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1. Koulutuspolitiikka
Suomen vahvuudet rakentuvat väestön korkeaan koulutustasoon ja osaamiseen. Koulutusjärjestelmä
on tärkein osa kestävää ja menestyvää yhteiskuntaa. Koulutus on valtion budjetissa toiseksi suurin
kuluerä, mutta tärkeintä on opetus- ja tutkimusresurssien laadukas kohdentaminen.
Osaamisen ja tutkimuksen korkea laatu on oltava korkeakoulupolitiikan tärkein tavoite.
Korkeakoulujen tutkimus- ja opetusprofiilien vahvistamisen tavoitteena on vahvistaa tutkimuksen ja
koulutuksen laatua. Mitä parempia alueellisia ja tieteellisiä profiileja ja rakenteellisia malleja
korkeakouluihimme luomme, sitä paremmin pääsemme tavoitteisiin paikallisesti että
valtakunnallisesti.
Suomen tavoitteena on oltava maailman nykyaikaisin, laadukkain ja yhdenvertainen koulutus.
Digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntämällä voidaan toteuttaa ajasta ja paikasta riippumaton
joustava opiskelu. Sen avulla voidaan tukea erilaisia oppijoita ja edistää monimuoto-opetusta.
Kansainvälisen tiedeyhteisön keskusteluun ja uusimman tutkitun tiedon äärelle voidaan päästä ilman
rajoitteita. Tiedon rajattomaan jakamiseen ja yksilölliseen kehittymiseen on käytettävä rohkeasti
digitalisaation menetelmiä.
Tämän vuoksi Kokoomusopiskelijat vaatii, että:
Oppimisen digitalisaatio ja opintojen edistymisen vauhdittaminen
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Korkeakouluopintoja tulee pystyä suorittamaan ajasta ja paikasta riippumatta. Suurin osa
tutkintoon kuuluvista tenteistä tulee pystyä suorittamaan valtakunnallisessa
tenttiakvaarioverkostossa.
Perus- ja toisen asteen opettajille on tarjottava täydennyskoulutusta, jolla edistetään digitalisaatiota
ja monimuoto-opetusta kouluissa.
Opintokokonaisuudet on tarjottava niin, että ympärivuotinen opiskelu yksilöllisen elämänrytmin
mukaan on mahdollista.
Korkeakouluissa on lisättävä soveltavia oppimismenetelmiä
Jokaisessa korkeakoulussa on otettava käyttöön sähköiset oppimisympäristöt ja tarjottava
opetusmateriaali digitaalisesti.
Korkeakouluissa on otettava käyttöön yhtenäiset menetelmät aikaisemmin hankitun osaamisen
tunnistamiselle ja niiden hyväksymiselle opintosuorituksiksi.
Korkeakoulujen ja toisen asteen yhteistyötä lisätään siten, että korkeakouluopintoja voi suorittaa
jo toisella asteella.
Koulutusalan yksityisten toimijoiden osaamista on hyödynnettävä oppimismenetelmien ja
digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisessä.
Jatko-opiskelijoiden saatava kielentarkistuspalvelut samoilla ehdoilla ja hinnoilla kuin
yliopistoihin palkkasuhteessa olevillekin. Tällä tavoin helpotetaan suomalaisen tiedeyhteisön
julkaisutoimintaa sekä kansainvälisiä yhteyksiä.

Korkeakoulujärjestelmä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korkeakoulujen valintakokeiden tulee mitata alalle soveltuvuutta sekä kykyä selviytyä
opinnoista.
Korkeakoulujen aloituspaikkamääristä on tarjottava korkeintaan puolet ensimmäistä opintooikeuttaan hakeville.
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä on edistettävä opetusresurssien ja
hallinnollisten resurssien tehostamisessa.
Yliopistojen toimipisteiden ja ammattikorkeakoulujen määrää on vähennettävä
Tutkimuksen ja koulutuksen resursseja on tehostettava kokoamalla alakohtainen osaaminen
yksiköihin. Lisätään erikoistumista ja työnjakoa korkeakoulujen välillä.
Koulutusmäärien on perustuttava alan tutkimukseen perustuvaan ennakoituun tarpeeseen
Ylemmistä AMK-tutkinnoista on luovuttava. AMK-tutkinnolla on päästävä
suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa vain välttämättömien siltaopintojen avulla.
Yksityishenkilöiden
antamien
lahjoitusten
korkeakouluille on
oltava
verovähennyskelpoisia.
Kandidaatintutkinnon tulee valmentaa ylemmän korkeakoulutukinnon suorittamiseen ja
ammattikorkeakoulututkinnon työelämään
Täydennyskoulutuksen roolia uudelleen kouluttautumisen tapana on vahvistettava.
Elinkeinoelämän ja korkeakoulujen yhteyksiä tiivistetään lisäämällä ja tukemalla yhteistä
innovaatio-, tutkimus-, ja kehittämistoimintaa.
Yritysten näyttö- ja lopputöiden tilaamista helpotetaan

Koulutuksen kansainvälistyminen
•
•
•
•
•
•
•

Kielikylpyopetusta on vahvistettava ja tarjottava laajemmin
Vieraiden kielten opetus on aloitettava nykyistä aiemmin.
Maahanmuuttajien kielikoulutusta tehostetaan ja kielitestien vaatimuksia
tarkastellaan uudelleen.
Korkeakoulujen tulee lisätä kansainvälistä opetusta.
“Massiivisten avoimien verkkokurssien” (MOOC) määrää on lisättävä Euroopan alueella
ja niiden saatavuus on turvattava ulottumaan koko EU:n alueelle.
Maisteriksi valmistuneille tulee myöntää pitempiä oleskelulupia valmistumisensa jälkeen
työnhakua varten.
Sekä toisen että korkea-asteen tutkintoihin sisällytetään kansainvälistymisen jakso, joko
vaihto-opiskeluna tai kotikansainvälistymisellä.

2. Sosiaalipolitiikka
Opiskelijoiden sosiaalipolitiikan suurimmat historialliset saavutukset ovat keskittyneet asumisen,
terveydenhuollon ja toimeentulon ympärille. Julkisen sektorin velkaantuessa ei ole odotettavissa
helppoja ratkaisuja nykyisten ongelmien ratkaisemiseksi.
Kokoomusopiskelijat kannattaa yksinkertaista sosiaaliturvaa, joka ei kuitenkaan saa aiheuttaa
kannustinloukkuja. Opiskelijoiden sosiaaliturva on malliesimerkki monimutkaisesta järjestelmästä,
jossa opiskelija saattaa seilata useamman eri tukimuodon, kuten yleisen asumistuen, opintotuen
asumislisän, opintorahan, opintolainan ja toimeentulotuen välillä. Perustuslain mukaan julkisen vallan
tehtävä on edistää jokaisen, myös opiskelijan, oikeutta asuntoon. Kokoomusopiskelijoiden mielestä
opiskelijan oikeus asuntoon toteutuu parhaiten yksilökohtaisella, ympärivuotisella ja paikkakunnan
kalleusluokan huomioivalla asumisen tuella.
Myös opiskelijoiden terveydentilaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Pohja hyvälle terveydelle ja
työkyvylle luodaan jo opiskeluaikana. Tämän vuoksi Kokoomusopiskelijat pitää välttämättömänä, että
laadukkaaksi ja kustannustehokkaaksi todettu yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuolto toteutetaan
jatkossakin YTHS:n kautta ja palvelut laajennetaan koskemaan myös
ammattikorkeakouluopiskelijoita. Myös riittävien ja saavutettavien mielenterveyspalveluiden ja
liikuntapalveluiden turvaaminen on korkeakouluopiskelijoiden tulevaisuuden hyvinvoinnin ja
työkyvyn kannalta tärkeää.

Tämän vuoksi Kokoomusopiskelijat vaatii, että:
•
•
•

•
•

Sosiaaliturvan kannustinloukkuja tulee selvittää ja purkaa. Muutetaan
työmarkkinatuki matalapalkkatueksi poistamalla työaikarajoitukset.
Kehitetään nykyistä passivoivaa sosiaaliturvaa perustulomallin suuntaan siten, että perusturva
olisi kannustava ja joustava. Opiskelijat tulee ottaa mukaan perustulokokeiluun.
Työttömän vähäisiä yrittäjätuloja tulee kohdella samalla tavalla kuin työttömän
satunnaisia palkkatuloja. Tämä tarkoittaisi oikeutta ansaita yrittäjätuloja 300 euron
suojaosuuden verran heikentämättä työttömyysturvaa.
Opintotukeen on tehtävä huoltajakorotus perheellisten opiskelijoiden toimeentulon
varmistamiseksi heti kun se valtiontaloudellisesti on mahdollista.
Opintolainan ottamisen turvallisuutta parannettava esimerkiksi korkokatolla.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaikkien perustutkintoa suorittavien korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto järjestetään
maakuntauudistuksen jälkeen käyttäen hyväksi YTHS:n palveluita.
Korkeakouluissa tulee olla opintopsykologeja vähintään yksi noin 5 000
perustutkinto-opiskelijaa kohden.
Opiskelija-asumista ei rajata erityisryhmien investointiavustuksen ulkopuolelle.
Asumisen ja rakentamisen normeja on purettava siten, että opiskelijalle edulliset
asumisratkaisut ovat paremmin mahdollistettavissa.
Kaavoituksella ja maapolitiikalla varmistetaan riittävästi tontteja opiskelija- asumiselle.
Jokaisen korkeakoulun on resursoitava opiskelijaliikuntaan vähintään kansallisten
korkeakoululiikunnan suositusten edellyttämällä tavalla.
Terveydenhuollon palvelut tulee toteuttaa kustannustehokkaasti potilaan
valinnanvapautta kunnioittaen.
Sosiaali- ja terveyspalveluissa turvataan eri sektoreiden tuottajien edellytykset toimia
ilman tarpeettomien monopolien syntymistä.
E-lääkäripalvelut otetaan käyttöön laajasti julkisessa terveydenhuollossa.

3. Työelämä

Suomalainen työelämä on murrosvaiheessa. Moderni työelämä koostuu eripituisista jaksoista sekä
työajoista ja -tehtävistä. Työura on ja sen halutaan olevan vaihtelevaa, monipuolista ja ajassa
kehittyvää.
Suomen säädellyt työmarkkinat eivät kykene reagoimaan nopeasti muuttuneeseen
kilpailutilanteeseen. Pienillä muutoksilla on mahdollista joustavoittaa Suomen työmarkkinoita
merkittävästi ja parantaa kilpailukykyä. On hyvin tiedossa, kuinka pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on
yksittäisille ihmisille suuri tragedia ja yhteiskuntamme kannalta kallista. Mitä pidempään työttömyys
kestää, sen vaikeampaa työllistymisestä tulee.
Suomi tarvitsee osaavaa työvoimaa. Tästä syystä Suomen tulee kannustaa ihmisiä muuttamaan
Suomeen töihin. Jo tällä hetkellä Suomi kamppailee kohtaanto-ongelman kanssa, jolloin tietyille
aloille ei löydy työntekijöitä, vaikka työttömiä työnhakijoita olisikin olemassa.
Toimivan työelämän ehtona on tasa-arvoinen kohtelu. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämässä
edistetään systemaattisesti.
Parannetaan työllisyyttä...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansiosidonnaisen päivärahan kestoa on lyhennettävä 250 päivään.
Työehtosopimusten yleissitovuudesta luovutaan työmarkkinoiden joustavuuden lisäämiseksi,
ja siirrytään sopimaan työehdoista paikallisesti työlainsäädännön puitteissa.
Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeudesta luovutaan.
Ensimmäinen, enintään 12 kuukauden kestoinen työsuhde työnantajan ja työntekijän
välillä voi olla määräaikainen ilman työsopimukseen kirjattua erityistä perustetta.
Työsuhteen koeajan enimmäispituus muutetaan neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen.
Julkisen sektorin kelpoisuusvaatimuksia lievennetään esimerkiksi kieli- ja
maisterintutkintovaatimusten osalta soveltuvin osin.
Oleskelulupiin kuuluvasta työvoiman tarveharkinnasta luovutaan.
Suomessa on toteutettava kokonaisvaltainen perhevapaauudistus, joka nostaa työllisyysastetta
ja lisää tasa-arvoa.
Luodaan toimivat osa-aikatyömarkkinat muun muassa opiskelijoille, eläkeläisille ja
osatyökykyisille.

4. Kansainväliset asiat ja turvallisuus

Globalisaation esittäminen vain talouselämän ilmiöksi on sen vähättelemistä. Kyseessä on yksi
suurimmista ihmisten elämää muuttavista megatrendeistä ja sen merkitys vain kasvaa. Teknologinen
kehitys ja globalisaatio kulkevat käsi kädessä. Suuri osa uusista innovaatioista vähentää jollain
tavalla välimatkoja.
Globalisaatio tuo kaukaisiksi mielletyt ongelmat lähelle. Lähi-idän ja Afrikan kriisit ovat tästä hyvä
esimerkki. Globalisaatio tarkoittaa myös sitä, että on tehtävä entistä enemmän yhteistyötä
kansainvälisten instituutioiden puitteissa ja hyväksyttävä se, että raamit yhteisille pelisäännöille
luodaan tällä hetkellä jossain muualla kuin yksittäisissä valtioissa.
Suomen on oltava avoin ja suvaitsevainen valtio. Näemme jäsenyyden Euroopan unionissa tärkeänä,
mutta myönnämme, että nykyisessä unionissa on myös ongelmansa. Suomi on sitoutunut kehittämään
Euroopan unionia ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä entistä toimivammaksi kasvavan keskinäisen
yhteistyön ja riippuvuuden avulla.
Globaalit ongelmat aiheuttavat myös huolta ihmisten turvallisuudesta. Suomi kuuluu länsimaihin ja on
luonnollista, että kehitämme länsimaista yhteistyötä myös puolustuksen osalta. Yhteisessä ulko- ja
turvallisuuspolitiikassa on pyrittävä karsimaan päällekkäisyyksiä ja resursseja on käytettävä
tehokkaasti. Yksin Suomi ei pärjää eivätkä turvallisuuskysymykset esimerkiksi EU:n raja-alueilla ole
yksin yhden jäsenvaltion asia. Lisääntyvä kansainvälinen yhteistyö ja liittyminen Natoon ovat asioita,
jotka luovat uskottavuutta kansalliselle maanpuolustukselle ja ennaltaehkäisevät valtioiden välisiä
konflikteja.

Tämän vuoksi Kokoomusopiskelijat vaatii, että:
•
•
•
•
•

Liitytään puolustusliitto Natoon Suomen turvallisuuden parantamiseksi.
Kehitetään turvallisuuspoliittista yhteistyötä EU:n ja pohjoismaiden kanssa.
Suomen on kehitettävä kyberpuolustusta ja -osaamista vastaamaan nykyisiin ja tuleviin
haasteisiin.
Euroopan unionin on edistettävä vapaakauppaa neuvottelemalla lisää vapaakauppasopimuksia
ja luopumalla kansainvälisiä markkinoita vääristävistä tuontitulleista.
Kehitysrahoituksessa tavoitellaan leikkauksista huolimatta 0,7 prosentin bruttokansantuloosuutta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja ilmastosopimuksen toteuttamiseksi.

5. Ympäristö- ja energiapolitiikka
Ihmiskunta käyttää maapallon luonnonvaroja puolitoistakertaisesti suhteessa siihen, mihin
todellisuudessa on varaa. Mikäli sama kehitysvauhti jatkuu, ennustetaan luonnonvarojen käytön
ylittävän planeettamme kantokyvyn moninkertaisesti.

Väestönkasvu ja uusien keskiluokkien syntyminen tekee myös ruoantuotannon ja puhtaan veden
riittävyyden haasteista entistä ajankohtaisempia. Tällä hetkellä maatalous ja ruoantuotanto aiheuttavat
noin kolmanneksen kaikista maapallon kasvihuonepäästöistä. Päästöjen vähentäminen edellyttää
merkittäviä muutoksia sekä ruoantuotannon, että kulutuskäyttäytymisen osalta.

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden ja inhimillisen hyvinvoinnin näkökulmasta energia- ja
resurssitehokkuuden sekä uusiutuvan energian muotojen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää.
Suomessa on toimittava siten, että ympäristöystävällinen teknologia sekä uudet kierto- ja
jakamistalouden liiketoimintamallit ohjaavat yksilöiden ja yhteiskuntamme toimintaa kestävämpään
suuntaan. Tämä edellyttää myös ympäristön kannalta haitallisista toiminnoista luopumista. Suomen on
oltava Euroopan ja maailman kärkeä uusiutuvan energian, kiertotalouden ja uusien
liiketoimintamallien kehittämisestä.

Ympäristö- ja energiaturvallisuuden ja kestävän kehityksen edistäminen ovat ainoa tae tulevaisuuden
hyvinvoinnille.
Energiatehokkuutta ja kestävää kehitystä tuetaan seuraavilla uudistuksilla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suomen on luovuttava kivihiilen käytöstä kokonaan seuraavan 15 vuoden aikana.
Fossiilisten polttoaineiden kokonaisosuutta käytetyistä energialähteistä tulee myös
vähentää merkittävästi.
Uusiutuviin energialähteisiin perustuvia teknologioita ja investointeja on valtiovallan,
tiedeyhteisön ja yksityisen sektorin toimesta tuettava ja hyödynnettävä nykyistä
tehokkaammin.
Suomen energiaomavaraisuusastetta on nostettava ja riippuvuutta esimerkiksi venäläisestä
energiatuonnista on vähennettävä.
Nykymuotoista syöttötariffijärjestelmää on kehitettävä monipuolisempaan suuntaan EUtasolla. Nykyinen syöttötariffijärjestelmä suosii tiettyjä energiamuotoja perusteettomasti ja
vaikeuttaa uusien tuotantomuotojen saattamista markkinoille.
Sähkön siirtoinfrastruktuuria Pohjoismaiden sisällä on kehitettävä siten, että pohjoismaiset
energian yhteismarkkinat toteutuvat aidosti. Myös EU-tasolla toimivan
siirtoinfrastruktuurin ja älykkäiden sähköverkkojen kehittämisen tulee olla prioriteetti.
Kiinteistöjen energiatehokkuutta on parannettava esimerkiksi verohelpotuksin ja
älykkäiden, uusiutuvaan energiaan perustuvien ratkaisujen avulla.
Mikrotason energiantuotantomuotojen käyttöönotto on tehtävä helpommaksi ja byrokratiaa
on vähennettävä.
Julkisen liikenteen on siirryttävä käyttämään hiilineutraaleja energianlähteitä.
Julkisen sektorin on vähennettävä paperinkulutusta merkittävästi.
Lihantuotannon tuista on luovuttava markkinoita vääristävinä ja luontoa raskaasti
kuormittavana koko EU:n alueella.
Julkisesti tuetussa ruokailussa on lisättävä kasvisruoan suhteellista osuutta.
On luotava Euroopan unionin sisäinen juomapakkausten panttijärjestelmä.

