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OSAAVA, KANNUSTAVA JA TURVALLINEN SUOMI

Perusta kuntoon
 » Riittävät perustaidot kaikille – vahvistetaan koulutien alkua 
tekemällä esiopetuksesta kaksivuotista ja vahvistamalla 
oppimisen tukea niin varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa kuin 
perusopetuksessa.

 » Varmistetaan erityisopettajien, koulukuraattorien, psykologien ja 
kouluterveydenhoitajien riittävä määrä.

Koulutustaso uuteen nousuun
 » Tehdään selvitys opiskelijavalinnan kokonaisuudesta ja 
pullonkauloista. Hakijasumaa pitää purkaa ja siirtymää toiselta 
asteelta sujuvoittaa.

 » Lisätään avoimen väylän kautta tapahtuvaa sisäänottoa ja 
kokeillaan jatkuvaa hakua korkeakouluun.

 » Kehitetään digitaalisia ja joustavia oppimisen tapoja. Panostetaan 
korkeakoulujen väliseen verkostomaiseen yhteistyöhön.

 » Huomioidaan korkeakoulujen rahoituksessa kasvava jatkuvan 
oppimisen tehtävä ja kannustetaan samalla opetustarjonnan 
avaamiseen. 

 » Korkeakouluille ei anneta uusia koulutusvastuita, kehitetään niiden 
yhteistyötä ja profiloitumista.

Suomi pitää parhaiten huolta tulevaisuudestaan 
panostamalla osaamiseen. Tällä hetkellä jäämme 
osaamistasossa jälkeen monista kilpailijamaistamme. 
Meidän pitää varmistaa, että koko koulutuspolkumme 
varhaiskasvatuksesta tohtorintutkintoihin ja jatkuvaan 
oppimiseen toimii ja tuottaa parhaita mahdollisia tuloksia.



OSAAVA, KANNUSTAVA JA TURVALLINEN SUOMI

» Vuoteen 2030 mennessä 50 prosentilla 
nuorista ikäluokista pitää olla 
korkeakoulututkinto.

Suomen sijoitus OECD-maiden välisessä 
koulutusvertailussa on laskenut tasaisesti 2000-luvulla

Lähde: OECD, Suomen Pankki: eurojatalous.fi

30–39-vuotias väestö koulutustasomittaimen 
mukaan 1970–2020

Lähde: Koulutustilastot, 
Tilastokeskus

1970-luvulla syntyneet ovat jäämässä kaikkein koulute-
tuimmaksi ikäluokaksi. Koulutustason nousu on Suomessa 
pysähtynyt ja kääntynyt jopa hienoiseen laskuun.
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Lue lisää:

akava.fi/hallitusohjelmatavoitteet

Akavan  
päätavoitteet

Osaamistason nostamiseksi huolehditaan 
koko koulutusketju kuntoon

TKI-panostukset nostetaan 4 prosenttiin 
BKT:sta vuoteen 2030 mennessä

Julkinen talous saatetaan tasapainoon

Työn verotusta kevennetään

Työllisyysaste nostetaan 80 prosenttiin

Työturvallisuuslaki uudistetaan 
työhyvinvoinnin parantamiseksi

Sosiaaliturvaa uudistetaan 
kannustavalla ja kestävällä tavalla

Suomi on aktiivinen toimija EU:ssa

Sisäiseen ja ulkoiseen 
turvallisuuteen panostetaan

https://akava.fi/tavoitteet/yhteiskuntapolitiikka/osaava-kannustava-ja-turvallinen-suomi-akavan-hallitusohjelmatavoitteet

