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Koulutuspolitiikka kuuluu kaikille 

Anita Lehikoinen

On erittäin tärkeätä, että koulutuspolitiikan 
tavoitteista ja suunnasta keskustelevat muutkin 
kuin pelkästään koulutuspolitiikkaa työkseen 
tekevät ja sitä tutkivat. Näkökulmat avartuvat, 
kun osaamisen ja koulutuksen yhteiskunnalli-
nen ja taloudellinen merkitys nousee arvoiseen-
sa tarkasteluun. 

Talouspolitiikan arviointineuvoston 23. 
tammikuuta 2018 julkistama raportti on arvo-
kas ja hyödyllinen panos suomalaiseen koulu-
tuspoliittiseen keskusteluun. Neuvoston käsi-
tys tilanteesta ja tarvittavista toimenpiteistä on 
hyvin perusteltu ja tukee monia jo tehtyjä lin-
jauksia sekä jo käynnistettyjen prosessien kun-
nianhimoista toimeenpanoa.

1. Koulutus kannattaa 

Arviointineuvoston raportti tuo hyvin esiin 
sen, että koulutus on yhä sekä yksilölle että yh-
teiskunnalle kannattava investointi. Pelko siitä, 
että koulutus ei enää kannata, kuuluu koulu-
tuspoliittisiin ikuisuuskeskusteluihin. Se nostaa 

aina päätään kun nykytilannetta, tai synkkänä 
nähtyä lähitulevaisuutta, verrataan kultaisina 
muistettuihin takavuosiin, jolloin koulutus sai 
osakseen ansaittua arvostusta. 

Keskustelua yli- tai liikakoulutuksesta on 
käyty pidempään kuin kansallista koulutuspo-
litiikkaa on tehty itsenäisessä Suomessa. Huo-
li liikakoulutuksen vaaroista on Suomessa van-
hempi kuin kansakoululaitos, oppivelvollisuu-
desta puhumattakaan. Julkinen keskustelu on 
täyttynyt huolesta, että koulutusta annetaan 
liikaa suhteessa työmarkkinoiden tarpeisiin, 
ihmisten kykyihin tai molempiin. 

Toisaalta Suomen menestystarina on ollut 
nopea nousu köyhästä rajamaasta osaamisen ja 
hyvinvoinnin eturintamaan. Huolimatta jatku-
vasti piinanneesta liikakoulutuksen pelosta 
Suomi on noussut koulutuksella. Onneksi ei 
tyydytty tai uskottu professori Linkomiehen 
johtaman ylioppilastulvan pysäyttämiskomitean 
(1934) laskelmiin. Niissä laskeskeltiin, että Suo-
messa tarvitaan 12 000 lukeneistoon kuuluvaa, 
ja ylioppilaiden määrää pitää rajusti vähentää.
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Kun 1980- ja 1990-luvun taitteessa visioi-
tiin koulutusjärjestelmän tulevaisuutta, minis-
teri Christoffer Taxell viittasi usein siihen, että 
meillä on aina ollut niitä, jotka ovat dramaat-
tisesti ja radikaalisti halunneet nostaa koulu-
tuksen tasoa ja niitä, jotka ovat sitä vastusta-
neet. Oli kyse kansakoulusta, peruskoulusta, 
keskiasteen uudistuksesta tai ammattikorkea-
kouluista. On kysytty, miksi kaikkien pitää 
osata lukea, tai osata kieliä tai niin monen 
mennä korkeakouluun. Ja Taxell sanoi, että 
“aina on ollut niin, että ne, jotka ovat vaatineet 
yleisen koulutustason kehittämistä ja nostamis-
ta, ovat jälkikäteen ajateltuna olleet oikeassa. 
Ne, jotka ovat sitä vastustaneet, ovat aina olleet 
väärässä.”

Tavoite nostaa koulutustasoa saa nyt van-
kan tuen arviointineuvostolta. 

On erinomaisen tärkeätä, että arviointineu-
vosto muistuttaa meitä laajemminkin siitä, että 
Suomen menestys voi perustua vain laajaan ja 
korkeaan osaamiseen, koko väestön osaamis- ja 
koulutustason nostoon. On hyvä, että neuvosto 
esittää selvänä kantanaan, että koulutuksen 
kannattavuus ei ole – kaikista puheista huoli-
matta – heikentynyt. Ja että liian matalan kou-
lutuksen varaan jäävien ihmisten asema on yhä 
heikompi.

Neuvoston raportissa osoitetaan selvästi, 
että koulutus on kannattava investointi. Julki-
sen talouden rajoitteet ovat heijastuneet myös 
koulutussektorille. Tämä on monessa maassa 
johtanut korkeakoulutuksen rahoituspohjan 
laajentamiseen yksityisen rahoituksen suun-
taan, kun laajeneva korkeakoululaitos on tar-
vinnut lisäresursseja. Suomi on yhdessä mui-
den pohjoismaiden kanssa nojannut lähes ko-
konaan julkisesti rahoitettuun koulutukseen. 

Suomessa korkeakoulutuksen julkinen ra-
hoitus on suhteellisesti maailman korkein huo-

limatta siitä, että korkeakoululaitoksen voima-
kas laajeneminen pysähtyi jo vuosituhannen 
vaihteessa. Korkeakoulutukseen on meillä siis 
panostettu huomattavasti, mutta tuloksissa em-
me enää pärjää kuin keskinkertaisesti. Näin 
on, kun vertaamme tutkintotuottavuutta ja 
osin myös tutkimuksen laatua vaikkapa 
OECD-maiden kesken. 

2. Osaamis- ja koulutustason 
tilannekuva

Opetus- ja kulttuuriministeriö on seurannut 
tarkkaan suomalaisen koulutus- ja osaamista-
son kehitystä. Viime vuosina huoltamme on 
herättänyt se, että osaamisen taso näyttää ole-
van laskussa. PISA-tutkimuksen laskeva trendi, 
johon arviointineuvostokin kiinnitti huomiota, 
on kaikkein tunnetuin ja laajimmin keskusteltu 
merkki laskevasta osaamisesta. Sama suunta 
näkyy muissakin tutkimuksissa. 

Suomi on PISAn lisäksi osallistunut sään-
nöllisesti myös muihin kansainvälisiin osaa-
mistutkimuksiin, kuten PIRLS (lukutaito) ja 
TIMSS (matematiikka, luonnontiede). Laske-
van osaamisen trendi näkyy näissä kaikissa. 
Kuvaa on täydentänyt vuoden 2012 PIAAC-
tutkimus, jossa 16–24-vuotiaat ovat osaamisel-
taan selvästi heikompia kuin 25–34-vuotiaat, 
kun 14 vuotta aiemmin tehdyssä IALS-tutki-
muksessa 16–24-vuotiaiden lukutaito oli jopa 
hieman parempi kuin 25–34-vuotiaiden.

Tämä kuva saa nyt tukea arviointineuvos-
ton näkemyksestä, jossa osaamista tarkastel-
laan kansainvälisten arviointien perusteella 
koostetun aikasarjan pohjalta. Sen mukaan 
nuorten osaaminen ohitti huippunsa vuonna 
2000. Tältä osin kansainväliset tiedot ovat yh-
teneviä kansallisten tietojen kanssa. Matema-
tiikan osaaminen oli kansallisissa arvioinneis-
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sa huipussaan vuonna 2000, ja on sen jälkeen 
laskenut noin 40 PISA-pistettä.  Tämä vastaa 
peräti yli vuoden oppimista. Lasku näkyy myös 
samalla ajanjaksolla toteutetussa kansallisessa 
oppimaan oppimisen arvioinnissa.

Synkähkö lisä tähän tilannekuvaan tulee 
neuvoston julkaisemasta Puolustusvoimien Pe-
ruskoe 1:n kognitiivisten osioiden tuloksista, 
joiden mukaan perinteisten älykkyysmittarien 
osalta nousu pysähtyi 1970-luvun lopulla syn-
tyneisiin kohortteihin, joiden jälkeen mate-
maattinen ja erityisesti kielellinen päättely 
kääntyivät laskuun.

Kokonaisuutena kaikki tiedot kertovat, että 
nuortemme mitattu osaaminen on ollut laskus-
sa oikeastaan koko tämän vuosituhannen. Ti-
lanteen tekee vaikeaksi se, että laskun syyt ovat 
aika lailla tuntemattomia.

Jotta koulutuspoliittiset toimet ja panos-
tukset kohdentuisivat oikein ja vaikuttavasti, 
on välttämätöntä, että keskeiset epävarmuudet 
tulevat tunnistetuiksi ja myös tunnustetuiksi. 
Ei ole helppoa, mutta yrittää täytyy.  

Koulutuspolitiikan, kasvatuksen ja oppimi-
sen tutkijoilla ja muilla ammattilaisilla on näytön 
paikka: tilannekuva on harvinaisen selvä. Nyt 
pitää kaivaa esiin ne keskeiset syyt, jotka ovat 
tähän tilanteeseen johtaneet. Korjausliikkeitä on 
tehtävä, jotta suunta saadaan käännettyä.

3. Toimenpide-esitykset

Arviointineuvoston painottamat toimenpiteet 
ovat pitkälti niitä, jotka ovat olleet ja ovat mi-
nisteriön työlistalla. Varhaiskasvatuksen alhai-
nen osallistumisaste on jo vuosia tunnistettu 
Suomen keskeiseksi ongelmaksi. Nyt tähän on 
pureuduttu muun muassa päivähoitomaksujen 
alentamisella.

Pelkän perusasteen koulutuksen varaan 
jäävien nuorten määrän vähentämiseksi on vii-
me vuosina toteutettu merkittäviä politiikka-
toimia. Toimilla on onnistuttu laskemaan pe-
rusasteen päättämisvuonna toisen asteen kou-
lutuksen ulkopuolelle jäävien määrää noin 
puoleen 2000-luvun alkuvuosien tasosta. Ope-
tus- ja kulttuuriministeriö selvittää yhdessä 
valtiovarainministeriön kanssa eri maiden käy-
täntöjen perusteella malleja, joilla alle 18-vuo-
tiaat saataisiin kiinnittymään koulutukseen tai 
työelämään nykyistä paremmin. 

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen 
osalta arviointineuvosto kiinnitti huomiota ge-
neeristen taitojen merkitykseen. Geneeristen 
taitojen merkitys ammatillisten taitojen rinnal-
la on noussut esiin viime vuosina myös kan-
sainvälisessä ammatillista koulutusta koskevas-
sa keskustelussa, erityisesti OECD:n vuonna 
2015 antamien suositusten pohjalta. Painotus 
on tärkeä, koska geneeriset taidot näyttävät 
olevan vahvassa yhteydessä aikuisten kykyyn 
päivittää omaa osaamistaan työuran aikana. 
Tämä on tärkeä huomio, kun pohdimme jatku-
van oppimisen polkuja. 

Arviointineuvosto painotti voimakkaasti 
myös korkeakoulutuksen lisäämistä, mikä on 
ministeriössä valmistellun Korkeakoulutus ja 
tutkimus 2030 -vision tavoitteiden mukaista.

Visiossa tavoitteeksi asetettiin, että korkea-
koulutettujen osuus 25–34-vuotiaista nousisi 
50 prosenttiin jo vuonna 2030. 

Neuvoston laskelmat osoittavat myös mi-
nisteriön usein korostaman seikan, että nykyi-
sin suuri osa aloituspaikoista suuntautuu hen-
kilöille, joilla on jo korkeakoulututkinto tai 
opiskelupaikka korkeakoulussa. Paikkojen 
saaminen niin sanotuille ensikertaisille edel-
lyttää, että käynnissä oleva opiskelijavalintauu-
distus saadaan täysimittaisesti toteutettua. 
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Arviointineuvosto suhtautui varauksella 
siihen, että 50 prosentin tavoite voitaisiin saa-
vuttaa vain koulutuksen läpäisyä parantamalla. 
Neuvosto esittikin aloituspaikkalisäyksiä. Tä-
mä on monisyinen kokonaisuus. Toisaalta kor-
keakoulutuksen kysyntä on runsasta, toisaalta 
paikkoja jää täyttämättä. Totta on, että toistai-
seksi käytössä olleet keinot läpäisyn tehostami-
seksi eivät ole olleet riittävän vaikuttavia.  
Opiskelijoiden aikaa ja yhteiskunnan resursse-
ja käytetään tehottomasti, ei sitä voi kieltää. 

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat hy-
väksyneet tavoitteen nostaa väestön koulutus-
tasoa. Nyt kun vision toimeenpano on käynnis-
tynyt, on oivallinen hetki pohtia toimivat kan-
nusteet tähän. 

4. Lopuksi

Suomen kilpailukyky ja hyvinvointi rakentuvat 
tulevaisuudessakin osaamisen ja korkean tuotta-
vuuden työpaikkojen varaan. Koulutus on yksi-
löille ja yhteiskunnalle erittäin kannattava inves-
tointi. Koulutuksen tuottamat ulkoisvaikutukset 
ovat kansantaloudellisesti merkittäviä. Korkea 
koulutustaso lisää ihmisten tyytyväisyyttä elä-
määnsä. Ei vähäinen saavutus sekään. 

Toivottavasti Talouspolitiikan arviointineu-
voston raportti ja taustaselvitykset antavat pont-
ta tietoon perustuvan koulutuspolitiikan teke-
miseen myös seuraavien vaalikausien aikana. □


