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Kurkistus 
hallitus-
ohjelmaan

Aija Rinkinen



Tasavallan presidentti nimitti 6. 
kesäkuuta 2019 pääministeri Antti 
Rinteen hallituksen, joka on 
itsenäisen Suomen 75. hallitus. 

Hallituksen muodostavat 
- Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue
-Suomen Keskusta
-Vihreä Liitto
-Vasemmistoliitto
-Suomen ruotsalainen kansanpuolue. 

Rinteen hallituksessa on 19 
ministeriä.
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Opetusministeri Li Andersson 
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• Vasemmistoliitto

• Puolueen puheenjohtaja, valtiotieteiden kandidaatti, 

kansanedustaja

• Syntymäaika ja -paikka: 13.5.1987 Turku

• Kotipaikka: Turku



Tiede- ja kulttuuriministeri 
Annika Saarikko
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• Suomen Keskusta

• Filosofian maisteri, kansanedustaja

• Syntymäaika ja -paikka: 10.11.1983 Oripää

• Kotipaikka: Turku

• (Hanna Kosonen)



Ministereiden välinen työnjako
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• kulttuuri- ja taidepolitiikka

• nuoriso- ja liikuntapolitiikka 

• tiede- ja korkeakoulupolitiikka

• kirkollisasiat

• muut opetus- ja kulttuuri-

ministeriön toimialaan 

kuuluvat asiat. 



Osaava ja osallistava Suomi
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1. Johdanto

2. Kestävän talouden Suomi

3. Strategiset kokonaisuudet

a. Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

b. Suomi kokoaan suurempi maailmalla

c. Turvallinen oikeusvaltio Suomi

d. Elinvoimainen Suomi

e. Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

f. Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi

g. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

4. Ohjaustavat



Johdanto
• Toimeentulon turva, toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä koulutusovat perusta, joka takaa 

jokaiselle yhdenvertaiset mahdollisuudet tavoitella unelmiaan.
• Rakennamme Suomesta lapsiystävällisen maan, jossa perheitä ja heidän mahdollisuuksiaan valita 

tuetaan ja vanhemmat osallistuvat tasa-arvoisesti lastensa hoitoon. 
• Yhdenkään nuorenei pidä syrjäytyä. 

• Sosiaalisesti kestävä hyvinvointivaltio ottaa huomioon myös vammaisten osallisuuden sekä 
mahdollisuudet itsenäiseen elämään, kouluttautumiseen ja työllistymiseen. Haluamme, että kaikki 
pysyvät mukana.

• Hyvinvoinnin perusta on myös 2020-luvulla osaamisessa, työssä ja yrittäjyydessä. Työelämän 
murroksessa avainasemassa ovat vahvat perustaidot sekä kyvyt ja valmiudet oppia uutta, päivittää 
omaa osaamistaan koko elämän ja työuran ajan.

• Haluamme, että ihmisillä on aito mahdollisuus rakentaa oman elämänsä polkua riippumatta siitä, missä 
he elävät. Se tarkoittaa toimivaa infrastruktuuria, sujuvia liikenneyhteyksiä, työpaikkoja, 
kouluttautumisen ja yrittämisen mahdollisuuksia ja hyvinvointipalveluja kaikkialla Suomessa.

• Suomen on oltava maailman kärjessä koulutuksessa.

• Korkeasti koulutettu, osaava väestö, tutkimus- ja yrittäjyysmyönteinen ilmapiiri ja uusien 
teknologioiden ennakkoluuloton hyödyntäminen ovat 2020-luvun valttikortteja.
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Lupaukset kansalaisille politiikan 
uudistamisesta 

Lupaus hallinnon jatkuvasta oppimisesta

Lupaus uudenlaisesta vuorovaikutuksesta

Lupaus pitkän aikavälin politiikasta

Lupaus tietopohjaisesta politiikasta

Lupaus syrjimättömyydestä

Lupaus sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta

”Haluamme rakentaa lapsiystävällistä Suomea, jossa on hyvä käydä koulua, tehdä työtä ja 

perustaa perhe. Haluamme varmistaa, että jokaisella nuorella on mahdollisuus opiskella, 

osallistua ja toteuttaa unelmiaan.”
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Kestävän talouden Suomi

Talouskasvu perustuu Suomessa ennen kaikkea tuottavuuden kasvuun. 

Tuottavuuden kasvun tärkeimmät tekijät ovat osaaminen ja innovaatiot. 

Toimiva hyvinvointivaltio, toimiva infrastruktuuri, koulutus, tutkimus ja tiivis 

kiinnittyminen maailmantalouteen ovat Suomen taloudellisen menestyksen 

ja kasvun perusta. Nämä tekijät vahvistavat toinen toisiaan. 

Hallituksen talouspolitiikka tähtää tämän perustan vahvistamiseen.
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Strategiset kokonaisuudet: Hiilineutraali ja 
luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

• Rakennuskannan teknisessä kunnossa on korjaamista. Sisäilmaongelmista aiheutuvia 
haittoja ei ole onnistuttu merkittävästi vähentämään.

• Korjataan ja ehkäistään rakennusten sisäilmaongelmia ja helpotetaan niistä oirehtivien 
elämää. Lainsäädäntöä ja valtion tukijärjestelmiä kehitetään niin, että rakennusten 
sisäilmaongelmat ja niistä aiheutuvat terveyshaitat ja ihmisten sairastuvuus vähenevät 
merkittävästi. Parannetaan rakentamisen laatua ja valvontaa sekä selkeytetään vastuita.

• Jatketaan Terveet tilat 2028 -toimintaohjelmaa. Lisätään ohjelman kunnianhimoa ja 
tarkastellaan sen tavoitteenasettelua ja toimialaa sisäilmaongelmien tehokkaammaksi 
ratkaisemiseksi. Varmistetaan, että ohjelma johtaa vaalikauden aikana tarvittaviin 
lainsäädäntömuutoksiin ja toimenpiteisiin. Osana Terveet tilat 2028 -ohjelmaa selvitetään 
korjausrakentamisen osaamiskeskuksen perustaminen.

• Parannetaan ohjeistusta sisäilmaongelmien korjaamiseen ja välttämiseen tutkimuksen 
pohjalta. Lisätään korjausrakentamisen osaamista tarvittaessa täydennyskoulutuksin. 
Panostetaan sisäilmaongelmien ja niiden ratkaisujen tutkimukseen.
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Strategiset kokonaisuudet: 
Suomi kokoaan suurempi maailmalla

EU:n strategiseksi tavoitteeksi tulee ottaa eurooppalaisen koulutuksen ja 

tutkimuksen nostaminen maailman parhaaksi. EU panostaa 

tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin globaalin kilpailukykynsä 

säilyttämiseksi. Suomi tukee Horisontti Eurooppa- ja Erasmus+ -ohjelmien 

rahoituksen huomattavaa kasvattamista ohjelmien kehittämiseksi ja 

vahvistamiseksi.
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Strategiset kokonaisuudet: 
Turvallinen oikeusvaltio Suomi

• Väärän tiedon ja valeuutisoinnin leviämistä ehkäistään edistämällä 

medialukutaitoa muun muassa opettajankoulutuksessa, kouluissa ja 

nuorisotyössä. 

• Käynnistetään vuoteen 2025 ulottuva hallinnonalat ylittävä 

demokratiaohjelma. Demokratiaohjelmalle keskeistä on 

kouluopetuksen ja koulujen toimintakäytäntöjen kehittäminen. Sillä 

myös tuetaan lasten ja nuorten valmiuksia vaikuttaa omassa 

lähiympäristössään ja laajemmin yhteiskunnassa.

• Tuetaan tasa-arvoista vuorovanhemmuutta. Mahdollistetaan lapselle 

kaksi tasavertaista osoitetta.
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Strategiset kokonaisuudet: 
Elinvoimainen Suomi

• Suomella on vahvat edellytykset menestyä kansainvälisen osaamisen ja innovaatioiden 
kärkimaana vahvuuksiensa vuoksi.

• Kasvustrategiaa ja työllisyyttä tukevat nouseva koulutustaso ja kansainvälinen 
huippuosaaminen sekä vahvat kotimarkkinat.

• Kunnilla on riittävät resurssit elinvoiman kehittämiseen ja palveluiden järjestämiseen.

• Kuntien tehtävät rahoitetaan kestävästi kuntien omilla verotuloilla sekä 
oikeudenmukaisella ja riittävällä valtion tuella.

• Väliaikaiset valtionosuusleikkaukset kunnille päättyvät vuonna 2020.

• Valtionosuusjärjestelmää tulee tarvittaessa kehittää niin, että se ottaa huomioon 
paremmin alueiden tarpeet ja erityispiirteet.

• Kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähentävät, lisäävät tai laajentavat toimenpiteet sekä 
kuntatalouteen vaikuttavat veroperustemuutokset kompensoidaan nettomääräisesti 
muuttamalla valtionosuuksia ja tai vastaavaa kiinteää määrärahaa 100-prosenttisesti 
taikka poistamalla muita tehtäviä tai velvoitteita.

• Edistetään johdonmukaisesti kokeiluja ja testialustatoimintaa yhdessä kuntien kanssa.
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Strategiset kokonaisuudet: Luottamuksen 
ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

• Suomen kaltaisissa talouksissa merkittävin tuottavuutta parantava tekijä 
on osaaminen ja teknologinen kehitys.

• Suomalaisten osaamistaso on kääntynyt laskuun ja merkittävällä 
osalla on puutteita perusosaamisessa.

• Taataan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle tai alle 30-vuotiaalle 
valmistuneelle joko työ-, työharjoittelu-, työkokeilu-, työpaja-, 
oppisopimus- tai kuntoutuspaikka kolmen kuukauden aikana 
työttömyyden alkamisesta. 

• Vahvistetaan Ohjaamo-palveluita sekä nuorten työpajatoimintaa.
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Strategiset kokonaisuudet: Oikeudenmukainen, 
yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi

• Suomalaiset jakavat laajasti periaatteet ja arvot, joille pohjoismainen hyvinvointimallimme on vuosien saatossa 
yhteistyössä rakennettu. Sen kulmakiviä ovat ihmisten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, verorahoitteiset hyvinvointi- ja 
koulutuspalvelut, suuri sosiaalinen liikkuvuus ja aktiivinen kansalaisyhteiskunta.

• Suomi on entistä lapsi- ja perheystävällisempi maa, joka on mukaanottavampi ja yhdenvertaisempi. Lasten ja nuorten 
hyvinvointi on ensisijaista.

• Käynnistetään parlamentaarinen komiteavalmistelu kansallisen lapsistrategian luomiseksi. Se luo hallituskaudet 
ylittävät ja eri hallinnonalat yhdistävän lapsi- ja perhemyönteisen Suomen vision.

• Strategian tavoitteisiin sitoutetaan myös muut julkiset toimijat, etenkin kunnat ja kuntayhtymät, korkeakoulut ja 
opetuksen järjestäjät, järjestöt, seurakunnat sekä elinkeinoelämä. Valmistelussa hyödynnetään esimerkiksi Lapsen 
aika 2040 -raporttia.

• Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus koskemattomuuteen. Vahvistetaan seksuaalikasvatusta. Laaditaan 
toimenpideohjelma kiusaamiseen puuttumiseksi ja yksinäisyyden vähentämiseksi.

• Jatketaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa. Levitetään perhekeskustoimintamallia.

• Turvataan erityistä tukea tarvitsevien moniammatilliset palvelut ja levitetään eri alojen ammattilaisten yhteistyöhön 
perustuvaa tiimimallia.

• Suomalaiset lapset liikkuvat suosituksiin nähden liian vähän ja monet hyvinvointimittarit kertovat polarisoitumisesta. 
Liikunnallisuutta, painonhallintaa, tervettä ravitsemusta ja päihteettömyyttä edistetään laaja-alaisesti.

• Hallitus käynnistää sote-uudistuksen valmistelun. Valmistelussa otetaan huomioon edellisten vaalikausien valmistelu ja 
perustuslailliset reunaehdot. Uudistus tehdään hallitusti ja vaiheistaen.

5.8.2019 15



Lapsen aika 2040 -raportti
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Lapsen aika. Kohti kansallista lapsistrategiaa 2040
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161441/VN_2019_4_

Lapsen_aika.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Edellytykset kasvuun, oppimiseen ja osallisuuteen 

kaikille. Tutkijoiden havaintoja ja suosituksia lasten 

ja nuorten monipuolisen kehityksen, terveyden ja 

vaikuttamisen mahdollisuuksien edistämiseksi.
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161440/VN_2019_7_

Edellytykset_kasvuun_oppimiseen_ja_osallisuuteen_kaikille.pdf?sequence=

4&isAllowed=y

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161441/VN_2019_4_Lapsen_aika.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161440/VN_2019_7_Edellytykset_kasvuun_oppimiseen_ja_osallisuuteen_kaikille.pdf?sequence=4&isAllowed=y


Strategiset kokonaisuudet: Osaamisen, 
sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

• Koulutus on paras turva syrjään jäämistä ja näköalattomuutta vastaan. 
Koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin nojannut kasvu on luonut Suomelle 
edellytykset hyvinvointivaltion rakentamiseen ja tuottavuuden kasvuun.

• Suomi on kansainvälisten vertailujen mukaan maineeltaan peruskoulutuksen 
kärkimaita maailmassa, mutta eriarvoisuus, oppimiserot ja syrjäytyminen ilmiöinä 
uhkaavat suomalaisen koulutuksen menestystarinaa. 1970-luvulla syntyneet ovat 
jäämässä Suomen korkeammin koulutetuksi ikäluokaksi. Koulutuksemme ei ole 
myöskään pysynyt riittävällä tavalla mukana globalisoituvan maailman 
kansainvälistymiskehityksessä.

• Työllisyyden edistäminen edellyttää vahvaa panostusta koulutukseen ja 
osaamiseen. Muuttuvan työelämän vaatimukset lisäävät oman osaamisen 
päivittämisen ja jatkuvan oppimisen tarvetta merkittävästi. Työelämän tarpeiden 
nopea muutos edellyttää koulutuksen järjestäjiltä nykyistä suurempaa ketteryyttä.
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Tavoite 1. Koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla 
koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja 

koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy
• Hallitus laatii vuoden 2020 loppuun mennessä osaamisen ja oppimisen tiekartan vuodelle 

2030, jossa etsitään yhteiset pitkän aikavälin keinot Suomen koulutus- ja osaamistason 
nostamiseksi, koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi ja oppimiserojen kaventamiseksi.

• Käynnistetään perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma oppimistulosten parantamiseksi 
ja eriarvoisuuden vähentämiseksi:
– Parannetaan varhaista perustaitojen oppimista muodostamalla esiopetuksesta ja perusopetuksen 

kahdesta ensimmäisestä vuosiluokasta nykyistä yhtenäisempi kokonaisuus. 

– Selvitetään kaksivuotisen esiopetuksen toteuttaminen

– Tuetaan koulujen johtamisjärjestelmien ja osaamisen kehittämistä. Sitoudutaan perusopetuksen 
pitkäjänteiseen kehittämiseen ja rahoitukseen sekä opetussuunnitelman toimeenpanoon.

– Varmistetaan tasavertaiset mahdollisuudet yksilöllisillä oppimispoluilla, positiivisen diskriminaation 
rahoituksella, joustavammalla opetuksella ja riittävällä tuella. Vahvistetaan koulun merkitystä yhteisön 
keskuksena ja hyvinvoinnin edistäjänä.

– Tarkastellaan erityisopetuslainsäädännön ja siihen sisältyvän inkluusion toimivuutta ja näihin 
kohdennettujen resurssien riittävyyttä muun muassa oppilaiden yhdenvertaisuuden ja opettajien 
jaksamisen näkökulmasta.
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• Varmistetaan, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen 

asteen koulutuksen: 

– Vahvistetaan ohjausta ja opiskeluhuollon palveluita sekä peruskoulun 

mahdollisuuksia tarjota jokaiselle riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen 

koulutuksesta.

– Korotetaan oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen. Rakennetaan oppivelvollisuuden 

sisään erilaisia opinto- ja tukimuotoja, jotka voidaan sisällyttää toisen asteen 

tutkintoihin.

– Valmistelun yhteydessä käydään läpi toisen asteen keskeyttämisen syyt ja ryhdytään 

tarvittaviin toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi sekä tehdään selvitys maksuttomasta 

toisen asteen koulutuksesta ja oppimateriaalikustannusten alentamisesta ja 

ryhdytään sen pohjalta tarvittaviin toimenpiteisiin aidosti maksuttoman toisen asteen 

koulutuksen toteuttamiseksi.
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Tavoite 2. Lapset ja nuoret voivat hyvin
• Vahvistetaan lapsistrategian mukaisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 

yhteydessä lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen tukipalveluja.

• Vahvistetaan oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja sekä opinto-ohjausta
kaikilla koulutusasteilla.

• Kehitetään varhaiskasvatukseen kolmiportaisen tuen malli ja vahvistetaan 
kolmiportaista tukea peruskoulussa lisäämällä resursseja samanaikaisopetukseen, 
erityisopetukseen ja oppilaanohjaukseen.

• Taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle aito mahdollisuus mieluisaan harrastukseen
koulupäivän yhteydessä. Käynnistetään valmistelu, jonka tavoitteena on edistää 
maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä.

• Asetetaan nollatoleranssi koulukiusaamiselle ja tarjotaan oppilaitosten 
henkilöstölle sekä oppilaille ja opiskelijoille kiusaamisen tunnistamiseen ja siihen 
puuttumiseen liittyvää koulutusta. Kehitetään varhaiskasvatukseen kiusaamista 
ehkäisevä ohjelma.
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Tavoite 3. Koulutus rakentaa yhteiskunnallista 
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

• Toteutetaan toimenpideohjelma varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon 
vahvistamiseksi sekä osallistumisasteen nostamiseksi. Laajennetaan 5-vuotiaiden 
maksuttoman osa-aikaisen varhaiskasvatuksen kokeilua ja pilotoidaan kaksivuotista 
esikoulua.

• Toteutetaan täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus ja 
pienennetään yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja (1/7).

• Tehdään varhaiskasvatuksen laatukriteerit.

• Seurataan ja edistetään muutamissa kaupungeissa etenevää lähipäiväkotiperiaatetta.

• Otetaan huomioon kestävä kehitys ja ilmastokasvatus, digitalisaatio, talous- ja 
työelämätaidot sekä seksuaali- ja tasa-arvokasvatus läpileikkaavina teemoina eri 
koulutusasteilla. 

• Tehdään nopealla aikataululla ohjelma, joka vahvistaa koulussa toisen kotimaisen kielen 
oppimista. Hallitus asettaa tavoitteeksi toisen kotimaisen kielen palauttamisen pakolliseksi 
ylioppilaskirjoituksessa. 
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Tavoite 4. Suomi on kansainvälisesti houkutteleva 
paikka opiskella, tutkia ja investoida

• Painotetaan korkeakoulujen ohjausta ja rahoitusta siten, että se 

kannustaa korkeakouluja avaamaan koulutustarjontaansa 

mahdollisimman laajasti muillekin kuin omille tutkinto-opiskelijoilleen 

sekä järjestämään opetusta yhteistyössä korkeakoulujen kesken. 

Kehitetään tietojärjestelmiä tukemaan opintojen joustavaa suorittamista 

eri korkeakouluissa.

• Asetetaan EU-ohjelmien kansallinen rahoitusosuus sellaiselle tasolle, 

jolla voidaan hyödyntää Erasmus+ ja Horisontti -ohjelmien EU-rahoitus.
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Kulttuuri, nuoriso ja liikunta
Tavoite 1. Luovien alojen työpaikat lisääntyvät, osuus BKT:sta nousee ja

työntekijöiden työskentelyedellytykset paranevat.

Tavoite 2. Kulttuuripalvelut ovat paremmin saavutettavissa ja kulttuurin

toimintaedellytykset ovat vahvistuneet.

Tavoite 3. Nuorten syrjäytyminen vähenee – jokainen nuori pysyy

koulutuspolulla ja nuorisotyöttömyys vähenee.

Tavoite 4. Nuorten osallisuus kasvaa.

Tavoite 5. Turvataan Veikkauksen edunsaajien määrärahat.

Tavoite 6. Liikunnallinen kokonaisaktiivisuus nousee kaikissa ryhmissä.

Tavoite 7. Ulkoilun ja arkiliikkumisen edellytykset paranevat.

Tavoite 8. Seuratoiminnan ja huippu-urheilun edellytykset paranevat. 
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Ohjaustavat
• Strategisen hallitusohjelman ohjaamisessa keskeisessä roolissa ovat 

ylivaalikautiseen parlamentaariseen valmisteluun perustettavat 

parlamentaariset komiteat, strategiset ministerityöryhmät ja 

Valtioneuvoston kanslian johdolla tehtävät strategiset sopimukset 

ministeriöiden kanssa.

• Hallitusohjelmassa olevien tavoitteiden, uudistusten ja priorisoitujen 

politiikkakokonaisuuksien toimeenpanosta laaditaan hallituskauden 

toimintasuunnitelma.

• Valtioneuvoston kanslian roolia hallitusohjelman strategissa 

ohjauksessa vahvistetaan.
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Liite 1. Päätösperäiset pysyvät 
menomuutokset
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Liite 2. Kertaluontoiset 
tulevaisuusinvestoinnit
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FINNISH PRESIDENCY: SUSTAINABLE 
EUROPE – SUSTAINABLE FUTURE

Our priorities are to:

• Strengthen common values and the rule of law

• Make the EU more competitive and socially inclusive

• Strengthen the EU’s position as a global leader in climate
action

• Protect the security of citizens comperehensively



COMMUNICATIONS CHANNELS

• Website:eu2019.fi 

• @EU2019FI Twitter

• @eu2019fi Instagram

• @eu2019fi YouTube (Presidency videos)

• @eu2019fi Flickr (Presidency photos)

Hashtag #EU2019FI



WELLBEING AND SKILLS: FOUNDATION OF 
INCLUSIVE GROWTH

• Aiming to make European education, training and research best in the world

• Future-oriented strategic approach for continuous learning that takes into 
account the transformation of work and digitalisation

• Promoting education, skills and mobility

• Strengthening European Universities – long-term objectives

• Stronger Erasmus programme

• Availability of skilled workers

• Working towards achieving economy of wellbeing

• Social inclusion of young people needs special attention – all young people
should have equal opportunities to enhance their digital competences



FINNISH PRESIDENCY IN EDUCATION AND 
TRAINING SECTOR: MEETINGS IN 
FINLAND
• Joint Conference DG HE & ERAC: 1 October

• DG HE: 2 October

• HLG 10-11: October (9.10. welcoming dinner)

• DGVT: 14-15 October (European Vocational Skills Week: 14-
18 October)

• BFUG: 12-13 November

• Conference PISA and Beyond: 9 December

• DG Schools: 10-11 December

Priorities in the field of education and training
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