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vähintään toisen asteen tutkinnon?

Kuvaaja: Hanne Salonen / Eduskunta



Panostetaan osaamiseen, ohjaukseen, 
koulutuksen laatuun ja nuorten 

hyvinvointiin. Pysyvästi.



Nykytilan haasteet 1/2:

• Varhaiskasvatuksen osallistumisaste muita Pohjoismaita 
selvästi alhaisempi. Joka viides 3-5 -vuotias on edelleen 
varhaiskasvatuksen ulkopuolella

• Jopa 6000 nuorta päättää joka vuosi peruskoulun ilman 
riittäviä perustietoja ja -taitoja

• Koulutuksen keskeyttää liian moni nuori. Nuorille 
suunnatussa lukiokoulutuksessa keskeyttämisprosentti oli 3,2, 
nuorille suunnatussa ammatillisessa koulutuksessa 8,7 
vuonna 2018

• 15 prosenttia ikäluokasta jää vaille toisen asteen tutkintoa. 



Nykytilan haasteet 2/2:

• Suurimmaksi koulutuksen keskeyttämisen syyksi nuoret 
vastaavat väärän alanvalinnan. Seuraavana 
vaikuttavimpana tekijänä on, että nuori ei viihtynyt 
koulussa (Nuorisobarometri 2017).

• Lisääntyneet haasteet niin oppimisvaikeuksien, 
mielenterveys- ja päihdeongelmien kuten myös 
neuropsykologisten sairauksien osalta heikentävät 
entisestään lasten ja nuorten pärjäämistä.



Kokoomuksen tavoitteet:

1) Jokaiselle vahvempi alku koulupolulle. Toteutetaan 
kaksivuotinen esiopetus.

2) Jokaisen osaaminen varmistuu. Perustaitotakuu turvaa, 
että jokainen peruskoulusta valmistuva saavuttaa riittävät 
perustiedot ja -taidot edetäkseen toiselle asteelle

3) Jokainen nuori suorittaa vähintään toisen asteen 
tutkinnon. Torjutaan syrjäytymistä – varmistetaan 
osaaminen.

4) Kaikki pysyvät mukana. Huolehditaan, ettei kukaan syrjäydy 
tai jää koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. 



1) Vaikuttava varhaiskasvatus
• Toteutetaan kaksivuotinen esiopetus, jolla vahvistetaan 

ja helpotetaan lasten tietä varhaiskasvatuksesta 
peruskouluun. Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten 
määrä kasvaa 75 %:sta 100 %:iin.

• Varmistetaan varhainen tuki, oikea-aikainen ja 
yksilöllinen palvelu sitä tarvitseville. Puututaan 
ongelmiin ajoissa.

• Varhaiskasvatuksen laatuun panostetaan ja maksuja 
alennetaan edelleen. Tavoitteenamme on laadukas 
varhaiskasvatus, johon osallistuu koko ikäluokka. 



2) Tulevaisuuden peruskoulu
• Huolehditaan, että ryhmäkoot ovat riittävän pieniä. Tehdään 

perusopetuksen tasa-arvorahoituksesta pysyvää, jotta tuki 
kohdistuu parhaiten sitä eniten tarvitseville.

• Uudistetaan kolmiportaista tukea siten, että se takaa kaikille 
riittävän ja yksilöllisen tuen. Pidetään tuen keinovalikoima 
laajana siten, että myös pienryhmäopetus on oppilaiden 
tarpeen niin vaatiessa mahdollista. 

• Vahvistetaan peruskoulun jälkiohjausvelvoitetta. Jokainen 
peruskoulun päättävä aloittaa valitsemassaan toisen asteen 
koulutuksessa.

• Panostetaan opinto-ohjaukseen erityisesti perusopetuksen 
yläluokilla.



3) Riittävät voimavarat toisella asteella
• Uudistetaan nivelvaiheen koulutus, jotta voidaan tukea 

nuoren siirtymistä toiselle asteelle.
• Jokaisella opiskelijalla on oltava mahdollisuus 

tarvitsemaansa lähiopetuksen ja tukeen. Tehdään 
ammatillisen koulutuksen opettaja- ja ohjaajaresurssin 
lisäyksestä pysyvä. 

• Vahvistetaan opinto-ohjausta. Jokaiselle koulutuksen 
keskeyttäneelle turvataan oikeus riittäviin ohjaus- ja 
tukipalveluihin.

• Toteutetaan 50 prosentin korotus oppimateriaalilisään. 
Pidetään huoli siitä, ettei kenenkään opiskelu vaarannu 
oppimateriaalikustannusten vuoksi.



4) Hyvinvoivat opiskelijat
• Taataan jokaiselle nuorelle riittävät moniammatilliset 

oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut. Vahvistetaan 
opinto-ohjausta toisella asteella ja erityisesti koulutuksen 
nivelvaiheissa.

• Toteutetaan terapiatakuu, jotta jokainen pääsee 
mahdollisimman nopeasti tarvitsemiensa 
mielenterveyspalveluiden piiriin.

• Oppilas- ja opiskelijahuoltoa uudistetaan. Oppilas –ja 
opiskelijahuollon on tuettava varhaista ongelmiin 
puuttumista. Ei siirrettä koulukuraattoreja ja –
psykologeja hyvinvointialueille.



350 miljoonan
pysyvät panostukset!
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Oppivelvollisuusiän pidentäminen (129 milj. vuonna 2024) 
Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistus (29 milj. vuonna 2024)

Perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma (60 ja 60 milj.)
Varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma (50 ja 50 milj.)
Ammatillisen koulutuksen opettajat ja ohjaajat (75 ja 75 milj.)

Oppivelvollisuusiän pidentämisen uudelleenkohdennus (129 milj. 
vuonna 2024)
Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistus (29 milj. vuonna 2024)
Perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma (60 milj.)
Varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma (50 milj.)
Ammatillisen koulutuksen opettajat ja ohjaajat (80 milj.)

Terapiatakuu (35 milj.)

Hallituksen pysyvät tasokorotukset 2021-2024

Hallituksen määräaikaiset lisäykset 2021-2022

Kokoomuksen pysyvät tasokorotukset 2021-2024



Hallituksen määrärahojen 
jakautuminen (129 milj.)
• Oppimateriaalit, maksut ja korvaukset 89 milj.
• Koulumatkatuki 27,5 milj.
• Kansanopistot 3,5 milj.
• Muut ohjaus ja valvontavastuut 20,1 milj.
• Oppimateriaalilisä -11,1 milj.
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