjestel-
män toiminta tehostuu. Sovittelutoiminnan resursseja on 
vahvistettava. 

2.4  Parannetaan johtamisen resursseja 
ja toimintaedellytyksiä
JOHTAMINEN ON oma merkittävä ammattitehtävänsä. Hyvä 
johtajuus tukee työntekoa, työn tuloksia ja hyvinvointia 
ratkaisevalla tavalla. Siksi esihenkilöille tulee turvata tosi-
asiallinen mahdollisuus hoitaa tehtävänsä ja vastuunsa hy-
vin työaikana. Myös esihenkilöiden hyvinvoinnista on huo-
lehdittava. 

Kasvatus- ja koulutusalalla johtamisen tehtävät laajene-
vat ja lisääntyvät niin lakien velvoitteiden kuin yksikköko-
kojen kasvun ja hallintopalveluiden karsinnan myötä. Alan 
johtamistehtävien vetovoima on heikentynyt, eikä kaikkiin 
johtamistehtäviin ole enää riittävästi hakijoita. Johtamisjär-
jestelmää on kehitettävä esihenkilöiden jaksamisen ja joh-
tamistyön laadun turvaamiseksi ja johtamisen haavoittu-
vuuden ehkäisemiseksi. 

Esihenkilöllä on oltava kohtuullinen määrä alaisia, joilla vas-
taavasti on riittävästi läsnä oleva esihenkilö. Esihenkilön 

suorien alaisten lukumäärä pitää rajata enintään 20:een. 
Tarvitaan johtamisjärjestelmä, jossa johtamistyötä jaetaan 
myös apulaisjohtajille. 

Kasvatus- ja opetusalan johtamiseen tarvitaan erityistä 
osaamista. Kaikkiin alan esihenkilöiden kelpoisuusvaati-
muksiin on sisällytettävä johtamisopinnot. Lisäksi heil-
lä on oltava riittävä mahdollisuus ylläpitää osaamistaan. 

2.5  Parannetaan työn laatua ja 
työhyvinvointia huolehtimalla 
täydennyskoulutuksesta

MUUTTUVA TYÖELÄMÄ vaatii jatkuvasti kehittyvää osaa-
mista työntekijöiltä. Ammattitaidon ajantasaisuus paran-
taa työntekijän hallinnan tunnetta, työn tuloksellisuutta ja 
työhyvinvointia. 

Työ2030-kehittämisohjelmaa on jatkettava työurien 
pidentämiseksi ja työn tuottavuuden parantamiseksi.

Lainsäädännöllä tulee vahvistaa työntekijän oikeus täy-
dennyskoulutukseen ja osaavaan perehdytykseen työ-
ajalla. Toimiva malli tähän kasvatus- ja koulutusalalla on 
mentorointi, johon oikeus on säädettävä lailla. Mentorilla 
tulee olla tehtävään sen vaatimat edellytykset: koulutus, 
työaika ja resurssit.

Hyvä työelämä kaikille ②

2 miljardia
euroa työkyvyttömyydestä 
aiheutuvia menoja vuodessa. 
Suurimmissa kaupungeissa 
työkyvyttömyyden 
välittömät kustannukset 
ovat keskimäärin  
6,7 prosenttia palkoista. 
Lähde: Keva (ent. Kuntien 
eläkevakuutus) 2022



8 9Tulevaisuudenkestävä Suomi tehdään koulutuksella  / OAJ Tulevaisuudenkestävä Suomi tehdään koulutuksella  / OAJ 

Perustaidot jokaiselle ③
JOTTA HYVINVOINTIVALTIO voi toimia, kaikilla on oltava mah-
dollisuus hankkia osaamista ja oppia uutta läpi elämän. 
Pedagoginen varhaiskasvatus luo oppimiselle pohjan. Pe-
rusopetuksessa luodaan yleissivistyksen perusta muuta 
opiskelua ja elämässä pärjäämistä varten. Toisen asteen 
koulutuksen tehtävä on syventää osaamista ja antaa val-
miudet jatko-opiskeluun tai työelämään. 

Perustaidot on varmistettava jokaiselle. Näillä taidoilla ei 
tarkoiteta ainoastaan tärkeitä luku-, kirjoitus- ja laskutaitoa, 
vaan myös sosiaalisia taitoja, itsestä huolehtimista, opis-
kelutaitoja, luovuutta, hyvinvointiosaamista ja digitaitoja.

On tärkeää, että varhaiskasvatuksessa ja perusopetukses-
sa havaitaan mahdollisimman varhain oppimisen haasteet 
ja yksilön erilaiset tuen tarpeet. Ne eivät usein kokonaan 
poistu vaan seuraavat oppijaa toiselle asteelle ja koko lop-
puelämän. 

Viimeisimmissä Pisa-tutkimuksissa ja muissa oppimistulos-
arvioinneissa Suomen tulokset ovat pudonneet. Oppimi-
nen on eriytynyt ja heikkojen osaajien määrä on kasvanut. 
Maahanmuuttajataustaisten tulokset ovat oppimistulos-
arvioinneissa heikompia kuin muun väestön, mikä vaikut-

taa näiden nuorten syrjäytymisuhkaan. Tuki ei ole riittävää 
eikä tuen tarpeeseen pystytä vastaamaan. Tämä vaikeut-
taa monen kouluttautumista, ammattiin valmistumista ja 
työelämään siirtymistä.

Osaamistason lasku vaikuttaa myös koulutustasoon. Suo-
malaisten nuorten ikäluokissa korkeasti koulutettuja on 
vähemmän kuin muissa OECD-maissa keskimäärin. Lisäksi 
korkeakoulutettujen määrä kasvaa Suomessa hitaammin 
kuin esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa tai Virossa. Huoles-
tuttavaa on se, että nuorempien ikäluokkien koulutusta-
so on laskenut suhteessa vanhempiin ikäluokkiin. Samaan 
aikaan tiedetään, että tarve korkeakoulutetuille vain kas-
vaa tulevaisuudessa.

3.1  Käännetään osaamistaso nousuun 
konkreettisin toimin

LASKEVAT OPPIMISTULOKSET ja eriytyvä osaaminen vaativat 
mittavia toimia varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle saak-
ka, jotta saamme osaamistasoa vahvistettua ja koulutusta-
soa nostettua. Vääjäämättä laskevat tulokset eivät käänny 
kasvuun kosmeettisilla kehittämishankkeilla.

Pedagogisesti laadukas varhaiskasvatus ja kaksivuotisen 
esiopetuksen vakiinnuttaminen vahvistavat lasten oppi-
misvalmiuksien kehittymistä ja koulutuksellista tasa-arvoa. 
Perusopetuksessa on pystyttävä varmistamaan jokaiselle 
riittävät taidot, jotta toisella asteella ja korkeakoulutuksella 
on mahdollisuudet toteuttaa tavoitteiden mukaista opetus-
ta. Yhtä lailla on kiinnitettävä huomiota opettajien mahdol-
lisuuksiin eriyttää opetustaan ylöspäin ja huomioida myös 
erityisen hyvin opinnoissaan pärjäävät oppijat.

Koulutuksen nivelvaiheiden sujuvuuden parantamiseksi on 
kiinnitettävä yhä enemmän huomiota riittäviin opiskeluval-
miuksiin. Osana perustaitoja on myös varmistettava jokai-
sen vahva digiosaaminen. On luotava kattava oppimisen 
digistrategia varhaiskasvatuksesta toisen asteen kou-
lutukseen saakka.

Jotta maahanmuuttajataustaiset oppijat pystyvät opiske-
lemaan täysipainoisesti, suomen tai ruotsin kielen oppi-
minen on varmistettava säätämällä perusopetukseen 

valmistava opetus subjektiiviseksi oikeudeksi sekä li-
säämällä S2-opetusta kaikilla koulutusasteilla.

3.2  Säädetään riittävästä  
määrästä opettajia

JOKAISELLA OPPIJALLA on oltava oikeus opettajan yksilöl-
liseen kohtaamiseen riittävän pienissä ryhmissä. Nykyiset 
väljät säädökset ja suositukset opettajien määrästä eivät 
riitä. Ne eivät turvaa oppijoiden oikeutta opettajaan, oppi-
laan- ja opinto-ohjaajaan eivätkä erityisopettajaan, ja mää-
rissä on merkittäviä eroja eri puolilla Suomea. Riittävästä 
opettajamäärästä on säädettävä täsmällisemmin var-
haiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella. 

Varhaiskasvatuksen opettajapulaan on vastattava nosta-
malla koulutusmäärät yliopistoissa lain vaatiman henki-
löstörakenteen edellyttämälle tasolle. Kelpoisuusvaatei-
ta tai vuonna 2030 voimaan tulevaa henkilöstörakennetta 
ei tule muuttaa.

Kattava tieto opettajien määrästä eri koulutusasteilla ja 
alueel lisesti puuttuu. Vireillä oleva opettajarekisteri on 
saatettava pikaisesti käyttöön, jotta opettajamäärän ar-
viointi nojautuu todelliseen tietoon.

3.3  Nostetaan opetustuntimäärää 
ja turvataan opettajan antaman 
lähiopetuksen määrä 

OPETTAJAN ANTAMASSA lähiopetuksessa opitaan toisten 
kanssa toimimista, vuorovaikutusta, oppimaan oppimisen 
taitoja ja opiskeluvalmiuksia, joiden varaan tulevaa opiske-
lua ja työelämävalmiuksia voidaan rakentaa.

Oppilaiden saama opetustuntimäärä perusopetuksessa on 
Suomessa selvästi alhaisempi kuin muissa maissa. Ope-
tustuntimäärää on nostettava perustaitojen vahvista-
miseksi. 

Lisäksi lainsäädännöllä on turvattava riittävä opettajan 
antaman lähiopetuksen määrä ammatillisessa koulu-
tuksessa ja lukiossa. Riittävällä opettajan antamalla ope-

tuksella voidaan turvata sellainen osaamistaso, jolla voi siir-
tyä seuraavalle koulutusasteelle, suorittaa tutkinnon sekä 
pärjätä työelämässä ja jatko-opinnoissa. Riittävän lähiope-
tuksen turvaaminen on yhtä lailla tärkeää korkeakouluissa.

3.4  Turvataan oppijan oikeus 
oppimisen ja kasvun tukeen 
lainsäädännöllä

PERUSOPETUKSEN OPPILAISTA tehostettua tai erityistä tu-
kea vuonna 2021 sai lähes joka neljäs oppilas. Ammatillises-
sa koulutuksessa tarjottavaa erityistä tukea sai 15 prosent-
tia perustutkintokoulutuksen opiskelijoista. Siinä, millaisia 
ja kuinka paljon konkreettisia tukitoimia oppijat ovat saa-
neet, on kuitenkin suuria eroja. Oppimisen tuki ei toteudu 
tasa-arvoisesti joka puolella Suomea.

Tukeen on luotava täsmällinen lainsäädäntö, josta käy 
ilmi, millaiseen laadulliseen ja määrälliseen tukeen op-
pijalla kulloinkin on oikeus. Kaikille tuen tasoille on sää-
dettävä taatut vähimmäistukitoimet. Tärkein tukitoimista 
on erityisopetusoikeus. Varhaiskasvatuksessa erityisopet-
tajan on oltava aina arvioimassa tuen tarvetta sekä muka-
na ryhmässä, jossa on erityisen tuen lapsia. On säädettävä, 
että perusopetuksen erityisessä tuessa oppilaalle kuuluu 
kokoaikainen, pienryhmämuotoinen erityisopetus yhdes-
sä tai useammassa oppiaineessa. Toisella asteella opiskeli-
jalla on oltava oikeus tukiopetukseen ja erityisopetukseen. 

Lastensuojelulain kokonaisuudistuksessa opetustoimen 
mahdollisuuksia varautua ja tukea lastensuojelussa olevan 
lapsen oppivelvollisuuden toteutumista ja hyvinvointia on 
parannettava. Eduskunnan on seurattava opiskeluhuolto-
palveluiden toteutumista tarvetta vastaavasti hyvinvoin-
tialueilla.

Suomen Pisa-tulokset ovat laskeneet kaikilla 
päätutkimusalueilla (lukutaito, matematiikka, 
luonnontieteet) vuodesta 2009. Pisa-tulos kertoo 
mitattavan osaamisalueen osallistujien tuloksen 
keskiarvon. Suomen tulosten lasku vastaa jo noin vuoden 
oppimäärää.  Lähde: OKM/OECD Pisa 2000–2018

Oppimistulosten lasku jatkunut 
jo toistakymmentä vuotta
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Taitavaa työvoimaa ja korkeaa osaamista

4.1  Otetaan osaamisvaje hallintaan 
koulutuksella 

TYÖNHAKIJOIDEN JA työnantajien polut eivät kohtaa odo-
tusten mukaisesti, mikä pahentaa tulevaa kestävyysvajet-
ta. Koulutuksen lisäksi myös osaamistarpeen ennakointia 
on kehitettävä systemaattisesti koulutuksenjärjestä jien 
ja eri hallinnonalojen kanssa. 

Työpaikoilla tapahtuvassa oppimisessa osaamisen kehit-
tämisen on oltava suunnitelmallista ja koordinoitua. Oppi-
laitosten ja työpaikkojen yhteistyötä osaamiskapeikkojen 
tunnistamiseksi ja paikkaamiseksi on kehitettävä kannus-
tein. Samoin työhallinnon ja oppilaitosten yhteistyötä on 
lisättävä koulutustarpeiden kartoittamisessa.

Tulevien uusien työpaikkojen ennakoidaan syntyvän teh-
täviin, joihin edellytetään korkeakoulutusta. Siksi on pidet-
tävä kiinni koulutuspoliittisen selonteon tavoitteesta, että 
50 prosenttia ikäluokasta suorittaa korkeakoulututkinnon. 
Tämä tavoite edellyttää erityisesti ammatillisen toisen as-
teen yhteisten tutkinnon osien ja opiskelijoiden jatko-opin-
toedellytysten vahvistamista. Samoin on täysimääräisesti 
resursoitava tavoitteen vaatima opiskelupaikkojen li-
säys korkeakoulutuksessa, jotta riittävä opettajien mää-
rä ja koulutuksen laatu voidaan säilyttää.

4.2  Tuetaan jatkuvalla oppimisella 
työikäisten osaamista

OPPILAITOSTEN, KUTEN ammatillisten oppilaitosten ja kor-
keakoulujen, vankka ohjausosaaminen ja työelämätuntemus 
on otettava käyttöön. Opettajien osaamista on vahvistettava 
työntekijöiden osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamises-
sa sekä puuttuvan ja kehitettävän osaamisen arvioimisessa.

Työikäisen väestön mahdollisuutta osaamisen kasvatta-
miseen on parannettava muun muassa lisäämällä muun-
to- ja päivityskoulutuksia sekä tarjoamalla eri pituisia 
opintokokonaisuuksia. Rahoitusjärjestelmää on kehitettä-
vä siten, että koulutuksenjärjestäjillä on aito mahdollisuus 
toteuttaa näitä erilaisia koulutusratkaisuja.

Työttömien ja aliedustettujen ryhmien, kuten vähän koulu-
tettujen sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten, osallistumista 
koulutukseen on vahvistettava. Koulutuksessa on hyödyn-
nettävä erityisesti vapaan sivistystyön oppilaitosten osaa-
mista. Mahdollisuuksia opiskella omaehtoisesti työttömyys-
tuella on parannettava.

4.3  Sujuvoitetaan oppimisen polkuja 
panostamalla ohjauspalveluihin

OPISKELIJAN VAHVUUKSIEN tunnistamiseksi ja henkilökoh-
taisen ammatillisen polun löytämiseksi opinto-ohjausta on 
henkilökohtaistettava ja samalla lisäohjausta on kohdennet-
tava sitä tarvitseville. 

Opinto-ohjaajien määrästä on säädettävä mitoitus ja mää-
rää on lisättävä. Opinto-ohjaajien laaja-alaista osaamis-
ta on vahvistettava. 

4.4  Kehitetään julkisia koulutus-
palveluita takaamaan alueiden 
veto- ja pitovoima

TOISEN ASTEEN ammatillisesta koulutuksesta sekä korkea-
kouluista valmistuneet takaavat alueiden elinvoiman, osaami-
sen uudistamisen ja työmarkkinoiden toimivuuden. Koulutus 
ja inhimillinen pääoma keskittyvät sinne, missä on korkea-
kouluja, osaamis- ja tuotantokeskittymiä. Osaajien houkut-

telemiseksi ja pitämiseksi on alueen työ- ja asumisolojen, 
koulutusmahdollisuuksien ja infran oltava kunnossa. Siihen 
tarvitaan valtion tukea.

Laadukkaan koulutuksen saavutettavuus ja monipuo-
liset koulutusmahdollisuudet eri alueilla on turvattava. 
Tämä on välttämätöntä osaavan työvoiman takaamiseksi 
ja osaamistason nostamiseksi alueilla.

Oppilaitosten on jatkossa avauduttava paremmin yhä mo-
ninaisemmalle oppijajoukolle. Niiden on tuettava nykyistä 
vahvemmin yksilön uramahdollisuuksien kehitystä. Koulu-
tuksen rahoitusjärjestelmää on kehitettävä tukemaan 
yhteistyötä keskinäisen kilpailun sijaan, ja yhteistyön 
mahdollisuuksia on lisättävä alueellisen koulutuksen jär-
jestämisessä. Samalla on lisättävä korkeakoulujen palve-
luita alueen yritys- ja elinkeinoelämälle.

Korkeakoulujen ja julkisen järjestämisluvan omaavien oppi-
laitosten pitää olla päävastuullisia koulutuksen tarjoajia, kun 
on kyse julkisella rahoituksella toteutettavasta koulutukses-
ta. Pitovoiman varmistamiseksi toiselta asteelta valmistu-
neiden alueellisia jatko-opintopolkuja on edelleen kehitet-
tävä. Joustavilla mutta laadukkailla digitaalisilla palveluilla 
on lisättävä henkilöiden, osaamisen ja tiedon liikkuvuutta. 

4.5  Tuetaan maahanmuuttajien 
osaamista ja työllistymistä 
koulutuksella 

SUOMI TARVITSEE kansainvälisiä osaajia ja työvoimaa. Kou-
lutus on keskeinen osa maahanmuuton onnistumises-
sa. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten koulutus on nähtävä 
investointina tulevaisuuteen. Maahantuloprosesseja on 
nopeutettava, jotta henkilön kotoutumisen edistäminen 
voi käynnistyä viivytyksettä.

Kotoutumisen edistämisessä avainasemassa ovat rahoi-
tuksen takaaminen sekä vastuutahojen määritteleminen 
ja monialaisen yhteistyön lisääminen. Kotouttamisen vai-
kuttavuutta on arvioitava pitkäjänteisesti. Jokaisen Suo-
meen saapuvan on koettava olonsa tervetulleeksi. 

Jokaiselle maahanmuuttajalle on taattava yhtäläiset 
mahdollisuudet kouluttautua ja kehittyä oman osaa-
mistarpeensa sekä edellytystensä mukaisesti. Lapsen 
monikielisyys on huomioitava entistä paremmin. Suomen 
tai ruotsin kielen osaaminen edistää henkilön mahdol-
lisuuksia toimia, työllistyä ja menestyä Suomessa. Suo-
men tai ruotsin kielen opetus on aloitettava välittömästi 
henkilön saavuttua Suomeen. Myös työ- tai opiskelupe-
räisesti maahan saapuville on taattava työn tai opinto-
jen yhteydessä merkittävä määrä suomi toisena kielenä 
(S2) -opetusta.

Lapsille S2-opetus on aloitettava jo varhaiskasvatuksessa, 
ja opetuksen on jatkuttava laajana toisen asteen loppuun 
asti. Aikuisille maahanmuuttajille suunnattuun kotoutumis-
koulutukseen on laadittava valtakunnalliset laatukriteerit.

Kaksisuuntaisen kotoutumisen edistämiseen tarvitaan 
konkreettisia keinoja, kuten yritysten kannustamista eri 
kulttuuritaustaisten ihmisten rekrytointiin. Koulutuksella 
voidaan lisätä kaikkien ymmärrystä kulttuurisesta moni-
naisuudesta.

Suomessa syntyneet eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lap-
set eivät yleensä kuulu kotoutumistoimien piiriin. Myös 
toisen polven maahanmuuttajat pitää huomioida kotou-
tumisen edistämisessä. On tehtävä toimenpiteitä, joilla 
toisen polven maahanmuuttajien koulutusta sekä työl-
listymistä edistetään.

④

Tulevaisuuden uusiin työpaikkoihin 
tarvitaan entistä enemmän 
korkeakoulutettuja

Avautuvien työpaikkojen vaatima osaamistaso. Koulutus-
asteiden osuudet toteutuneissa ja ennakoitavissa olevista 
avautuvista työpaikoista. Lähde: OPH 2020:6 Koulutus ja 
työvoimakysyntä 2035
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Kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen ketju kuntoon – 
koulutusmuotokohtaiset kär kitavoitteet 

1. Nostetaan varhaiskasvatuksen 
opettajien koulutusmäärät yliopistoissa 
vastaamaan alan tarvetta

VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJA on varhaiskasvatuksen 
laadun ja vaikuttavuuden keskeinen tekijä. Jokaisella lap-
sella on oikeus kelpoisen opettajan suunnittelemaan ja 
toteuttamaan pedagogiikkaa painottavaan varhaiskasva-
tukseen. Pulan varhaiskasvatuksen opettajista on annettu 
syntyä vuosikymmenten aikana. Sen myötä varhaiskasva-
tuksessa on valtava koulutusvaje. On turvattava, että yli-
opistoissa voidaan kouluttaa 1 400 varhaiskasvatuksen 
opettajaa vuosittain ainakin vuoteen 2030 saakka samal-
la huolehtien tämän koulutuksen laadusta.

2. Täsmennetään ja vahvistetaan lapsen 
kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin 
tuen lainsäädäntöä

VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA on lapsen tuen 
asiantuntija. Lapsen oikeutta erityisopettajan antamaan 
opetukseen ja tukeen on vahvistettava. Erityisestä tuesta 
on säädettävä niin, että ryhmässä, jossa on erityisen tuen 

lapsi tai lapsia, on aina oltava erityisopettaja ja erityisopet-
taja on aina mukana arvioimassa tuen tarvetta. Lisäksi on 
säädettävä erityisopettajamitoitus varhaiskasvatukseen 
(1:100) ja esiopetukseen (1:50) sekä lapsen oikeus pien- ja 
erityisryhmään. Tarvitaan myös selkeä säännöspohja kiin-
nipitotilanteisiin.

3. Vahvistetaan koulutuksellista tasa-
arvoa tekemällä maksuttomasta 
esiopetuksesta kaksivuotinen

OIKEUS ESIOPETUKSEEN takaa 5-vuotiaille yhdenvertaisesti 
oikeuden ikä- ja kehitystason mukaiseen oppimista ja kehi-
tystä tukevaan ohjattuun toimintaan. Näin turvataan lapsil-
le hyvät valmiudet opinpolun jatkumolle. Käynnissä olevaa 
kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua edeltänyt 5-vuotiaiden 
maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu lisäsi lasten var-
haiskasvatukseen osallistumista. Erityisesti osallistuminen 
lisääntyi matalan keskitulon perheissä. Uudistuksen myötä 
esiopetukseen ohjautuisi koko ikäluokka, myös ne 5-vuo-
tiaat, jotka nyt nuoremman sisaruksen kotihoidon vuoksi 
jäävät muita useammin varhaiskasvatuksen ulkopuolelle.

4. Säädetään ryhmäkoon suhdeluvuksi 
kaikille 3 vuotta täyttäneille aina 1:7

LAADUKAS VARHAISKASVATUS on turvattava myös osa-ai-
kaisesti varhaiskasvatukseen osallistuville. Jatkuvasti muut-
tuvat ryhmät eivät tue lapsen suotuisaa kasvua ja oppimis-
ta. Parhaiten lasten ystävyyssuhteiden, leikin ja oppimisen 
jatkuvuus toteutuu silloin, kun lapset osallistuvat toimin-
taan säännöllisesti. Suhdeluku 1:13 osapäiväisille lapsille 
on poistettava.

Varhaiskasvatuksen tavoitteet
1. Nostetaan perusopetuksen 
vähimmäistuntimäärää perustaitojen 
vahvistamiseksi

PERUSTAITOJEN HEIKENTYNYT osaaminen vaatii toimen-
piteitä. Konkreettinen keino perustaitojen vahvistamisek-
si on oppituntien lisääminen perusopetuksen kokonais-
tuntimäärään. Tuntien kohdentamisesta eri oppiaineisiin 
ja sijoittamisesta eri vuosiluokille päätetään paikallisesti, 
eikä tämä edellytä valtakunnallisia ops-muutoksia. Tunti-
määrän lisäyksellä voidaan lisätä myös oppilaan valinnan 
mahdollisuuksia.

2. Korjataan oppimisen tuen 
lainsäädännön ongelmat

OPPILAAN ERITYISOPETUSOIKEUS on kirjattava lakiin. Osa-ai-
kaiseen erityisopetukseen on tehostetussa tuessa määri-
teltävä vähimmäistuntimäärä, johon oppilas on oikeutettu 
niissä oppiaineissa, joissa hänellä on oppimisen ja koulun-
käynnin haasteita. On säädettävä, että erityisessä tuessa 
oppilaalle kuuluu kokoaikainen, pienryhmämuotoinen eri-
tyisopetus yhdessä tai useammassa oppiaineessa.  Oppi-
las siirtyy erityiseen tukeen, jos osa-aikainen erityisopetus 
ja yleisopetuksen ryhmään tuotava tuki eivät riitä. 

3. Vahvistetaan opettajamitoitusta
OPETTAJAMITOITUSTA ON vahvistettava opetuksen ja oppi-
misen tuen laadun parantamiseksi. Erityisopetusoikeus on 
turvattava sitovilla säädöksillä. Nykyistä erityisluokkien 10 
oppilaan enimmäisryhmäkokoa on noudatettava kaikessa 
erityisen tuen erityisopetuksessa. Lisäksi on säädettävä si-
tova mitoitus (1:100, esi- ja alkuopetuksessa 1:50) osa-ai-
kaiseen erityisopetukseen. Riittävä opinto-ohjaus on tur-
vattava mitoituksella 1:150. Yleistä opettajamitoitusta on 
vahvistettava valtakunnallisella suosituksella (1:20 ja alku-
opetuksessa 1:18).

Perusopetuksen tavoitteet
4. Otetaan koronapandemian opit 
hallitusti käyttöön

KORONAPANDEMIAN AJAN kehitys tä digitalisaation hyödyn-
tämisestä ei pidä hukata. On laadittava kansallinen oppi-
misen digitalisaation strategia, joka ohjaa digitalisaation 
hyödyntämistä pedagogiikkaa ja yhdenvertaisuutta tuke-
valla tavalla. 

Osana strategiaa on laadittava etäyhteyksiä hyödyntävään 
lähiopetukseen selkeät reunaehdot opetuksen laadun tur-
vaamiseksi. Perusopetuksen kokonaisvaltainen tehtävä ra-
kentuu jatkossakin lähiopetukselle, eikä lainsäädäntöä tule 
etäopetusta kos kien muuttaa.

5. Käynnistetään 
maahanmuuttotaustaisia oppilaita 
koskeva kehittämisohjelma

MAAHANMUUTTOTAUSTAISTEN OPPIJOIDEN osaamisen vah-
vistamiseksi on käynnistettävä laaja kehittämisohjelma. 
Ohjelma sisältää perusopetukseen valmistavan ja oman 
äidinkielen opetuksen lainsäädäntöuudistukset sekä suo-
mi tai ruotsi toisena kielenä (S2) -opetuksen kehittämisen 
ja opetustuntimäärien nostamisen. Tuettua kielitietoista 
opetusta vahvistetaan.

⑤



14 15Tulevaisuudenkestävä Suomi tehdään koulutuksella  / OAJ Tulevaisuudenkestävä Suomi tehdään koulutuksella  / OAJ 

1. Kehitetään lukion rahoitusta 
perustumaan koulutuksen 
saavutettavuuteen ja laatuun

RAHOITUSJÄRJESTELMÄÄ ON kehitettävä tukemaan lukio-
koulutuksen alueellista saavutettavuutta. Rahoitusta pitää 
vahvistaa ja nykyistä pienten lukioiden lisää kehittää alue-
perusteiseksi turvaamaan valtakunnallisesti kattavan lu-
kioverkon elinvoimaisuus. Laadun yhdenvertaisuutta on 
vahvistettava säätämällä sitovista lukiokoulutuksen laa-
tukriteereistä.

2. Vahvistetaan oppimisen tukea ja 
opinto-ohjausta

OPPIMISEN TUKEA on vahvistettava säätämällä opiskelijan 
oikeudesta tukiopetukseen. Tukiopetuksen järjestämiseen 
on kohdennettava lisärahoitusta. Erityisopettajien ja opin-
to-ohjaajien määrää oppilaitoksissa tulee lisätä ja tuen ra-
kenteita kehittää. Yksilöllisen tuen ja ohjauksen saavutetta-
vuutta on vahvistettava säätämällä erityisopettajien (1:200) 
ja opinto-ohjaajien (1:150) määrästä oppilaitoksissa.

Säilytetään nykyinen 
toisen asteen koulutuksen 
järjestäjämalli 

Lukion tavoitteet

3. Hyödynnetään digitalisaatiota 
laadukkaasti 

DIGITALISAATION MAHDOLLISUUKSIA tulee hyödyntää halli-
tusti ja tutkittuun tietoon perustuen. Digitalisaatio edellyttää 
laatutekijöiden määrittelyä osana kansallista koulutuksen 
digistrategiaa. Opiskelijan oikeudesta lähiopetuksen riittä-
vään määrään on säädettävä nuorten lukiokoulutuksessa. 
Oppimateriaalien korkea laatu ja pedagoginen käytettävyys 
on säilytettävä korkeana molemmilla kotimaisilla kielillä di-
gitalisaatiosta huolimatta. Myös erilaiset oppijat tulee huo-
mioida, sillä digitaalinen oppimateriaali ei sovellu kaikille.

4. Kehitetään ylioppilastutkintoa 
vahvistamalla lukiodiplomin roolia 

KAIKILLE YHTEISTEN taito- ja taideaineiden lukiodiplomin 
suoritusmahdollisuuden tarjoaminen opiskelijalle on sää-
dettävä koulutuksen järjestäjää velvoittavaksi. Muiden lu-
kiodiplomien saavutettavuutta tulee kehittää alueellisella 
yhteistyöllä sekä etäyhteyksiä hyödyntäen. On säädettävä 
oikeudesta korvata yksi ylioppilastutkinnon kokeista lu-
kiodiplomilla. Kehittämistyössä tulee huomioida ammatil-
listen kaksoistutkinto-opiskelijoiden mahdollisuudet suo-
rittaa lukiodiplomi.

1. Selkeytetään koulutuksen 
rahoitusmallia ja vahvistetaan 
perusrahoituksen tasoa

OPPIVELVOLLISTEN OSALTA perusrahoitusmalli säädetään 
yhteneväksi lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa. Pe-
rusrahoituksen osuuden on oltava vähintään 90 prosenttia. 
Lisäopetuksen, tuen ja erityisen tuen rahoitus on turvattava. 
Rahoitusmalli pitää selkeyttää kohtelemaan perus-, ammat-
ti- ja erikoisammattitutkintoja samanarvoisesti. Rahoituk-
sen on oltava ennakoitavaa. Suoritusrahoituksen on huo-
mioitava myös tutkinnon osaa pienempiä kokonaisuuksia.

2. Turvataan riittävä ja laadukas 
opettajan antama opetus 

OPPILAITOKSESSA ANNETTAVAN opetuksen ja ohjauksen 
määrän on oltava riittävä, vähintään 15 tuntia (60 min.) osaa-
mispistettä kohden, ja rahoitus on korvamerkittävä. Opis-
kelijoiden osaaminen ja jatko-opintoedellytysten toteu-
tuminen on varmistettava. Säädetään opinto-ohjauksen 
mitoituksesta (1:150). Opettajalla on oltava oikeus laaduk-
kaaseen ja kattavaan perehdytykseen, ammatilliseen täy-
dennyskoulutukseen sekä osaavaan esihenkilöön. 

Ammatillisen toisen asteen tavoitteet

Lukion ja 
ammatillisen 
toisen asteen 
yhteinen tavoite:

3. Vahvistetaan oppimisen tukea  
TUKIOPETUKSESTA JA osa-aikaisesta erityisopetuksesta 
on säädettävä. Erityisopettajan roolia on vahvistettava, eri-
tyisopettajamitoituksesta on säädettävä (1:100) ja amma-
tillisia erityisopettajia on lisättävä. Ammatillisiin vaativan 
erityisen tuen oppilaitoksiin on lisättävä opiskelijapaikko-
ja. Erityisoppilaitosten maantieteellisestä kattavuudesta 
ja hakeutumisvaihtoehtojen monipuolisuudesta on huo-
lehdittava. 

4. Vahvistetaan ammatillisen 
koulutuksen roolia ammattisivistyksen 
tarjoajana ja polkuna 
korkeakoulutukseen

OPPILAITOKSILLA ON oltava vahva rooli jatkuvassa oppimi-
sessa ja osaajapulan ratkaisemisessa. Omaehtoinen koulu-
tus työttömyystuella on mahdollistettava ja työvoimakoulu-
tuksena on voitava suorittaa koko tutkinto tai osatutkinto 
koko maassa. Ammatillista koulutusta ja ammattikorkea-
koulua on kehitettävä samanarvoisena vaihtoehtona lukio–
yliopisto-koulutuspolulle ja yhteistyötä työelämän kanssa 
on vahvistettava. Oppivelvollisuusuudistuksen toteutumis-
ta on seurattava ja tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat 
korjaustoimenpiteet on tehtävä.

LUKIOKOULUTUSTA JA ammatillista koulu-
tusta on kehitettävä omina koulutusmuotoi-
naan. Toisen asteen koulutusta ei tule siirtää 
hyvinvointialueiden järjestettäväksi. Väestö-
rakenteen muuttuessa lukio- ja ammatillisen 
koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus on 
säilytettävä. Yhteistyötä toisen asteen ja mui-
den koulutusasteiden ja -muotojen kesken tu-
lee kehittää kannustavalla rahoituksella ja si-
ten, että siitä hyötyvät kaikki osapuolet.



16 17Tulevaisuudenkestävä Suomi tehdään koulutuksella  / OAJ Tulevaisuudenkestävä Suomi tehdään koulutuksella  / OAJ 

1. Tunnistetaan taiteen perusopetus 
hyvinvoinnin ja demokratian 
vahvistajana

TAITEEN PERUSOPETUS on investointi nuoren tulevaisuu-
teen ja kunnan elinvoimaan. Kunnilla on oltava vahvempi 
vastuu paikallisen kulttuuritoiminnan ja toimijoiden tuke-
misessa. On kehitettävä taiteen perusopetuksen, kuntien 
maahanmuuttajatyön, vanhustyön, sosiaali- ja terveystoi-
men ja seurakuntien yhteistyötä. Maahan muuttavien las-
ten ja nuorten taideharrastusten jatkaminen tai harrastuk-
sen aloittaminen on mahdollistettava matalalla kynnyksellä. 

2. Parannetaan koulutuksen 
saatavuutta ja saavutettavuutta

PITKÄJÄNTEISEN TAIDEHARRASTAMISEN mahdollisuuksia 
on vahvistettava eri alueilla. Alueellisesti kattavaa ja moni-
puolista opetustarjontaa on parannettava muun muassa 

1. Turvataan vapaan sivistystyön 
rahoitus, hyvä saavutettavuus sekä 
opettajien osaaminen

KOKO MAAN kattava oppilaitosverkosto on turvattava ja var-
mistettava riittävä rahoitus kaikkeen toimintaan. Yhteistyö-
tä on lisättävä eri koulutusmuotojen kanssa.

Oppivelvollisille suunnattuun vapaan sivistystyön koulu-
tukseen on taattava riittävä rahoitus ja tarpeen mukaiset 
aloituspaikkamäärät. Myös opettajien osaamista on kehi-
tettävä oppivelvollisille suunnatun koulutuksen suunnitte-
lussa ja toteutuksessa.

2. Vahvistetaan vapaan sivistystyön 
roolia matalan kynnyksen 
oppilaitosmuotona

VAPAAN SIVISTYSTYÖN roolia on korostettava ennaltaeh-
käisevänä ja toimintakykyä edistävänä koulutusmuotona 
kaiken ikäisille henkilöille, koska koulutustarjonta edistää 
terveyttä ja hyvinvointia. Vapaan sivistystyön koulutuksen 
on oltava kaikkien saavutettavissa varallisuudesta tai asuin-
paikasta riippumatta. Roolia maahanmuuttajien koulutuk-
sen järjestäjänä on vahvistettava. Kurssitarjontaa on hyö-
dynnettävä myös työelämätaitojen kehittämisessä.

3. Tunnistetaan ja tunnustetaan 
vapaan sivistystyön kautta 
saavutettu osaaminen koko 
koulutusjärjestelmässä

VAPAAN SIVISTYSTYÖN koulutuksessa suoritetut opinnot 
on huomioitava paremmin eri koulutusasteilla. Toiminta-
tapoja ja välineitä osaamisen tunnistamiseen ja tunnusta-
miseen on kehitettävä edelleen. Aiemmin hankitun osaa-
misen tunnistaminen vaatii pedagogista osaamista, ja siksi 
se on opettajien tehtävä. 

järjestämällä koulutusta yhdessä naapurikuntien kanssa 
sekä vahvistamalla taiteen perusopetuksen toimijoiden ja 
muiden koulutusmuotojen keskinäistä yhteistyötä. Tämä 
on mahdollista esimerkiksi koulun kerhotoiminnassa. Op-
pilasmaksut eivät saa olla este osallistumiselle.

3. Turvataan taiteen perusopetuksen 
toiminnan laatu pitkäjänteisellä 
kehittämisohjelmalla

TAITEEN PERUSOPETUKSEN ylläpidon ja kehittämisen on ol-
tava pitkäjänteistä ja suunnitelmallista koulutuspolitiikkaa. 
Koulutuksen kehittäminen vaatii panostuksia. Rahoitusta-
soa on nostettava, ja rahoitusmallin on oltava kunnille vel-
voittava niin, että se sidotaan kunnan omaan maksuosuu-
teen. Sekä laajaa että yleistä oppimäärää on kehitettävä 
jatkossakin ominaan näiden omaleimaisuus huomioiden.

4. Vahvistetaan koulutuksen 
laatua huolehtimalla kelpoisten 
opettajien saatavuudesta ja 
täydennyskoulutuksesta 

KOULUTUKSEN LAATUTYÖTÄ on edistettävä. Opettajien osaa-
mista on vahvistettava täydennyskoulutuksella. Kaikkien 
yhdeksän taiteen perusopetuksen taiteenalan opettajan-
koulutus ja opettajien saatavuus on varmistettava. Lisäk-
si on tarjottava erillisryhmänä koulutusta niille, joilla ei ole 
opettajan työkokemuksesta huolimatta oman alansa opet-
tajan ammatillista pätevyyttä.

5. Vahvistetaan taiteen perusopetuksen 
asemaa osana koulutusjärjestelmää 

TIETOPOHJAA TAITEEN perusopetuksen toiminnasta, sen 
laajuudesta ja luonteesta on lisättävä vahvistamalla Tilasto-
keskuksen tiedonkeruuta. On edistettävä taiteen perusope-
tuksessa saavutetun osaamisen tunnistamista ja tunnusta-
mista muilla koulutusasteilla. Yleissivistävän koulutuksen, 
taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön yhteistyötä 
esimerkiksi lukiodiplomin suorittamisessa pitää vahvistaa.

4. Vahvistetaan etenkin heikkojen 
perustaitojen varassa olevien ohjausta 
ja koulutusta

VAPAAN SIVISTYSTYÖN roolia matalan kynnyksen oppilaitos-
muotona on vahvistettava muun muassa heikkojen perus-
taitojen varassa olevien, matalan pohjakoulutuksen saanei-
den, maahanmuuttajataustaisten ja pakolaisten osaamisen 
kehittämisessä. Helposti tavoitettavaa vapaan sivistystyön 
koulutusta voidaan hyödyntää myös kriisien kohdatessa. 
Yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa on vahvistettava.

Taiteen perusopetuksen tavoitteet Vapaan sivistystyön tavoitteet



18 19Tulevaisuudenkestävä Suomi tehdään koulutuksella  / OAJ Tulevaisuudenkestävä Suomi tehdään koulutuksella  / OAJ 

1. Kehitetään korkeakoulutusta hallitusti 
ja tunnistetaan duaalimallin vahvuudet

YLIOPISTOJEN JA ammattikorkeakoulujen muodostamaa kor-
keakoulujärjestelmää on vahvistettava niin, että se tuottaa 
monipuolista, profiililtaan erilaista osaamista yhteiskunnan ja 
alueiden työelämän tarpeisiin. Ammattikorkeakoulujen hal-
lituspaikoista yli 50 prosentin on edustettava työmarkkinoi-
den ja elinkeinoelämän tuntemusta. 

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintorakenteet on 
säilytettävä laajuudeltaan ja sisällöltään toisiinsa verrattuna 
omaleimaisina. Yliopistojen päätutkintona tulee olla edelleen 
ylempi korkeakoulututkinto. Ammattikorkeakoulujen ylem-
män tutkinnon asemaa on vahvistettava ja ylempien tutkin-
tojen tutkintonimikkeet on selkeytettävä.

Alueellista ja alueiden välistä yhteistyötä koulutuksen tarjon-
nassa ja saavutettavuudessa on lisättävä korkeakouluverkos-
ton hajauttamisen sijaan.

2. Rahoitusmallit vahvistavat 
koulutuksen laatua sekä yliopistojen 
ja ammattikorkeakoulujen autonomiaa 
pitkäjänteisesti

YLIOPISTOJEN JA ammattikorkeakoulujen toiminnan rahoi-
tuksen on vastattava yhteiskunnan niille asettamia tehtäviä. 
Fokus on palautettava perustoimintaan, joka edellyttää rahoi-
tuksen suuntaamista tutkintokoulutuksiin. Jatkuvan oppimi-
sen rahoitus on ratkaistava erillisenä budjettirahoituksena, ei 
osana perusrahoitusta.

Ammattikorkeakoulutuksen vaikuttavuudesta on tehtävä ko-
konaisarvio, jonka pohjalta tehdään kehittämislinjaukset toi-
mintaedellytyksien vahvistamiseksi. 

3. Jatketaan työtä sen eteen, että 
korkea koulut ovat hyviä työpaikkoja ja 
houkuttelevat jatkossakin parhaita osaajia

KORKEAKOULUISSA OPETUSANSIOILLA meritoituminen on teh-
tävä systemaattiseksi ja mahdollistettava tutkimusvapaakau-
det tai työelämäjaksot opetuspainotteisissa tehtävissä. Kor-
keakouluissa on pystyttävä kasvattamaan opetushenkilöstön 
määrää vastaamaan laajentuvan korkeakoulutuksen tarvet-

1. Koulutetaan opettajia tarvetta 
vastaava määrä 

OPETTAJANKOULUTUSMÄÄRIEN NIIN yliopistoissa kuin am-
mattikorkeakouluissakin on vastattava todellisia opettaja-
tarpeita. Tämän tiedon todentamiseksi on opettajarekiste-
ri saatettava pikaisesti käyttöön. Opettajia on koulutettava 
myös oppilaitosten ulkopuolisiin, eri organisaatioiden oh-
jaus- ja koulutusalan tehtäviin lisääntyneen työelämäyh-
teistyön ja jatkuvan oppimisen tarpeisiin vastaamiseksi. 
Suurimmat opettajatarpeet koskevat varhaiskasvatuksen 
opettajia, erityisopettajia ja suomi tai ruotsi toisena kielenä 
(S2) -opettajia kaikilla koulutusasteilla sekä tekniikan alo-
jen ja matematiikan opettajia. Opinto-ohjaajien koulutus-
määriä on kasvatettava, jotta oppivelvollisuuden laajenta-
minen onnistuu tavoitteissaan. 

2. Vahvistetaan opettajien jatkuvaa 
osaamisen kehittämistä 

OPETTAJAT TARVITSEVAT jatkuvaa osaamisen kehittämis-
tä. Tutkimusperustainen täydennyskoulutus pitää kirjata 
lakiin opettajan oikeudeksi ja velvollisuudeksi osana työ-
aikaa. Mentorointi on kirjattava lakiin jokaisen vastavalmis-
tuneen opettajan kaksivuotiseksi oikeudeksi. Opettajien 
jatko-opinto- ja tutkintomahdollisuuksia pitää vahvistaa 
ja edistää korkeakouluissa.

ta. Pedagogiset kelpoisuudet on kirjattava lainsäädäntöön ja 
edellytettävä niitä kaikissa toimissa. 

Erilaisten oppimisympäristöjen kehittämistä on jatkettava, 
jotta ne vastaavat moninaisen opiskelijajoukon tarpeisiin. 

4. Monipuolistetaan tutkimus-, 
kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja 
huomioidaan korkeakoulutuksen rooli 
entistä laajemmin alueellisena toimijana

TKI-RAHOITUKSEN ON kannustettava verkostomaiseen yh-
teistyöhön ja tuettava alueita tämän yhteistyön rakentami-
sessa. Ammattikorkeakoulutuksen tki-toiminnalle on luota-
va rahoitusmekanismit. 

Rahoituksessa on ymmärrettävä perustutkimuksen ja tki-toi-
minnan erilaiset tarpeet sekä vaikuttavuuden erilaisuus. Perus-
tutkimuksen osalta Suomen Akatemian tutkimusmäärärahoja 
on nostettava. Lisäksi Business Finlandin rahoitusperusteita 
on kehitettävä tukemaan yhteistyönä toteuttavaa tki-toimin-
taa. Yrityksille on rakennettava sellaisia kannusteita, joilla niitä 
saadaan lisäämään tki-työtä, esimerkiksi luotava tki-setelimal-
li, joka mahdollistaa kokeilut ja myöhemmän jatkokehityksen. 
Palvelun tarjoajina toimisivat julkiset tki-organisaatiot. Yritys-
tukia pitää kohdentaa korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja 
yritysten yhteistyönä tehtävään tki-toimintaan, uusien mark-
kinoiden luomiseen ja osaamisen vahvistamiseen.

5. Tuetaan ammattikorkeakoulujen ja 
yliopistojen asemaa kansainvälisinä 
toimijoina

OSAAJIEN MONIPUOLISTA liikkuvuutta on tuettava. Tällä vah-
vistamme hyvinvointivaltiota ja luomme kestävää kasvua. 
Kansainvälisten opiskelijoiden maahantulokäytänteitä on 
edelleen sujuvoitettava. 

Korkeakoulujen toiminnan kehittämisessä on otettava huo-
mioon kansainvälistymisen moninaiset vaikutukset. Korkea-
kouluja on tuettava niiden vastuussa opiskelijoiden integroi-
miseksi ja työllistämiseksi Suomeen. Tavoite kansainvälisten 
opiskelijoiden määrän nostamiseksi on kunnianhimoinen, ja 
sen saavuttamiseksi tarvitaan riittävät resurssit. 

Yliopistoja on tuettava kielten opetustarjonnan laajentami-
sessa, jotta kansallista kielivarantoa voidaan monipuolistaa.

3. Turvataan opettajien  
osaaminen vahvoilla 
kelpoisuusvaatimuksilla 

NYKYISIÄ OPETTAJIEN kelpoisuusvaatimuksia ei tule laskea 
miltään osin. Opettajien mahdollisuuksia hankkia monipuo-
lisia kelpoisuuksia on parannettava, jotta opetus kaikkialla 
Suomessa on kelpoisten opettajien antamaa. Perusopetuk-
sen valmistavan opetuksen ja oman äidinkielen opettajille 
on annettava kelpoisuusasetus. Pedagogiset kelpoisuus-
vaatimukset on kirjattava lainsäädäntöön myös korkea-
koulujen opettajille. Alan esihenkilöiden kelpoisuusvaati-
muksiin on sisällytettävä johtamisopinnot.

4. Vakiinnutetaan pysyväksi 
opettajankoulutuksen foorumi ja  
alan tutkimuksen kehittäminen

OPETTAJANKOULUTUSFOORUMI ON vakiinnutettava pysyväk-
si toimielimeksi opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen. 
Opettajankoulutuksen eri väylien yhteistyötä on kehitettävä 
edelleen. Rahoituksen on vastattava opettajankoulutuksil-
le määriteltyjä tehtäviä ja tavoitteita. Ammattikasvatuksen 
ja työelämässä oppimisen soveltavaa tutkimusta tulee lisä-
tä ja vahvistaa ammatillisen opettajankoulutuksen tehtä-
vänä. Opettajankoulutuksien vaikuttavuudesta on tehtävä 
kansallinen arviointi. 

Yliopisto ja ammattikorkeakoulutavoitteet Opettajankoulutuksen tavoitteet
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TULEVAISUUDENKESTÄVÄ SUOMI tehdään koulutuksella. Se vaatii toteutuakseen 
konkreettisia toimia – myös lisärahoitusta – perustaitojen vahvistamiseksi ja 
osaamisen kääntämiseksi jälleen kasvuun. Tarvitaan päätöksiä siitä, että Suomessa 
on jatkossakin niin osaavaa työvoimaa, että tänne kannattaa perustaa yrityksiä ja 
tulla kauempaakin tekemään työtä. Tulevaisuudenkestävässä Suomessa työelämä 
on toimivaa tekijöilleen ja osaavat sekä hyvinvoivat työntekijät ovat tuottavia. 
Työelämää rakennetaan yhdessä sopimalla, ei vastakkainasettelulla. 

Tulevaisuudenkestävä yhteiskunta pystyy ottamaan vastaan tulevaisuuden 
haasteet ja kääntämään ne eduksemme. Turvallisuutta luo se, kun jokainen 
osaa vastustaa vaikuttamisyrityksiä kriittisellä lukutaidolla, vastaamme 
ympäristöhaasteisiin ymmärryksellä ympäristömme tilasta ja meillä on kyky 
tutkia sekä ratkoa myös muita esiin nousevia haasteita. 

Rakennettaessa tulevaisuuden Suomea ei riitä, että olemme maailman huippua 
vain oppimistuloksissa. Suomen on oltava maailman paras pitämään kaikki 
mukana. Se edellyttää osallisuuden vahvistamista. Opettajilla on mahdollisuus 
kohdata lapset, oppilaat ja opiskelijat niin yhdessä kuin yksilöinä. Huolehtimalla 
kasvatuksesta ja sivistyksestä rakennetaan vakaa ja demokraattinen yhteiskunta, 
joka ehkäisee näköalattomuutta, kiusaamista, syrjäytymistä, radikalisoitumista, 
rasismia ja muita yhteiskuntarauhaa rikkovia ilmiöitä. Osaamisella rakennetaan 
myös jokaisen omaa hyvinvointia.

Jotta olemme riittävän vahvoja ottamaan vastaan tulevaisuuden haasteet, 
Suomen on suunnattava varansa kasvatukseen, koulutukseen ja tutkimukseen. 

Tulevaisuuden kestävä Suomi 
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