
Koulutuspoliittiset tavoitteet
– Jatkuvan kehityksen edistäjänä



Koulutuspoliittiset tavoitteet

Julkinen rahoitus on laaduk
kaan koulutuksen edellytys,  
eikä uusia leikkauksia koulu
tukseen tule enää tehdä.

Opetus ja  kulttuuriministeriön 
tulee ohjata rohkeammin 
korkea koulujen alueellista 
kehittämistä tehokkaampaa 
korkeakoulurakennetta kohti.

Opintotukijärjestelmää on 
 yksinkertaistettava.

Opiskelijaterveydenhuollon 
 palvelut on saatava tasa
puolisesti yliopistoihin ja 
ammatti korkeakouluihin.

Korkeakoulujen tulee kehittää 
opiskelun ja työn vuoro  
 puhelua korostavat osaamis  
 perustaiset opetussuunni
telmat.

Työelämätaidot ja  uraneuvonta 
on saatava korkeakoulutuk
seen läpileikkaavasti mukaan.

Opettajien osaamisen uusiutu
minen on varmistettava.

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

 
Osaamisperustaisuus  
korkeakoulutuksen  
lähtökohdaksi

 
Julkinen rahoitus on  
laadukkaan koulutuksen  
edellytys

Oppiminen ja kouluttautu minen 
tulee nähdä koko elämän 
 jatkuvana prosessina.

Korkeakoulujen välisten 
 siirtymäväylien tulee olla entistä 
joustavampia.

Yliopistojen, ammattikorkea
koulujen ja tutkimuslaitosten 
yhteistyötä ja tutkimusalueita 
tulee selkeyttää.

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

Erilaisten väylien, kuten erikois
tumiskoulutusten avulla tulee 
olla mahdollista saada kohtuu
hintaista koulutusta tasapuoli
sesti.

 
Kansalaisen  
kouluttautumis
mahdollisuudet etusijalle
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Koulutuspoliittiset tavoitteet

Kaiken opetuksen ja  
oppimateriaalin tulee olla  
sukupuolineutraalia. 

Kielten, äidinkielen, yhteiskunta
opin 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.

 
Kieli ja kulttuuriaineet  
yleissivistyksen pohjana

 
Kansalaisen  
kouluttautumis
mahdollisuudet etusijalle

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

Korkeakoulujen harjoittelu
käytänteitä on yhtenäistettävä.

Tutkintonimikkeiden tulee 
 kertoa niiden tuottamasta osaa
misesta ja kelpoisuudesta.

 
Erityisalojen tulevaisuus  
ja laatu turvattava 

”Akavan Erityisalojen 
strategia korostaa 

 jatkuvaa kehittymistä.”
Sonja Mikkola, asiamies
Yliopisto ja amksektorin sopimus  
ja neuvottelutoiminta, koulutuspolitiikka, 
tilastollinen palkkaneuvonta
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Arvovaalit
Kuka on 

äänesi arvoinen?

Konservaattori • Nuoriso-ohjaaja • Kou
lutussuunnittelija • Hallintopäällikkö • 
Kulttuurituottaja • Museonjohtaja • Ar
kistonhoitaja • Kääntäjä • Osastonjoh-
taja • Projektikoordinaattori • Liikunnan
ohjaaja • Ravintolapäällikkö • Johdon 
assistentti • Verotarkastaja • Sivistys
toimentarkastaja • Tekninen kirjoittaja • 
Tiedottaja • Toimintaterapeutti • Tulkki 
• Suuhygienisti • Tutkija • Ulosottomies 
• Viestintäpäällikkö • Viittomakielen 
tulkki • Ylitarkastaja • Toiminnanjohtaja 
• Projektipäällikkö • Geronomi  


