
 

SAKKIn tavoitteet 
vaalikaudelle 2019-2023

ÄÄNIÄ 
AMIKSILTA 



EI OPPI OJAAN KAADA
– Oppivelvollisuus laajennettava toiselle asteelle!

• Oppivelvollisuuden tulee jatkua toisen asteen tutkinnon suorit-
tamiseen tai siihen asti, kun nuori täyttää 19 ikävuotta. 

• Oppivelvollisuuden laajentaminen on kustannustehokas tapa 
lisätä suomalaisten osaamista sekä vähentää  
syrjäytymistä.

• Peruskoulun erityisopetukseen sekä opinto-ohjaukseen tulee 
lisätä panostuksia, jotta toisen asteen opintoihin  
vaadittava osaaminen saavutetaan.

• Nuorten koulutus-, työllisyys- ja sosiaalipalvelut tulee rakentaa 
selkeäksi kokonaisuudeksi tukemaan laajennettua oppivelvol-
lisuutta.

OPPIA IKÄ KAIKKI
– Sivistys kuuluu amiksille!

• Koulutusjärjestelmää tulee tarkastella kokonaisuutena ja 
yhteistyötä koulutusalojen välillä lisättävä.

• Ammatillisen koulutuksen tulee tarjota elinikäisen oppimisen 
avaintaidot kaikille ammattiin opiskeleville. Yhteisten tutkinnon 
osien määrää ja laatua tulee kohentaa.

• Samalla todellinen jatko-opintokelpoisuus tulee varmistaa osana 
opintoja.

• Amis kasvattaa yhteiskunnallisesti sivistyneistä kansalaisia; 
yhteiskunnallisen vaikuttamisen opetusta tulee lisätä  
osallisuuden avulla, yhteistyössä opiskelijakuntien kanssa.

• Koulutuksen laatu tulee varmistaa koulutuksen sisäiseen ja ul-
koiseen arviointiin ja laadunhallintaan panostamalla, jotta koulu-
tus on laadukasta 

• Äänestysikäraja laskettava kaikissa vaaleissa 16 ikävuoteen.
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RAHALLA SAA JA HEVOSELLA 
PÄÄSEE

– Ammatillisen koulutuksen rahoitus kuntoon!
• Koulutuksen rahoitusta tulee kasvattaa reformin onnistuneen  

toimeenpanon varmistamiseksi.

• Rahoitusta lisättävä erityisesti opiskelijakohtaiseen perusra-
hoitukseen.

• Panostuksia tulee suunnata erityisesti henkilökohtaistamiseen, 
lähiopetuksen määrään, työssä tapahtuvan oppimisen ohjauk-
seen sekä erityisen tuen tarpeessa oleviin opiskelijoihin. 

• Laskennallisen perusrahoituksen osuus tulee kasvattaa 
vähintään 60 prosenttiin koko rahoituksesta.

VELKA ON VELI OTETTAESSA, 
VELIPUOLI MAKSETTAESSA

– Amisten toimeentulo ja hyvinvointi turvattava!
• Toteutetaan #maksuton2aste-kansalaisaloitteen tavoite aidosti 

maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta.

• Sosiaaliturvajärjestelmää tulee yksinkertaistaa, opiskelijoiden 
toimeentuloa tulee parantaa ja velkaantumista vähennettävä.

• Opiskelijoiden kohtuuhintainen asuminen turvattava. Asu-
tuskeskusten opiskelija-asuntotarjontaa tulee lisätä sekä asunto-
loiden rahoitukseen panostettava.

• Opiskelijoiden terveyspalveluiden tulee olla maksuttomia aina, 
myös työssäoppimisjaksojen aikana.

• Liikkuva koulu -konsepti tulee laajentaa myös toisen asteen op-
pilaitoksiin.
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