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Julkinen rahoitus  
on laadukkaan koulutuksen edellytys

Julkinen rahoitus on laadukkaan koulutuksen edellytys,  
eikä uusia leikkauksia koulutukseen tule enää tehdä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee ohjata rohkeammin 
korkeakoulujen alueellista kehittämistä tehokkaampaa 
korkeakoulurakennetta kohti.

Opintotukijärjestelmää on yksinkertaistettava.

Opiskelijaterveydenhuollon palvelut on saatava tasa-
puolisesti yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Osaamisperustaisuus  
korkeakoulutuksen lähtökohdaksi

Korkeakoulujen tulee tehdä opiskelun ja työn vuoro-  
 puhelua korostavat  osaamisperustaiset opetus-
suunnitelmat.

Työelämätaidot ja uraneuvonta on saatava korkea-
koulutukseen läpileikkaavasti mukaan.

Opettajien osaamisen uusiutuminen on varmistettava.

Osaamisen tunnistaminen tulee liittää opetuksen 
 yhteyteen, ja siihen tulee luoda selkeät periaatteet.

Erityisalojen tulevaisuus ja laatu turvattava

Koulutusmäärien ennakoinnin tulee kattaa myös 
 erityisalat ja ennakoinnin tulee perustua tilastoihin, 
 tutkimukseen ja  laadulliseen  työllistymiseen.

Korkeakoulujen harjoittelukäytänteitä on yhtenäistettävä.

Tutkintonimikkeiden tulee kertoa niiden tuottamasta 
osaamisesta ja kelpoisuudesta.

Akavan Erityisalojen  
koulutuspoliittiset tavoitteet
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Kansalaisen kouluttautumismahdollisuudet etusijalle 

Oppiminen ja kouluttautuminen tulee nähdä koko elämän 
jatkuvana prosessina.

Korkeakoulujen välisten siirtymäväylien tulee olla entistä 
joustavampia.

Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten 
yhteistyötä ja tutkimusalueita tulee selkeyttää.

Korkeakoulujärjestelmää tulee kehittää  kokonaisuutena. 
Nykymalli tulee säilyttää, mutta lainsäädännöllisiä 
 yhteistyön esteitä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
välillä on purettava. 

Erilaisten väylien, kuten erikoistumiskoulutusten, avulla 
tulee olla mahdollista saada kohtuuhintaista koulutusta 
tasapuolisesti.

Kieli- ja kulttuuriaineet yleissivistyksen pohjana

Kaiken opetuksen tulee olla sukupuolineutraalia. 

Kielten, äidinkielen, yhteiskuntaopin tai historian 
 opetuksesta ei tule tinkiä.

Kansainvälinen osaaminen on otettava käyttöön koulutus-
järjestelmän kaikilla tasoilla. 

Perusopetuksen tulee tukea opiskelijoiden digitaalisia 
valmiuksia sekä vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja.
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Johdanto
Akavan Erityisalojen koulutuspoliittinen 
ohjelma on osa liiton strategiaa vuo-
sina 2015–2020. Ohjelma toimii myös 
liiton koulutuspoliittisena kärkenä 
vaikutettaessa maan hallitusohjelmaan 
vuosille 2015–2019.

Akavan Erityisalojen strategia korostaa 
jatkuvaa kehittymistä. Tämä periaate 
kulkee taustalla koulutuspoliittisen 
ohjelman viidessä kärjessä. 

Suomen valtion on tarjottava kansa-
laisille mahdollisuus kouluttautua läpi 
elämän. Vain näin varmistetaan maam-
me jatkuva kehittyminen. Koulutus on 
sivistyksen, tasa-arvon ja kestävän 
taloudellisen kasvun perusta. Koulu-
tuksella on keskeinen merkitys sekä 
yksilöiden että yhteiskunnan hyvin-
voinnille. Koulutuksen rahoitusta ei tule 
siirtää kansalaisten harteille. Jos näin 
tehdään, yksilöiden taustat ja elämän-
tilanteet vaikuttavat kouluttautumiseen 
ja eriarvoisuus lisääntyy.

Korkea-asteen koulutuksen jatkuva ke-
hitys edellyttää määriteltyjen oppimis-
tavoitteiden toteutumista opetuksessa 
ja oppimisessa. Tätä tukee kiinteä 
yhteys työelämään ja uusiin osaamis-
vaatimuksiin. Osaamista ja kokemusta 
kertyy opiskelun ulkopuolella eri yhte-
yksissä eikä ole tarkoituksenmukaista 
pitää niitä erillään tutkinnon sisällöistä. 
Tällaista, esimerkiksi vuorovaikutus-
taitoja ja oppimiskykyä lisäävää 
kokemusta tarvitaan työn muuttuessa. 
Osaratkaisu tämän kokemuksen ja 

osaamisen hyödyntämiseen koulutuk-
sessa löytyy muun muassa osaamis-
perustaisista opetussuunnitelmista.

Osaamisperustaisuuden rinnalla 
työelämätaidot ja uraneuvonta on 
saatava korkeakoulutukseen läpi-
leikkaavasti mukaan. Tässä tarvitaan 
yhtenäisempiä harjoittelukäytänteitä 
sekä laadukasta ennakointityötä. 
Työelämän vaatimukset muuttuvat niin 
nopeasti, että tarvitaan kasvavassa 
määrin korkeakoulujen yhteistyötä 
esimerkiksi tutkimus-, kehitys- ja inno-
vaatiotoiminnan eri muotojen avulla. 
Koulutusta ja tutkimusta tulee ajatella 
yhtenä kansallisena kokonaisuutena, 
ja huomioida järjestelmän monenlaiset 
koulutuspolut. Lisäksi on otettava huo-
mioon kansainvälinen ulottuvuus.

On realistista olettaa, ettei koulutus 
aina pysy mukana yhteiskunnan ja työ-
elämän muutoksessa. Siksi on edel-
leen tärkeää kouluttaa moneen mu-
kautuvia osaajia, jotka voivat  samalla 
koulutuksella suuntautua laajasti eri 
tehtäviin. Tämän rinnalla tarvitaan jous-
tavia siirtymäväyliä eri oppiaineiden 
välillä niin, että  opiskelija voi muokata 
tutkintoaan oman kiinnostuksen ja 
työelämän tarpeiden mukaisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee 
rohkeammin ohjata korkeakoulujen 
alueellista kehittämistä tehokkaampaa 
korkeakoulurakennetta kohti. Oppi-
laitosverkoston järjestämisen lähtö-
kohtana tulee olla koulutuspolitiikka ja 
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objektiivinen alueen työvoimatarpeen 
arviointi. Korkeakouluverkoston ke-
hittämisen lähtökohtana tulee siis olla 
koulutustarve, joka perustuu tutkittuun 
tietoon työvoimatarpeesta.

Jo perus- ja toisella asteella luodaan 
edellytykset yksilön jatkuvalle kehit-
tymiselle. Tätä tukevat yleissivistävien 
aineiden kuten kielten, kulttuurin, 
historian ja yhteiskuntaopin antamat 
valmiudet, jotka toimivat pohjana 
jatko-opiskelulle. Näiden aineiden 
opetukseen tulee leikkausten sijaan 
panostaa. Myös jatkokoulutusta ja 
työllistymistä tukevien muiden taitojen, 

kuten digitaalisten ja vuorovaikutus-
taitojen, opetukseen tulee panostaa 
nykyistä enemmän. 

Viemällä eteenpäin tämän ohjelman 
tavoitteita Akavan Erityisalat  rakentaa 
suomalaista yhteiskuntaa entistä 
 kestävämmälle pohjalle.

Akavan Erityisalojen hallitus on 
hyväksynyt tämän koulutuspoliittisen 
ohjelman kokouksessaan 26. helmi-
kuuta 2015. 
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Suomen koulutusjärjestelmä mahdollistaa  
jo tällä hetkellä monenlaisia koulutuspolkuja  
(Lähde: Opetushallitus)
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Yliopistot

Ylemmät  
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Ammattitutkinnot
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Koulutuksen leikkauksia on tehty 
laskennallisista valtionosuuksista, 
valtionavustuksista, jäädyttämällä 
indeksejä, laskemalla yksikköhintoja, 
vähentämällä opiskelupaikkoja ja 
tekemällä suoria budjettileikkauksia. 
Koulutus järjestelmästä on leikattu hal-
lituskaudella 2011–2015 yli 2 miljardia 
euroa. 

Rahoitusleikkaukset ja tempoileva 
päätöksenteko vaarantavat koulutuk-
sen rahoitusperustan ja vaikeuttavat 
koulutuksen järjestäjien vaativaa työtä.

Opintotuen kiristykset ovat tehneet 
järjestelmästä opiskelijoille hankalan 
käyttää. Tuen käyttöaste laskee ja 
opiskelijat turvautuvat entistä enem-
män työntekoon tullakseen toimeen 
opiskeluaikana. Tämä puolestaan 
pidentää valmistumisaikoja.

Myös opinto-oikeutta ja -aikaa on 
rajoitettu. Näin yksilö joutuu yhä nuo-
rempana vastuuseen opintopolustaan 
ja tekemistään valinnoista.

Tavoitteet:

Valtion tulee investoida koulutukseen 
Suomen osaamisperustan turvaa-
miseksi. Julkinen rahoitus on laa-
dukkaan koulutuksen edellytys eikä 
uusia leikkauksia siihen ole enää 
varaa tehdä. 

Suome ssa tutkintoon johtavan opis-
kelun tulee olla maksu tonta. Koulu-
tuksen maksuttomuus takaa Suomen 
tietopääoman ja  kilpailukyvyn yllä-
pitämisen ja kehittymisen. Maksuton 
koulutus on hyvinvointivaltiomme 
peruskivi eikä siitä tule tinkiä. Menes-
tymisemme ja kilpailukykymme 
perustuu koulutukseen ja kovaan 
osaamiseen. Koulu tuksen tarjoa-
minen jokaiselle on paras investointi 
 Suomelle.

Korkeakoulutuksen rahoituksen on 
oltava ennakoitavaa. Rahoituksen 
mittarina ei ole tarkoituksenmukaista 
käyttää opintopisteitä, sillä koulutuk-
sen tavoitteena on elinikäinen oppi-
minen. Yksittäisten opintopisteiden 
laskemisesta on siirryttävä kokonai-
suuksien mittaamiseen. 

Julkinen rahoitus on  
laadukkaan koulutuksen edellytys
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Opintotukijärjestelmän tulee säilyä 
opintorahapainotteisena. Sellaisia 
tuen saamisen ehtoihin tehtyjä muu-
toksia, jotka käytännössä venyttävät 
opintoaikoja, tulee purkaa. 

Opiskelijaterveydenhuollon palvelut 
on saatava tasapuolisesti yliopis-
toihin ja ammattikorkeakouluihin 
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 
YTHS:n ja ostopalveluiden yhdistelmä-
nä. Yhdellä taholla on oltava koko-
naiskäsitys opiskelijoiden tarvitsemista 
palveluista.

Koulutusvientiä tulee edistää, siihen 
tulee kannustaa ja sille tulee  luoda 
selkeyttä. Tärkeää on määritellä 
 koulutusviennille kannustavat ja 
selkeät raamit ja tavoitteet. Toistai-
seksi  koulutusviennin mahdollisuudet 
ovat liian rajalliset muun muassa 
rahoi tuksen osalta. Koulutusviennin 
tilauskoulutus ja sen markkinointi tulee 
hoitaa keskitetysti.

Rahoituksen tulee perustua  yhtenäisiin 
kriteereihin ja mittaristoon, joka on 
selkeä, toteuttamiskelpoinen ja validi. 
Myös ohjeistuksen tulee olla selkeä. 

Opiskelijoiden laadullinen työllisty-
minen on saatava yhdeksi rahoituksen 
kriteeriksi. Tätä edellyttävät jo yliopis-
tojen yhteiskunnallista vuorovaikutusta 
koskevat tavoitteet. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee 
rohkeammin ohjata korkeakoulujen 
alueellista kehittämistä tehokkaam-
paa korkeakoulurakennetta kohti. 
Lähtökohtana tulee olla koulutuspoli-
tiikka ja objektiivinen arvio alueen 
työvoimatarpeesta. Rakenteellisessa 
kehittämisessä on käytävä laajaa ja 
avointa yhteiskunnallista keskustelua. 

Opintotukijärjestelmää on yksin-
kertaistettava rahoituksen mukana. 
Järjestelmää tulee vahvasti yksinker-
taistaa ja purkaa siihen lisättyjä uusia 
rajoitteita ja monimutkaisuutta. Järjes-
telmän on kannustettava opiskeluun, 
mutta sen on lisäksi mahdollistettava 
joustavuus opintojen aikana ja huo-
mioitava paremmin eri elämäntilanteet. 
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Tavoitteet:

Korkeakoulujen tulee kehittää 
osaamisperustaiset opetussuunni-
telmat. Näissä tulee käsitellä tutki-
mus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, 
osaamisen tunnustamisen prosessien 
läpinäkyvyys, yhdenvertaisuus ja 
tehokkuus sekä yhteistyö työelämä-
organisaatioiden kanssa. Työelämän 
ja koulutuksen kohtaamista pitää 
tutkia säännöllisesti.

Työelämätaidot ja uraneuvonta on 
saatava korkeakoulutukseen läpi-
leikkaavasti mukaan. Työharjoittelun 
tulee olla mahdollista kaikilla aloilla. 
Korkeakoulutukseen tulee myös liittää 
tietoa yrittäjyydestä sekä erilaisia 
mentorointimahdollisuuksia. 

Vaikka työelämänäkökulmaa pitää 
lisätä koulutuksessa ja työelämäta-
voitteet ovat keskeisessä asemassa, 
tutkimuksenkin tulee säilyä korkea-
tasoisena. Pro gradu -tutkielmien ja 
muiden opinnäytetöiden ohjauksen 
tulee olla tasokasta. Ohjauksessa 
tulee tarvittaessa hyödyntää monitie-
teellisesti eri tiedekuntia ja yksiköitä.

Yhteiskunnassamme painotetaan nyt 
toisaalta opintoaikojen lyhentämistä ja 
toisaalta työkokemuksen  merkitystä 
työn saannissa opintojen jälkeen. 
Opetuksen suunnittelussa korostetaan 
osaamisperustaisuutta, jolla tavoitel-
laan linjakkuutta osaamistavoitteissa, 
oppimismenetelmissä ja -ympäris-
töissä sekä osaamisen arvioinnissa 
niin, että työelämäläheisyys on jatku-
vasti läsnä oppimisessa.

Opiskelun ja työn vuoropuhelua sekä 
työnteon muuttamista  opinnoiksi 
on mallinnettu monin tavoin. Mallit 
liittyvät esimerkiksi aiemmin hankitun 
osaamisen tunnistamiseen ja tunnus-
tamiseen, työharjoittelujen hyödyntä-
miseen, muuntokoulutuksiin sekä 
siihen, että opiskelijat osallistetaan 
tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-
toimintaan.  

Näiden lisäksi työn ns. opinnollista-
misella muutetaan opintojen aikaisen 
työssäkäynnin tuottama osaaminen 
opintopisteiksi. Opiskelijat tekevät 
työtä opintojen ohella sekä taloudel-
lisista että työllistymistä edistävistä 
syistä. Työn opinnollistamisen myötä 
tämä välttämättömyys on mahdollista 
valjastaa hyödyksi niin opiskelijalle 
kuin korkeakoululle ja yhteiskunnalle.

Osaamisperustaisuus  
korkeakoulutuksen lähtökohdaksi
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Osaamisen tunnistamiseen tarvitaan 
selkeä, yhtenäinen ja valtakunnallinen 
ohjeistus, jota voidaan soveltaa tarkoi-
tuksenmukaisesti eri oppilaitoksissa, 
koulutusohjelmissa ja oppiaineissa. 

Ohjeistuksen tulee tukea opiskelua. 
Sen tulee sisältää selkeät ohjeet 
siitä, miten opiskelijan osaaminen 
tunnistetaan, osoitetaan, arvioidaan ja 
tunnustetaan. Osaamista arvioidaan 
suhteessa tutkinnon tavoitteisiin.

Opetuksen ja työelämän tulee olla 
kiinteästi yhteydessä esimerkiksi työ-
elämäjaksojen muodossa. Opettajien 
hyvät tiedot työelämästä  näkyvät 
myönteisesti koulutusohjelmien 
sisällöissä. Opettajien osaamisen 
uusiutuminen ja ajantasaisuus onkin 
varmistettava esimerkiksi niin, että 
opetushenkilöstökin osallistuu tutki-
mus- ja kehittämistoimintaan. 

Jokaisen opiskelijan tulee saada apua 
opintojensa suunnitteluun ja ohjauk-
seen.  Opiskelijoille tulee tiedottaa 
suunnitelmallisemmin kurssisisällöistä 
ja kurssitarjonnasta, jotta opintoja on 
mahdollista suunnitella pidemmälle 
aikavälille kuin lukuvuodeksi. Tämä 
edesauttaa opintojen etenemistä ja 
helpottaa opintosisältöjen valitsemista.

Osaamisen tunnistaminen tulee liit-
tää opetuksen yhteyteen, ja tunnista-
miseen tulee luoda selkeät kriteerit. 
Tämä koskee sekä ennen opintoja 
että opintojen aikana esimerkiksi työs-
sä hankittua osaamista. 
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Tavoitteet:

Koulutusmäärien ennakoinnissa 
tulee huomioida myös erityisalojen 
tutkimukset ja tilastot sekä opiske-
lijoiden laadullinen työllistyminen. 
Jatkossa korkeakoulupaikkojen mitoi-
tuksen tulee perustua  nykyistä paljon 
selkeämmin tutkittuun ja laajempaan 
tietoon työmarkkinoista. Koulutuksen 
hinta ei saa olla ensisijainen kriteeri 
koulutuspaikkamääristä päätettäessä.

Opiskelupaikat on suhteutettava siten, 
ettei korkeakoulutetusta tai ammatti-
koulutetusta työvoimasta ole ylitarjon-
taa. Tämä vaatii tilastollista tarkastelua 
yhteistyössä Tilastokeskuksen ja 
 oppilaitosten kanssa. Ennakoinnissa 
tulee hyödyntää myös ammattiliittojen 
asiantuntemusta ja tietoja.

Korkeakoulujen  aloituspaikkojen 
lukumäärän on perustuttava laadulli-
seen työllistymiseen. On huomioitava 
työllistyminen omalle alalle valmistu-
misen jälkeen pitkällä aikavälillä. Myös 
alueellinen näkökulma on otettava 
huomioon. 

Päätökset korkeakoulupaikkojen luku-
määrästä ja jakautumisesta eri aloille 
perustuvat pitkälle ennakointiin, jossa 
arvioidaan tulevaisuuden työllisyys-
tarvetta. Ennakointi voi painottua joko 
määrällisesti tai laadullisesti. 

Ennakoinnissa tarkastellaan myös sitä, 
miten suuren väestönosan on tulevai-
suudessa oltava korkeakoulutettua ja 
millaisia resursseja ohjataan koulu-
tuksen laadun kehittämiseen. 

Suomen työmarkkinat ovat polarisoi-
tumassa. Työpaikat ovat lisääntyneet 
sellaisissa ammateissa, joissa ansai-
taan korkeimpia ja toisaalta matalimpia 
palkkoja samalla kun keskipalkkaiset 
työpaikat ovat suhteessa  vähentyneet. 

Erityisalojen tulevaisuus  
ja laatu turvattava
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Harjoittelusta maksettava palkka 
edistää opintojen valmistumista 
tavoite ajassa, auttaa opiskelijoita 
suuntautumaan työelämään ja lisää 
harjoittelussa tehtävän työn  arvostusta 
niin työnantajan kuin harjoittelijan 
itsensä näkökulmasta. 

Tutkintonimikkeiden tulee kertoa 
niiden tuottamasta osaamisesta ja 
kelpoisuudesta. Nimikkeitä tulee 
tarkastella säännöllisin väliajoin ja ar-
vioida niiden vastaavuutta  tutkintoon 
ja työelämään. Tarvitaan myös 
muita keinoja varsinkin pienempien 
koulutus alojen tunnettuuden lisäämi-
seksi ja profiloimiseksi.  

Tutkintonimikkeiden lisäksi ammatti-
nimikkeiden tulee uudistua työelämän 
muutoksen mukana.

Tietoja laadullisesta työllistymisestä 
voidaan hyödyntää koulutussisältöjen 
kehittämisessä. Esimerkiksi yrittäjäksi 
työllistyminen voidaan huomioida niin, 
että kehitetään yrittäjyysopintoja. 

On edelleen tärkeää säilyttää ns. 
generalistialoja, joissa tietyllä koulu-
tuksella voi suuntautua laajasti ja 
joustavasti eri tehtäviin. 

Korkeakoulujen harjoittelukäytäntei-
tä on yhtenäistettävä. Harjoittelun oh-
jauksesta ja palkkauksesta on laaditta-
va yhteiset periaatteet. Tavoitteissa on 
kuitenkin huomioitava eri alojen sekä 
yliopistojen ja  ammattikorkeakoulujen 
erot. Harjoittelun tulee aina olla oh-
jattua.

Korkeakouluharjoittelusta pitää saada 
vähintään ansiosidonnaisen työttö-
myysturvan edellyttämän ns. työssä-
oloehdon täyttävää palkkaa ainakin 
silloin, kun opiskelija tekee jo kerty-
neellä osaamisellaan työnantajalle 
tuottavaa työtä. 
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Lisä- ja  täydennyskouluttautumiselle 
on kehitetty uudenlaisia malleja, 
 vaikka rahoitusta on niukennettu kai-
killa tahoilla. Uusi erikoistumiskoulutus 
on korvannut ammattikorkeakoulujen 
ammatilliset erikoistumisopinnot ja 
yliopistojen järjestämän erikoistumis-
koulutuksen sekä erikoistumisopin-
not. Koulutukset muodostavat uuden 
koulutustyypin tutkintokoulutuksen ja 
täydennyskoulutuksen rinnalle. 

Vapaassa sivistystyössä toteutetaan 
rakenne- ja rahoitusuudistus. Uudis-
tuksessa selkeytetään ja ajantasaiste-
taan rahoituksen määräytymisperus-
teet.

Kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 
käydään monenlaista keskustelua 
koulutusjärjestelmän rakenteesta. 
Korkeakouluissa herätellään mahdolli-
suuksia yliopistojen ja ammattikorkea-
koulujen yhteistyön tiivistämiselle 
aina yhdistymiseen asti. Yhteistyötä 
tehdään jo nyt monella taholla niin tut-
kimuksessa kuin opinnoissa.  Opetus- 
ja kulttuuriministeriö edellyttää 
esimerkiksi ammattikorkeakouluilta 
yhä enemmän tutkimus- ja kehittämis-
toimintaa. 

Tavoitteet: 

Oppiminen ja kouluttautuminen tulee 
nähdä koko elämän jatkuvana pro-
sessina. Opiskelijoita ja mahdollisesti 
tulevia opiskelijoita tulee kannustaa 
täydentämään opintojaan sekä osaa-
mistaan elinikäisesti. Korkeakoulujen 
ja työnantajien tulee kantaa vastuunsa 
elinikäisestä oppimisesta.

Tutkinnosta toiseen siirtymisen on 
aina oltava mahdollista. Siirtymistä on 
tarkasteltava sisältö- ja työelämäläh-
töisesti. Yliopistoja, ammattikorkea-
kouluja ja sektoritutkimuslaitoksia 
tulee tarkastella kokonaisuutena 
ja punnita niiden välistä yhteyttä ja 
yhteistyötä. 

Korkeakoulujen välisten siirtymä-
väylien tulee olla entistä jousta-
vampia. Ammattikorkeakoulututkin-
non suorittaneen tulee helpommin 
voida siirtyä maisterinopintoihin 
tai ylemmän ammattikorkeakoulu-
tutkinnon suorittaneen tulee voida 
helpommin siirtyä tohtoriopintoihin. 
Ammattikorkeakoulututkinnon anta-
man jatko-opintokelpoisuuden on siis 
oltava selvä väylä lähialan ylempään 
tutkintoon. Maisterintutkinnon suorit-
taneen tulee helpommin voida siirtyä 
ammattikorkeakouluun täydennys-
kouluttautumaan. Siirtymien tulee olla 
tarkoituksenmukaisia eri alojen sisällä.

Kansalaisen kouluttautumis-
mahdollisuudet etusijalle 
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Erilaisten väylien, kuten erikoistumis-
koulutusten, avulla tulee olla 
mahdollista saada kohtuuhintaista 
koulutusta tasapuolisesti. Tämä edel-
lyttää, että julkisen rahoituksen tulee 
mahdollistaa opiskelijoille täydennys-
koulutus niin, ettei tutkintoon johtavia 
koulutuksia käytetä täydennyskoulut-
tautumisen väylinä. Korkeakoulujen 
erikoistumisopinnoille ja täydennys-
koulutuksille on löydettävä jatkuvuutta 
ja tukevampi rahoituspohja. 

Aikuiskoulutuksen on oltava tasapuo-
lisesti mahdollista esimerkiksi pieni-
tuloisille sekä ammatinharjoittajille ja 
yrittäjille. Korkeakoulujen erikoistumis-
opintojen on tuotettava sellaista 
erityisosaamista, jolle on selkeästi 
ammatillista tarvetta työelämässä.

Vapaalla sivistystyöllä on tärkeä 
merkitys elinikäisessä oppimisessa ja 
täydennyskoulutuksessa. Erikoistumis-
opintoja ja täydennyskoulutusten 
sisältöjä tulee saada avointen korkea-
koulujen opintoihin, jolloin koulutukset 
ovat kaikkien saatavilla. 

Toisella asteella oppisopimus tulee 
huomioida varteenotettavampana 
vaihtoehtona.

Näitä siirtymiä käytännössä käsit tele-
vien hallinnon  asiantuntijoiden osaa-
misesta tulee huolehtia.  Heidän tulee 
saada koulutusta muun muassa osaa-
misen tunnistamisessa ja siltaopinto-
vaatimusten käsittelyssä. Työntekijöitä 
tulee myös kuulla siirtymiin liittyvien 
 käytäntöjen kehittämisessä.

Yliopistojen, ammattikorkeakoulu-
jen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä 
ja tutkimusalueita tulee selkeyttää 
 tutkimustoiminnan sisältöjen ja ta-
voitteiden erot huomioiden. Korkea-
kouluja tulee kannustaa yhteistyöhön. 
Nyt yliopistojen ja ammattikorkea-
koulujen tutkimus on liian eriytynyttä 
toisistaan. 

Korkeakoulujärjestelmää on kehitet-
tävä kokonaisuutena ja yhteistyötä 
lisäten. Nykyinen järjestelmä, ns. 
duaalimalli tulee säilyttää, mutta 
lainsäädännöllisiä yhteistyön esteitä 
yliopistojen ja ammattikorkeakou-
lujen välillä on purettava. Hallittu 
palvelujen yhdistäminen on osaltaan 
jo nyt mahdollista, mutta hidasteita 
on edelleen niin käytännöissä kuin 
asenteissa. 

Kun eri korkeakouluissa opiskellaan 
samoja tai samankaltaisia koulutusoh-
jelmia, korkeakoulut usein profiloituvat 
tiettyihin erikoisalueisiin. Näistä tulee 
kertoa selkeästi jo valintaoppaissa. 
Tämä helpottaa opiskelijaa koulutus-
ohjelman valinnassa jo hakuvaiheessa 
ja vähentää virhearviointeja.
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Kansainvälisyyden lisäksi tulevaisuu-
den työelämää leimaa digitalisaatio, 
jonka vaikutukset ihmisten arkeen, 
yhteiskunnan rakenteisiin ja yritystoi-
mintaan ovat vasta osittain nähtävissä. 
Globaali kilpailu tiedosta ja osaami-
sesta kovenee, muutos on jatkuvaa 
ja suhteelliset kilpailuedut voidaan 
menettää nopeastikin. 

Tavoitteet:

Peruskoulun ja toisen asteen koulu-
tuksen tehtävä on tukea lapsen 
ja nuoren kasvua tasapainoiseksi 
ihmiseksi, joka toteuttaa itseään mutta 
kantaa myös sosiaalisen vastuun 
muista ihmisistä. Peruskoulussa ja toi-
sella asteella opitaan ajattelun taitoa, 
jota syvennetään myöhemmissä opin-
noissa ja hyödynnetään työelämässä. 

Perusasteen ja toisen asteen kou-
lutus täytyy säilyttää  yleissivistävänä 
(ammatillisessa koulutuksessa 
yleissivistävien aineiden osalta) eikä 
esim. lukiokoulutusta voida uudistaa 
markkinalähtöisesti palvelemaan 
Suomen kilpailukykyä. Ilman vahvaa 
peruskoulupohjaa ei yhteiskuntamme 
tietopääoma ja kilpailukyky kasva ja 
kehity. 

Koulutusjärjestelmä Suomessa mah-
dollistaa monenlaisia tutkintopolkuja 
perusopetuksesta korkea-asteelle. 
Perusopetuksen sisällöt luovat 
perustan myöhemmille opinnoille ja 
työelämään. 

Suomen työmarkkinat ovat voimak-
kaasti segregoituneet: meillä on 
edelleen todella miesvaltaisia aloja 
ja todella naisvaltaisia aloja. Segre-
gaation purkaminen on tärkeää myös 
koulutuspoliittisin keinoin.  

Perus- ja toinen aste ovat kokeneet 
ja tulevat kokemaan suuren määrän 
muutoksia ja leikkauksia lähivuosina. 
Oppilaitosverkkoa tiivistetään eli lukio-
koulutuksen, ammatillisen koulutuksen 
(perus- ja lisäkoulutus) sekä vapaan 
sivistystyön järjestäjät vähenevät.

Lukiokoulutuksen valtakunnallisia 
tavoitteita ja tuntijakoa koskeva 
valtioneuvoston asetus sekä  lukion 
opetussuunnitelman perusteet uudis-
tetaan. Tuntijakouudistus lisää mahdol-
lisesti oppiaineiden valinnaisuutta ja 
opintojen joustavuutta. Muun muassa 
tehtäneen tulevaisuudessa uuden-
laisia valintoja.

Suomen kilpailukyky linkittyy kan-
sainvälisen osaamisen parempaan 
hyödyntämiseen. Kansainvälistä 
osaamista ei hyödynnetä Suomen 
koulutuksessa vielä riittävästi. Kielitai-
tovaatimukset ja asenteet ovat suu-
rimpia esteitä kansainvälisten osaajien 
työllistymiselle Suomessa. 

Kieli- ja kulttuuriaineet  
yleissivistyksen pohjana
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Perusopetuksen tulee valmistaa 
opiskelijoiden digitaalisia valmiuksia. 
Puutteellinen digitaalinen osaaminen 
on lähes kaikilla aloilla este työllisty-
miselle. 

Teknisten valmiuksien lisäksi kaikilla 
aloilla yhä tärkeämmiksi nousevat 
vuorovaikutus- ja ilmaisutaidot, 
joita koskevaa opetusta tulee lisätä. 
Vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja tulee 
opettaa omana opintokokonaisuu-
tenaan. Lisäksi näitä opintoja tulee 
sisällyttää jo olemassa oleviin opetus-
kokonaisuuksiin. 

Laadukas ja monialainen perus- ja 
toisen asteen opetus luo kestävän 
pohjan myös tulevaisuuden koulutus- 
ja osaamistarpeille. Pohjan vahvistami-
seksi esimerkiksi kulttuuriaineet tulee 
kouluttaa perus- ja toisella asteella 
kun taas korkea-asteella tulee keskit-
tyä valittuun alaan. 

Perus- ja toisen asteen koulutuksen 
määrärahat tulee turvata. Luokkako-
koja ei voida kasvattaa, jotta  jokainen 
oppilas ehtii saada riittävästi  ohjausta. 
Yhteiskunnan tulee taata riittävät re-
surssit, jotta erityistä tukea tarvitsevat 
lapset ja nuoret saavat riittävän huo-
mion. Koulutusmäärärahojen leikkauk-
set ovat lyhytnäköisiä suomalaisen 
yhteiskunnan kilpailukyvyn kannalta. 
Perus- ja toisen asteen oppilaitos-
verkon tulee olla riittävän laaja, jotta 
koulutuksen saatavuus ei vaarannu.

Kaiken tasoisen opetuksen ja 
oppimateriaalin tulee olla sukupuoli-
neutraalia. Tämä tulee huomioida 
opettajien ja opinto-ohjaajien koulu-
tuksessa ja työssä sekä koulutus- ja 
opintohallinnossa. 

Kielten, äidinkielen, yhteiskuntaopin 
ja historian opetuksesta ei tule tinkiä. 
Päinvastoin näiden oppiaineiden 
sisältöihin tulee panostaa yleissivis-
tyksen ja tulevien kouluttautumismah-
dollisuuksien pohjan varmistamiseksi. 
Tämä on koulutuksen jatkuvan kehi-
tyksen edellytys.

Kansainvälistä osaamista tulee ottaa 
merkittävästi nykyistä enemmän 
käyttöön koulutusjärjestelmän kai-
killa tasoilla. Kansainvälisyyttä tulee 
vahvistaa esimerkiksi rekrytoimalla 
ulkomaisia opettajia. Tärkeää on huo-
mioida myös suomalaisten opiskeli-
joiden kansainvälisten valmiuksien 
edistäminen koulutusten sisällöissä. 
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