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Suomen hallituksen tavoitteena on varmistaa, että jokainen peruskoulun 
päättävänuorisuorittaa toisen asteen koulutuksen. Unifi pitää yleistä tavoitetta hyvänä. 
Oppivelvollisuutta koskevassa lainvalmistelutyössä tulee huomioida uusimmat tutkimukset, 
koulutuksen tutkimusperusteisuus sekä koko koulutusketjun merkitys Suomen 
menestymiselle.  

Unifi pyytää lainvalmistelijoita huomioimaan yliopistojen lausunnoissa esitetyt näkökohdat 
lainvalmisteluun liittyen. Tutkimustieto oppivelvollisuusiän nostamisen vaikutuksista on 
moninaista, ja riippuu tutkimuksen näkökulmasta.  

Unifi pitää tärkeänä, että laadukas koulutusjärjestelmä perustuu vahvaan akateemiseen 
tutkimukseen. Se mahdollistaa taitavien opettajien kouluttamisen sekä parhaiden 
oppimissisältöjen ja -ympäristöjen synnyttämisen lapsille, nuorille ja jatkokouluttautujille. 
Laadukas koulutusjärjestelmä tuottaa oppijoille itselleen taitoja, joiden avulla he voivat hankkia 
ja tulkita uutta tietoa sekä arvioida tiedon luotettavuutta. Koulutusjärjestelmämme tulee 
mahdollistaa oppimispolku, joka tukee demokratiaa ja kansalaisten osallisuutta pienestä 
pitäen sekä antaa avaimet lähivuosien ongelmien ratkaisemiseen. Oppimisen edellytyksille 
luodaan pohja jo varhaiskasvatuksessa. Ratkaisevaa koko oppivelvollisuuden uudistamisen 
kannalta onkin koko koulutusketjun laadullinen vahvistaminen, unohtamatta henkilökohtaisen 
ohjauksen ja tuen merkitystä. Mikäli oppivelvollisuusuudistus toteutetaan, siinä tulee 
hyödyntää tieteellistä ja taiteellista tutkimusta elämän läpi kestävän koulutuspolun 
kehittämistyössä sekä taata kaikille lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet osallistua 
tiedekasvatukseen.  

Suomi on jäänyt korkeakoulutettujen osuudessa jälkeen eurooppalaisista verrokkimaistaan. 
Myös koulutuksen kertyminen tietyille väestöryhmille on merkittävä ongelma. Yliopistot 
pystyvät vastaamaan näihin haasteisiin tarjoamalla tasokkaita tutkintoja ja jatkuvan oppimisen 
paketteja yhä useammille sekä kehittämällä koulutusta yksilön tarpeet huomioivaksi muun 
muassa vahvistamalla opiskelijalähtöistä ohjausta. Hallituksen tehtävänä on varmistaa, että 
koko koulutusketju on tarpeeksi laadukas ja tarjoaa siten hyvän pohjan korkeakoulutukseen 
osallistumiselle. Resurssien riittävyys on laadukkaan koulutuksen edellytys. Resurssien 
riittävyydestä jatkuvan oppimisen ratkaisuiden toteuttamiseen on myös huolehdittava.  



 
 
 

 

  
Helsingissä 15. kesäkuuta 2020 

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry, Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf 

 

 

    

    

Keijo Hämäläinen   Tanja Risikko 

Puheenjohtaja   Toiminnanjohtaja 

 


