
 

SAKKI ry:n keskeiset tavoitteet tuleviin hallitusneuvotteluihin: 

Koulutuspolitiikka: 

Oppivelvollisuuden laajentaminen koskemaan toista astetta sekä maksuttoman toisen asteen 
toteuttaminen 

- Maksuton toinen aste tulee irrottaa muusta resurssikeskustelusta -> säästötoimi. 
- Oppivelvollisuuden piiriin tulevien nuorten palveluiden kokoaminen nuoren 

opiskelukyvyn tukemiseksi (työpajat, etsivä nuorisotyö ym.) 
 
Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kasvattaminen 

- Rahoitusta tulee kasvattaa siten, että rahoitus kasvaa per laskennallinen opiskelijavuosi.  
- Laskennallisen perusrahoituksen osuus tulee kasvattaa 60 prosenttiin ja 

suoriterahoituksen osuus laskea 25 prosenttiin. 
- Toivottavaa olisi n. 220 milj. lisärahoitus ammatilliseen koulutukseen. 
- Opiskelijoiden osallisuuden ja opiskelijakuntatoiminnan huomioiminen rahoitusmallissa. 

 
Lähiopetuksen määrän turvaaminen 

- Osaamispisteen tarkempi ajallinen määritteleminen. 
- Henkilökohtaistamisen ja osaamisperusteisuuden ohjeistukset kuntoon ja resursseja 

siten, että opiskelijalla on aidosti mahdollisuus valita opintojen sisältö ja opiskelutavat. 
 
Ammatillisen tutkinnon jatko-opintokelpoisuuden varmistaminen 

- Elinikäisen oppimisen taitojen roolin kasvattaminen ammatillisissa perustutkinnoissa. 
Painopiste erityisesti yhteiskunnallisen osaamisen kysymyksissä. 

- Ammatillisen koulutuksen laadun varmistaminen riittävän laadunhallinnan ja arvioinnin 
avulla. (Ammatillisen koulutuksen järjestäjien auditoinnit?) 

- Edellytetään, että myös yliopistot huomioivat ammatilliset tutkinnot 
opiskelijavalinnoissa. 

- Ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen yhteistyövelvoite lakiin. 
 

Jälkiohjausvelvoitteen laajentaminen koskemaan myös ammatillista koulutusta. 
- Voisi koskea esimerkiksi oppivelvollisuuden piiriin tulevien nuoria. 

 
Kansallisen koulutusstrategian luominen 

- Strategiassa määriteltäisiin koulutusjärjestelmän eri osien tarkoitus sekä 
kehittämistavoitteet suunnitellaan kokonaisvaltaisesti.  
 

Jatkuva oppiminen 
- Tutkintojen maksuttomuus säilytettävä. 
- Tutkintoa pienempien ammatillisen koulutuksen kokonaisuuksien tarjonta työelämässä 

oleville henkilöille.  
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Toimeentulo ja hyvinvointi: 

 

Opintorahan korottaminen 
- Korotus voi tapahtua opintorahaa korottamalla tai muutoin sosiaaliturvaa uudistamalla. 

 
Koulumatkatuen selkeyttäminen 

- Rakennetta kevennettävä ja joustavoitettava: oppilaitoksen hyväksynnästä luovuttava ja 
opiskelupäivien määrittelyä kevennettävä. 

 
Sote-uudistuksen yhteydessä ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollon palvelut turvattava 

- Opiskeluhuollon palveluiden järjestämisvastuun tulee olla selkeästi järjestetty. 
- Kuraattorien, opintopsykologien ja kouluterveydenhoitajien mitoitus tulee säätää lailla. 

 
Oppisopimuskoulutuksen ottaminen mukaan opintotuen piiriin 

- Nykyjärjestelmä ei ole yhdenvertainen korkeakouluopiskelijoiden kanssa eikä uusi 
opintotukilainsäädännön kirjaukset ole linjassa uuden ammatillisen koulutuksen 
lainsäädännön kanssa. Toinen vaihtoehto muuttaa lainsäädäntöä työpaikalla tapahtuvan 
oppimisen osalta. 

- Lisäksi opiskelijan tulisi olla sopimusosapuoli koulutussopimuksessa. 
 
Liikkuva koulu -hankkeen rahoituksen turvaaminen myös ensi vaalikaudella 

- Ammattiin opiskelevien liikunnalliset sekä muut terveydelliset elämäntavat ovat 
heikommalla kantilla kuin lukiolaisilla tai korkeakouluopiskelijoilla. 

Nuorisopolitiikka: 

Äänestysikärajan laskeminen kaikissa vaaleissa 16-ikävuoteen. 
- Mm. Juha Saaren eriarvoisuustyöryhmä esitti tätä keinona vähentää eriarvoisuutta 

Suomessa. 
 
Maksuton ehkäisy ja siihen liittyvät palvelut on taattava alle 25-vuotiaille. 
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