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“Opiskelijan huominen”
Tässä dokumentissa kuvataan Kokoomusopiskelijoiden tavoitteita seuraaviin eduskuntavaaleihin ja
hallitusohjelmaneuvotteluihin. Lopullinen kirjallinen ja muu visuaalinen ulkoasu voi vaihdella,
mutta tärkein sisältö on tässä asiakirjassa.
Asuminen
- Asumistuen kokonaisuudistus (samalla ruokakuntakohtaisuudesta luopuminen)
• Asumistukea tulee uudistaa opiskelijoiden osalta niin, että
ruokakuntakohtaisuudesta luovutaan ja tuki
myönnetään huomioiden vain tukea hakevan yksilön tulot, asuinpaikkakunnan
vuokra-asuntojen hintataso sekä vuokran suuruus.
- Opiskelijatalojen palvelut kokonaisuudeksi (yhteistilat, terveyttä edistävät palvelut ja
digitaaliset palvelut asumisen yhteydessä)
• Opiskelija-asuntojen suunnittelussa tulee huomioida digitaalisten palveluiden
mahdollisuudet, terveyttä edistävät palvelut sekä yhteistilat.
-

Aloittelevan opiskelijan asuminen turvattava – ensimmäinen asunto heti opiskelujen
alkaessa kaikille
• Riittävä määrä opiskelija-asuntoja.
Opiskelija-asuntoja tulee kaavoittaa riittävästi, ja kaavoittamisessa tulee huomioida
niiden keskeinen sijainti niin opiskelupaikan kuin palveluiden suhteen.
• Opiskelija-asuntojen suunnittelussa tulee huomioida erityisesti miniyksiöiden tarve

Opintojen sujuvuus
- Korkeakoulujen lehtoreille ja professoreille on lisättävä kannustimia
opiskelijavuorovaikutuksen lisäämiseen. Se, että opiskelija ja professori oppivat tuntemaan
toisensa, edistää opintojen laatua, mielekkyyttä ja loppuun suorittamisen nopeutta.
- Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu tulee tehdä mahdolliseksi korkeakoulujen
digitaalisen alustamallin avulla sekä valtakunnallisella tenttiakvaariojärjestelmällä
- Mielenterveyspalvelut, etenkin matalan kynnyksen (esim. opintopsykologin palvelut) sekä
anonyymit palvelut, tulee turvata,
ja nuorten kela-korvausta psykoterapiapalveluihin tulee nostaa.
- Opintojen suorittamiseen tulee luoda joustavia vaihtoehtoja haastavissa elämäntilanteissa,
kuten sairastuessa tai perheellistyessä, jotta opinnot eivät keskeytyisi.
Toimeentulo
-

Sivutoimisen yrittäjyyden helpottaminen opiskelijalle

•

-

-

-

Kynnystä yrittämisen eri muotoihin opintojen ohessa madallettava (esim.
opiskelijoiden starttirahat,
yrittäjyysopinnot, opintopisteet yrittäjyydestä, osakeyhtiön pääomavaatimus
poistettava, arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostaminen)
Opintolainahyvityksen porrastaminen
• Yhden hyvityksen sijaan opintojen lopussa, opintolainahyvitys olisi mahdollista
saada opintojen vuosittaisen etenemisen mukaan
Opintotuki opintotilimalliksi (opiskelijan “perustili”). Opiskelijat mukaan
sosiaaliturvauudistukseen!
• Sosiaaliturvamallin muutos, jossa opintotuki, asumislisä ja opintolaina muutetaan
tiliksi
• Opiskelijalla on mahdollisuus nostaa tililtä oman tarpeen mukaan
• Nostettu summa hyvitetään takautuvasti opintojen etenemisen mukaan
• Yksinkertaistaa byrokraattisesti sosiaaliturvaa sekä joustavoittaa tuen tarvetta
opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin
• Tuen ja lainaosuuden määrään ei oteta kantaa, kyseessä järjestelmämuutos, joka
yksinkertaistaa opiskelijan sosiaaliturvaa
Tulorajojen nostaminen
• Opiskelijan tulorajoja nostettava pohjoismaiselle tasolle

Siirtymävaihe toiselta asteelta korkea-asteelle
- Yhdistetty opinto-ohjaus toiselta asteelta korkea-asteelle, joka sisältää myös kansainvälisen
opinnonohjauksen ja joka on yksilöllistä (tehdään jokaiselle henkilökohtainen suunnitelma,
ohjataan opiskelijaa kokonaisvaltaisesti, koulutusasteet ylittävästi peruskoulusta
korkeakouluun)
- Toiselle asteelle kurssi, jossa käsitellään toimeentuloa, asumista yms. itsenäisen elämän
alkeita
- Ympärivuotinen haku korkeakouluihin eri väyliä pitkin ja lukuvuoden aloitus 2 krt vuodessa
- Avoimen korkeakoulun väylän kasvattaminen sisäänotossa, lisäksi uusille ylioppilaille
myönnettävä “opintoseteli”, joka käy avoimen korkeakoulun opintoihin
- Toisella asteella otettava mallia yliopistojen kirjastoista ja hankittava lisenssit sitä kautta
digitaalisille ja muille oppimateriaaleille.
Siirtymä korkea-asteelta työelämään
- Työllistämisen edistämiseksi ensimmäinen määräaikainen työsopimus voitava solmia ilman
perusteltua syytä
- Perhevapaauudistus toteutettava nuorten aikuisten työelämän tasa-arvon turvaamiseksi
- Työhön kohdistuvaa verotusta kevennettävä kaikissa tuloluokissa
- Korkeakoulujen harjoittelukäytänteiden yhtenäistäminen harjoittelutukisetelin avulla siten,
että yritykset saavat osaavaa työvoimaa ja opiskelijat jalan oven väliin työelämässä
- Julkisten virkojen kelpoisuusvaatimuksia tarkasteltava vastaamaan työn vaativuustasoa
- Kilpailukieltosopimusten käytön rajoittaminen säätämällä työnantajalle velvollisuus
maksaa työntekijälle palkkaa kilpailukiellon ajalta
Tiede ja tutkimus
- Yliopistobyrokratian purku, sillä nykyisellään tutkimusresursseista iso osa menee hallintoon
- Tieteen avoimuuden lisääminen kansainvälisellä tasolla tarjoamalla muun muassa

-

korkeakouluille oikeudet eri tietokantoihin. Tieteen vapaa saatavuus edistää
tieteentekijöiden lisäksi myös TKI-toimintaa, kun esim. pk-yritykset pääsevät käsiksi tietoon
Hallitukseen tiede- ja tutkimusministeri, jonka vastuulla tiedestrategia
TKI -panostukset, jotka tukevat yhteiskunnallisesti merkittävien ongelmien ratkaisua
Opiskelijoiden hyödyntäminen esimerkiksi laitoksen tutkimusryhmien avustajina; ryhmät
saavat apukäsiä, opiskelija saa arvokasta kokemusta ja opintopisteitä.
Nostetaan akateemisen uran houkuttelevuutta (esim. nuorten tutkijoiden tukeminen
Suomen Akatemian erillisrahoituksella)

Kansainvälistyminen
- Jokaiseen korkeakoulututkintoon tulee sisällyttää mahdollisuus kansainvälistymisjaksoon,
mukaan lukien oikeus vaihtojaksoon.
- Jokaiselle koululaiselle oikeus opiskella kolmea kieltä oman äidinkielensä lisäksi
- Kansainvälisiä harjoittelumahdollisuuksia lisättävä EU-rahoituksen kautta
- Horisontti - tutkimusohjelmaa EU:n tasolla laajennettava
- Suomalainen yliopisto mukaan eurooppalaisten yliopistojen verkostoon
Muut: sukupolvipolitiikka
- Talouspolitiikan on oltava vastuullista, nuorten ja opiskelijoiden ei tule joutua nykyisen
kulutuksen maksajiksi
- Eläkepolitiikan tulee olla vastuullista, eläkkeiden on riitettävä myös tuleville sukupolville.
- Meillä ei ole toista maapalloa, kaikissa päätöksissä pitää huomioida luonnonvarojen
rajallisuus ja ympäristövaikutukset.
- Suuret muutokset kuten robotisaatio aiheuttavat osaamisen murroksen, ihmisille pitää
tarjota mahdollisuuksia kehittää jatkuvasti omaa ammattitaitoaan ja osaamistaan.
- Syrjäytyminen aiheuttaa kansantaloudelle kestämättömiä kustannuksia, jonka takia
seuraavan hallituksen tärkeimpiä prioriteetteja tulee olla syrjäytymisen ehkäiseminen.

