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Tiesitkö 
Yhteiskunnan taloudellinen kantokyky ja uudistuminen on 
vahvasti riippuvainen koulutuksen mahdollisuudesta 
tuottaa osaavia ammattilaisia työelämän eri tarpeisiin.  
 

Tehtävä 
Ammatillisen toisen asteen, ammattikorkeakoulutuksen, 
vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opettajina 
tunnemme koulutuksen merkityksen yhteiskunnan uudis-
tajana ja teemme kiinteää yhteistyötä työelämän kanssa. 
 

Mahdollisuus 
Ammatillinen koulutus tarvitsee panostusta. Kasvatus, kou-
lutus ja tutkimus ovat yhteiskunnan tärkein investointi. 
 

 

Eduskuntavaalit 2023 
 

TULEVAISUUDENKESTÄVÄ SUOMI 

TEHDÄÄN KOULUTUKSELLA 
 

Tulevaisuus 
Siitä päätetään 
vaaleissa 

           ….. 

koulutuksen 
tulevaisuudesta!  
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Ammatillinen toinen aste 

Ammattikorkeakoulutus 

1. Koulutuksen rahoitusmallia on selkeytettävä ja perusrahoituksen tasoa 

on korotettava. 

Perusrahoituksen määrän tulee olla vähintään 90 %. Ammatti- ja erikois-

ammattitutkintojen rahoituksen tulee olla yhdenvertainen perustutkintoihin 

nähden. 

2. Riittävä ja laadukas opettajan antama opetus on turvattava. 

Opetuksen ja ohjauksen määrä oppilaitoksessa on oltava riittävä, vähintään 

15 tuntia osaamispistettä kohti. 

3. Oppimisen tukea on vahvistettava. 

Tukiopetuksesta ja osa-aikaisesta erityisopetuksesta tulee tehdä säädös. 

4. Ammatillisen koulutuksen roolia ammattisivistyksen tarjoajana ja 

polkuna korkeakoulutukseen on vahvistettava. 

Koulutuspolkua ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun on 

vahvistettava. 

1. Korkeakoulujärjestelmän rakennetta on vahvistettava 

tukemalla ammattikorkeakoulujen omaleimaisuutta. 

Korkeakoulujen tutkintorakenne on säilytettävä omaleimaisena. 

2. Ammattikorkeakoulutuksen toimintaedellytyksiä on 

parannettava merkittävästi. 

Lakisääteisiin tehtäviin osoitettavaa rahoitusta on lisättävä. 

3. Ammattikorkeakoulujen tulee olla hyviä työpaikkoja ja 

houkuttelevia jatkossakin parhaille osaajille. 

Opetushenkilöstön määrää on kasvatettava vastaamaan 

laajentuvaa koulutuksen tarvetta. 

4. Ammattikorkeakoulujen profiilia työelämäläheisenä 

kouluttajana on vahvistettava. 

Alueellista saavutettavuutta on parannettava ja erilaisia 

oppimisympäristöjä on kehitettävä tasapuolisesti. 

 

 



 

 

 
SEURAA SOMESSA 

#vaalit2023  #koulutusratkaisee  

@OajnRy  @oajry  

www.facebook.com/oaory/ 
 

KYSY LISÄÄ 
oaory1@gmail.com  
 

LUE NETISTÄ  
oaj.fi/vaalit2023 
oao.oaj.fi  

 

 

Vapaa sivistystyö 

Taiteen perusopetus 

1. Taiteen perusopetus hyvinvoinnin ja demokratian  

vahvistajana on tunnistettu ja tunnustettu. 

Taiteen perusopetus on investointi nuoren tulevaisuuteen. 

2. Koulutuksen saatavuutta ja saavutettavuutta on parannettava. 

Pitkäjänteisen taideharrastuksen mahdollisuudet on turvattava. 

3. Taiteen perusopetuksen toiminnan laatu on turvattava pitkäjäntei-

sellä kehittämisohjelmalla. 

Koulutuksen ylläpidon ja kehittämisen on oltava pitkäjänteistä. 

4. Koulutuksen laatua on vahvistettava huolehtimalla kelpoisten 

opettajien saatavuudesta ja täydennyskoulutuksesta. 

Opettajien osaamista on vahvistettava täydennyskoulutuksella. 

 

1. Vapaan sivistystyön rahoitus, hyvä saavutettavuus sekä opettajien 

osaaminen on turvattava. 

Koko maan kattava oppilaitosverkosto ja riittävä rahoitus on turvattava. 

2. Vapaan sivistystyön roolia matalan kynnyksen oppilaitosmuotona on 

vahvistettu. 

Vapaan sivistystyön roolia on korostettava toimintakykyä edistävänä 

koulutusmuotona. 

3. Tunnistetaan ja tunnustetaan vapaan sivistystyön kautta saavutettu 

osaaminen koko koulutusjärjestelmässä. 

Suoritetut opinnot on huomioitava paremmin eri kouluasteilla. 
4. Etenkin heikkojen perustaitojen varassa olevien ohjausta ja koulutusta 

on vahvistettu. 

Roolia matalan kynnyksen oppilaitosmuotona tulee vahvistaa. 
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TULEVAISUUDENKESTÄVÄ SUOMI 

TEHDÄÄN KOULUTUKSELLA 
 

Ammatillinen koulutus 
160 000 AMK opiskelijaa, 30 000 tutkintoa 

280 000 ammatillista opiskelijaa, 65 000 tutkintoa 

1 250 000 vapaan sivistystyön osallistumista 

128 000 taiteen perusopetuksen oppilasta 

 

asentajia, hoitajia, tradenomeja, 

merkonomeja, 

insinöörejä, musiikkipedagogeja,  

palomiehiä, sähköasentajia, restonomeja, 

agrologeja, putkiasentajia, hierojia, … 

suuhygienisteja, eläintenhoitajia,… 

 

suu  


