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OPINTOTILIMALLI

Muutetaan opintotuki opintotiliksi! Tällä tarkoitetaan opiskelijan 
sosiaaliturvaa, jossa opintotuki, asumistuki ja opintolaina muutetaan 

perustilin kaltaiseksi järjestelmäksi. KELA maksaa tilille opintojen 
alussa peruspääoman ja opiskelija voi sen jälkeen nostaa tililtä tukea 
kuukausittain tarpeensa mukaan. Tili voi mennä miinukselle, jolloin 

tuki muuttuu opintolainaksi, mutta toisaalta suoritettujen 
opintopisteiden myötä tilille karttuu taas lisää varoja. Perusajatuksena 

on yksinkertaistaa opiskelijan sosiaaliturvaa sekä lisätä yksilön 
vapautta ja vastuuta.

Joustava, palkitseva ja kustannnusneutraalisti 
toteutettava vaihtoehto opiskelijan 

toimeentuloksi

Voit nostaa
tililtä oman
tarpeesi
mukaan

Tilillesi 
lisätään tukea 
suorittamiesi 

opintopisteiden 
perusteella 

Ajatus pitää sisällään myös tulorajojen korottamisen ja tulojen reaaliaikaisen seurannan, 
opintolainan portaistetun hyvittämisen ja sivutoimisen yrittäjyyden helpottamisen.



MITÄ ME HALUAMME?

Sukupolvipolitiikka tulee huomioida kaikessa 
päätöksenteossa poikkileikkaavasti. Sukupolvipolitiikkaa on 

mm. ympäristö- ja ilmastopolitiikka sekä eläkkeet, 
digitalisaatio ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen.

Mielenterveyspalvelut, etenkin matalan kynnyksen (esim. opintopsykologin 
palvelut) sekä anonyymit palvelut, tulee turvata ja luoda takuu hoitoon 
pääsemiseksi kuukauden sisällä. 
Opintojen suorittamiseen tulee tarjota tukea ja luoda joustavia vaihtoehtoja 
haastavissa elämäntilanteissa, kuten sairastuessa tai perheellistyessä, jotta 
opinnot eivät keskeytyisi. 

Aloittelevan opiskelijan asuminen on turvattava - ensimmäinen asunto heti 
opintojen alkaessa kaikille tarvitseville. Lisäksi asumistuki on muutettava 
ruokakuntakohtaisesta yksilökohtaiseksi.
Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu tulee tehdä mahdolliseksi korkeakoulujen 
digitaalisen alustamallin avulla sekä valtakunnallisella tenttiakvaariojärjestelmällä.

Yliopiston henkilökunnalle nykyistä enemmän kannustimia                                                
ja resursseja opiskelijavuorovaikutuksen lisäämiseen.
Jokaiselle aito oikeus ja mahdollisuus kansainvälistymiseen opinnoissa.         
Lisätään esim. kansainvälisiä harjoitteluja EU-rahoituksen avulla.      
Korkeakoulujen harjoittelukäytäntöjä on yhtenäistettävä harjoittelutukisetelin 
avulla siten, että yritykset saavat osaavaa työvoimaa ja opiskelijat jalan oven väliin 
työelämässä.

Ympärivuotinen haku korkeakouluihin eri väyliä pitkin ja lukuvuoden aloitus 2 krt 
vuodessa. Avoimen väylää kasvatettava ja uusille ylioppilaille myönnettävä 
"opintoseteli" avoimen opintojen maksuja varten.
Akateemisen uran houkuttelevuutta parannettava esim. nuorten tutkijoiden 
tukemisella. TKI-panostukset nostettava 4 prosenttiin BKT:stä



KEITÄ ME OLEMME?

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta on 
kokoomuslaisten korkeakouluopiskelijoiden 

valtakunnallinen järjestö, joka tarjoaa jäsenilleen 
innostavia paikkoja osallistua ja vaikuttaa, 
korkeatasoisia koulutus- ja verkostoitumis-

tilaisuuksia sekä hauskaa yhdessäoloa kokoomuslaisen 
arvomaailman ja opiskelijapolitiikan äärellä.

MEIDÄT LÖYTÄÄ TÄÄLTÄ:

Kokoomusopiskelijat

@Kokoomusopiskelijat

Kokoomusopiskelijat.fi

@Tuhatkunta


