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Ammatillisen koulutuksen
rahoitus ja rakenne kuntoon

Ammatillinen koulutus kaipaa suurten
uudistuksen jälkeen ennakoitavaa ja va-
kaata rahoitusta. Riittävä ammatillisen
koulutuksen rahoitus turvaa koulutuksen
määrän ja laadun, työssäoppimisen tuen
sekä tukee hyvinvoinnin ja yhteisöl-
lisyyden rakentumista. Tutkintoon val-
mentavan koulutuksen rahoitus on tur-
vattava, jotta tuetaan juuri niitä opiske-
lijoita, jotka ovat suurimmassa vaarassa
syrjäytyä.

Ammatillisen koulutuksen haasteena on
myös ongelmat saavutettavuudessa, sillä
ammatillista koulutusta on jo nyt
keskitetty suuremmille paikkakunnille.
Opiskelijoilla tulee mahdollisuus suorittaa
opintoja lähellä kotia. Digi- ja etärat-
kaisut sekä oppiminen työpaikoilla ovat
osaratkaisuja, mutta eivät sovellu kaikille.

Vakaa ja ennakoitava perusrahoitus
turvattava

Toimenpiteet

Tutkintoon valmentavan koulutuk-
sen rahoitus turvattava

Koulutuksen järjestäjärakenteen tu-
ettava saavutettavuutta

Osaaminen ja
osaamisvalmiudet kuntoon

Työelämässä oppimisen olosuhteita tulee
parantaa, jotta opetus on laadukasta
myös työelämässä oppiessa. Työelämä-
oppiminen vaatii tukea oppilaitoksilta,
valmiutta työpaikoilta sekä työelämä-
ohjaajien koulutusta. Osaamiseen ja
osaamisvalmiuksiin on panostettava ja
opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksia 



Toimeentulo kuntoon

tulee kehittää monipuolisin keinoin, jotta
jokaisella todella on mahdollisuus jatkaa
opintojaan. Lähtökohtaisesti opinnot on
tarjottava lähiopetuksena, mutta tarjolla
tulee olla myös joustavempia vaihto-
ehtoja.

Työelämässä oppimisen olosuhteita
tulee parantaa

Toimenpiteet

Jatko-opintovalmiuksia tulee kehit-
tää monipuolisin keinoin

Digitalisaatio ja etäoppiminen ovat
täydentäviä toimintatapoja

Riittävä ja turvattu toimeentulo on
perusta opiskelijan hyvinvoinnille. Opin-
tolainakanta on kasvanut ja opiske-
lijoiden velkaantuminen on huolestuttava
ilmiö, jolla voi olla vakavia seurauksia
tulevaisuudessa. Lainapainotteisuuteen
on puututtava ja  opintorahan määrää on
nostettava. Opiskelijoiden yleistä asu-
mistukea on kehitettävä yksilökohtai-
semmaksi ja opintotukietuus tulee
jatkossa ulottaa myös oppisopimusopis-
kelijoille.

Opintolainan kasvu on taitettava ja
opintorahan määrää korotettava
100 eurolla 

Toimenpiteet

Opiskelijoiden yleistä asumistukea
kehitettävä yksilökohtaiseksi

Oppisopimuskoulutus ei saa olla
este opintotukioikeudelle

Hyvinvointi kuntoon

Mielenterveyden häiriöt ovat nuorten
aikuisten tavallisimpia terveysongelmia.
(Lähde) Siksi opiskeluhuolto täytyy olla
kunnossa. Opiskelijan on voitava käyttää
opiskeluhuollon palveluita, silloinkin kun
suorittaa tutkintoa tai tutkinnon osia
oppisopimuksella. Opiskeluhuolto ei
kuitenkaan yksinään riitä, on myös
pidettävä huolta, että terveystarkas-
tukset toteutuvat yhdenvertaisesti, laa-
dukkaasti ja niitä seurataan. Ennalta-
ehkäisy on osa mielenterveyskriisin rat-
kaisua. Lisäksi Terapiatakuu on toteu-
tettava valtakunnallisesti, sillä se vähen-
täisi yhteiskunnallisia kustannuksia ja
lisäisi hyvinvointia.

Opiskelijan voitava käyttää opiske-
luhuollon palveluja oppisopimuksen
aikana 

Toimenpiteet

Terapiatakuu toteutettava valta-
kunnallisesti 

Terveystarkastusten toteutumiselle
kehitettävä kansalliset laatu- ja
seurantalinjat

SAKKI perustettiin vuonna 1987. Olemme amisten ääni valtakunnan tasolla.
Huolehdimme, että amiksia koskevissa uudistuksissa huomioidaan amisten
näkökulma, ja että amisten kokemuksia kuunnellaan päätöksiä tehtäessä.
Olemme #amistenasialla

https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyshairiot/nuorten-mielenterveyshairiot

