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OAO:n koulutuspoliittiset tavoitteet

OAJ:ssa tehtiin yhteiset koulutuspoliittiset eduskuntavaalitavoitteet 

syksyllä 2018. 

OAO priorisoi niistä omat OAO:n kenttää koskevat 

eduskuntavaalitavoitteensa. 

Ne toimivat myös tulevan hallituskauden ajan OAO:n koulutuspoliittisina 

tavoitteina, joita päivitetään vuosittain toimintaympäristön muutoksia 

vastaaviksi.

OAO keräsi kopo-tavoitteisiinsa liittyviä kirjauksia hallitusohjelmasta ja 

seuraa niiden toteutumista.



Maailman parasta koulutusjärjestelmää on 
kehitettävä kokonaisuutena

1. Kasvatus, koulutus ja tutkimus on asetettava tärkeimmiksi 

investointikohteiksi ja niiden rahoitusta on lisättävä 

merkittävästi. 

2. Koulutukselle on perustettava tulevaisuusfoorumi ja on 

laadittava koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma. 

Rahoitustason 
suunta oikea, taso 

riittämätön.

Lupaukset 
perusrahoituksen 
vahvistamisesta

Jatkuvan oppimisen 
rahoitus auki, 

osaamisseteli liittyy 
siihen.

Kertainvestoinnit ja 

niiden vaikutus?

Laaditaan 

osaamisen ja 

oppimisen tiekartta 

vuodelle 2030



Maailman parasta koulutusjärjestelmää on 
kehitettävä kokonaisuutena

1. Kelpoisuusvaatimukset turvaavat opettajien ja esimiesten 

osaamista.

2. Osaamista on kehitettävä työuran alusta loppuun asti.

 Jatkuva oppiminen

3. Opettajan oikeus tekemäänsä materiaaliin on turvattava.

Ei ole kirjausta 

ylemmästä kk-

tutkinnosta

Parlamentaarinen 

jatkuvan oppimisen 

uudistus toteutetaan

Osaamisesta 

turvaa työn 

murroksessa 

Lisätään työelämässä 

muunto-, täydennys- ja 

erikoistumiskoulutuksia

Vahvistetaan 
työpaikalla 

tapahtuvaa oppimista 
ja työpaikkaohjaajien 

roolia

Aikuisopintotuki 
uudistetaan 

opiskelun ja työn 
yhteensovittamistaTuetaan koulujen 

johtamisjärjestelmien 

ja osaamisen 

kehittämistä.

Ei kirjauksia



Syrjäytymiskehityksestä 
osallisuuskehitykseen

1. Uudistetaan oppivelvollisuutta.

2. Koulupäivän on tuettava oppimista.

3. Jokaiselle aikuiselle on taattava riittävät 

perustaidot.

Oppivelvollisuuden 

nosto 18 ikävuoteen

Selvitys maksuttomasta 

toisen asteen 

koulutuksesta.

Vahvistetaan 

erilaisia 

opinto- ja 

tukimuotoja 

Perusopetuksen 

laatuun ja tasa-

arvoon varattu 

190 M€
Varmistetaan 

tasavertaiset 

mahdollisuudet 

yksilöllisillä 

oppimispoluilla

Lisätään 
opettajien 
määrää.

Laaditaan malli 

kokonaisten 

koulupäivien 

toteuttamisesta

Selvitetään sitovat 
mitoitukset opinto-
ohjaajien määrästä 

toisen asteen 
koulutuksessa.

Osaamisesta turvaa työn murrokseen:

Tarjotaan yksilöityjä koulutuskokonaisuuksia 



Kaikille mahdollisuus työllistyä 
koulutuksen kautta

1. Avoimet opinnot tukemaan työllisyyttä ja alan 

vaihtoa.

2. Nuorille tuetut väylät 2. asteella ja mahdollisuudet 

korkeakouluopintoihin.

3. Muunto- ja päivityskoulutus parantamaan 

työmarkkinakelpoisuutta. Niihin on panostettava.

Osa jatkuvan 
oppimisen 
kirjauksia?

Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen 
sivistyksellisiä opintoja sekä mahdollisuutta 

hakeutua ja opiskella korkeakouluissa

Kokonaiset 
koulupäivätLisää 

opettajia

Jatkuvan oppimisen 
kirjaukset



Vahvoja tekoja koulutuksen tasa-arvon 
hyväksi

1. Kaikille on turvattava tasa-arvoinen oikeus 

oppia.

 koulutuksen saavutettavuus ja jatkuva 

oppiminen

Taataan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle tai 
alle 30-vuotiaalle valmistuneelle joko työ-, 

työharjoittelu-, työkokeilu-, työpaja-, 
oppisopimus- tai kuntoutuspaikka kolmen

kuukauden aikana työttömyyden alkamisesta

Parlamentaarinen 

jatkuvan oppimisen 

uudistus toteutetaan

Tuetaan myös 

aikuiskoulutuksessa 

aliedustettujen 

ryhmien osallistumista 

jatkuvaan oppimiseen

Luodaan kattavat 

elinikäisen 

ohjauksen 

palvelut.

Tuetaan taiteen 

perusopetusta ja 

nostetaan lastenkulttuurin 

yleis- ja hankeavustuksia.



Vahvoja tekoja koulutuksen tasa-arvon 
hyväksi

2. Edistetään maahanmuuttajien kotoutumista 

koulutuksella.

Laaditaan erillisohjelma, 

jolla varmistetaan 

maahanmuuttajataustaisten 

lasten ja nuorten oppimisen 

edellytykset ja turvataan 

koulutussiirtymät.
Parannetaan 

maahanmuuttajataustaisten 

jatko-opintovalmiuksia 

lisäämällä opinto-ohjausta 

ja monialaista yhteistyötä 

perheiden kanssa.

Selvitetään 

kotoutumiskoulutuksen 

vahvistamista niin, että se 

kattaa kaikki väestöryhmät eri 

koulutusasteilla 

yhdenvertaisesti.



Turvallisuus ja hyvinvointi oppimisen 
perustana

1. Opiskelukyky on oppimisen edellytys.

2. On luotava keinot puuttua puutteellisesti 

järjestettyyn opetukseen. 

3. Sisäilmaongelmat on korjattava.

Siirtyminen eteenpäin tapahtuu 

joustavasti siinä vaiheessa, kun 

perustaidot ovat riittävän hyvin 

hallussa. 

(osa oppivelvollisuusuudistusta)

Säädetään sitovista 

mitoituksista toisen 

asteen 

opiskeluhuollon 

palveluihin

Puututaan toisen asteen koulutuksessa 

havaittuihin laatuongelmiin välittömästi, 

jotta koulutuksen laatua, opettajien 

työskentelyedellytyksiä ja nuorten 

hyvinvointia voidaan tietopohjaisesti 

vahvistaa kaikissa lukioissa ja 

ammatillisissa oppilaitoksissa.

Korjataan ja 

ehkäistään 

rakennusten 

sisäilmaongelmia ja 

helpotetaan niistä 

oirehtivien elämää. 



Suomen kilpailu- ja innovaatiokykyä on 
vahvistettava uusien työpaikkojen luomiseksi

1. Osaamiskeskittymien muodostamista eri puolille 

maata on tuettava.

2. Korkealla ja monipuolisella osaamisella vastataan 

työn murrokseen.

Luodaan nykyisten mallien 

pohjalta edellytyksiä eri 

puolilla Suomea toimiville 

korkeakoulujen, 

tutkimuslaitosten ja yritysten 

muodostamille 

osaamiskeskittymille. 

Kirjaus ei pidä 
sisällään toisen 

asteen 
koulutusta.

Vahvistetaan ammatillista 

osaamisketjua korostamalla 

ammattikorkeakoulujen, 

oppilaitosten ja pk-yritysten 

merkitystä suomalaisessa 

TKI-järjestelmässä 

Duaalimallin 

purkamisesta ei 

ole kirjauksia

Ei kirjausta ylemmistä AMK-

tutkinnoista, mutta saattaa 

olla ajatuksena sisällä ketjun 

vahvistamisessa.



Suomen kilpailu- ja innovaatiokykyä on 
vahvistettava uusien työpaikkojen luomiseksi

3. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) 

edellytykset on saatava kuntoon.

4. Kasvupalvelut on siirrettävä TEM:stä OKM:n 

alaisuuteen ja oppilaitosten toteutettavaksi.

(Kasvupalvelut terminä ei ole enää oikea termi), 
Ennakointi ja muutosturva

Hallitusohjelma tunnistaa 

AMKien TKI-toiminnan

Laaditaan tiekartta TKI-

panostusten nostamiseksi neljään 

prosenttiin BKT:sta ja Suomen 

kehittämiseksi maailman parhaaksi 

innovaatio- ja kokeiluympäristöksi. 

Lippulaivahankkeet, miljardiluokan 

ekosysteemit ja innovaatiot, alueelliset 

innovaatiot ja kokeilut, aluekehitysrahoitus jne

AMK:n rooli epäselvä.

Ei kirjauksia TEM → OKM
Laaditaan 

kattavat 

elinikäisen 

ohjauksen 

palvelut 

Laaditaan kansalliset 

osaamisen tunnistamisen 

ja tunnustamisen 

periaatteet



Kiitos!


