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Yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen ja maksuttomaan tutkintoon johtavaan
koulutukseen on turvattu kaikille kansalaisuuteen katsomatta kaikilla koulutusasteilla.
Korkeakoulutuksen laadun ja kehittämisen kulmakivenä on riittävä ja ennalta
arvioitavissa oleva julkinen rahoitus. Julkista rahoitusta voidaan täydentää muilla
tulonlähteillä kuten esimerkiksi hankerahoituksella ja kilpaillulla tutkimusrahoituksella.
Turvataan korkeakoulutuksen laatu säilyttämällä korkeakoulujen rahoitus vähintään
vuoden 2014 reaalitasolla.
Korkeakoulujen opettajien kelpoisuusvaatimukset muutetaan siten että ne sisältävät
edellytyksen pedagogisesta pätevyydestä.
Poistetaan eri koulutuksen järjestäjien välisten yhteisten tukipalveluiden järjestämisen
esteitä.
Alempaa korkeakoulututkintoa opiskelevien mahdollisuutta liikkua joustavasti
korkeakoulujen sisällä ja niiden välillä parannetaan. Opiskelualan ja tavoitetutkinnon
vaihtamista helpotetaan erityisesti alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon välillä.
Siirto-opiskelijat saavat opinto-oikeuden uuden tutkinnon tavoitteellisen opintoajan
mukaan.
Oppimisen ja osaamisen edellytyksiä korkeakouluissa vahvistetaan lisäämällä
korkeakoulujen välistä yhteistyötä eri sektoreiden sisällä ja välillä, sekä lisäämällä
opintojen joustavaa suorittamista. Digitalisaation tuomat mahdollisuudet huomioidaan
osana modernia oppimista.
Selkeytetään koulutus- ja tutkintojärjestelmiä ottamalla käyttöön tutkintojen ja muun
osaamisen kansallinen viitekehys.
Seurataan uudistettua korkeakouluhakua ja sen vaikutuksia saavutettavuuteen.
Hakijoita kohdellaan yhdenvertaisesti ja heidän oikeusturvansa varmistetaan.
Valtioneuvosto laatii korkeakoulutuksen rakenteellisen kehittämisen
toimenpideohjelman heti tulevan hallituskauden aluksi ja sen lähtökohtina ovat
koulutuksen laatu ja sisällöt sekä laadukkaat tukipalvelut. Korkeakoulujärjestelmä tukee
opiskelijoiden, opettajien ja tutkimustiedon liikkuvuutta.
Korkeakoulutuksen rahoituksessa huomioidaan entistä paremmin laadulliset kriteerit.
Asetetaan suurempi painoarvo opiskelijapalautteen käyttämiselle toiminnan
kehittämisessä sekä laadulliselle työllistymiselle. Ammattikorkeakoulujen rahoituksen
mittaristoon lisätään opiskelijoiden osallistuminen tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiotoimintaan.
Koulutusvientiä edistetään luomalla eettisyyttä korostava laki- ja menettelytapaopas,
joka selventää lain tulkinnallisuutta sekä kannustamalla korkeakouluja
koulutusvientiyhteistyöhön.
Koulutuspolitiikka säilyy EU:n jäsenvaltioiden itsenäisessä päätäntävallassa keskeisten
linjausten osalta.
Tutkintojen tunnistaminen Euroopan korkeakoulutusalueelta toteutuu automaattisesti
Bolognan prosessin tavoitteiden mukaisesti.

Parasta työelämää


Kansainvälisten opiskelijoiden kotoutumista edistetään tarjoamalla riittävä määrä
pakollisia kotimaisten kielten opintoja sekä laadukkaita harjoittelumahdollisuuksia.















Laaditaan toimenpideohjelma korkeakouluopintojen keskeyttämisen ehkäisemiseksi.
Hallitus panostaa siihen, että korkea- ja ammatillinen koulutus tarjoaa realistiset
työllistymisen edellytykset. Nostetaan korkeakoulutettujen laadullinen työllistyminen
osaksi korkeakoulujen rahoitusperusteita. Lisätään yrittäjyyskoulutusta korkea-asteella.
Työuria pidennetään tukemalla työssä jaksamista ja helpottamalla työn ja perheelämän yhteensovittamista. Nuorten työuralle pääsyä edistetään opintojen nivelvaiheita
sujuvoittamalla. Työurien pituuden tilastoinnissa huomioidaan myös opintojen aikainen
työssäkäynti.
Työperäistä maahanmuuttoa edistetään helpottamalla työntekijän ja työnhakijan
oleskelulupakäytäntöjä. Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä
helpotetaan myöntämällä työlupa valmistumisen seurauksena. .
Kehittämällä täydennyskoulutusta sekä avoimia yliopisto- ja
ammattikorkeakouluopintoja nykyistä selkeämmiksi kokonaisuuksiksi vähennetään
painetta osaamisen täydentämiseen tutkinto-opiskelun kautta.
Hallitus kannustaa työnantajia huolehtimaan työntekijöiden elinikäisen oppimisesta.
Nuorisotakuuta jatketaan ja sen painotus on kokonaisvaltaisessa ennaltaehkäisevässä
työssä, jonka avulla estetään nuorten syrjäytyminen. Nuorisotakuussa huomioidaan
aikaisempaa paremmin korkeasti koulutetut työttömät nuoret.
TE-palveluita kehitetään nuorten henkilökohtaiset tarpeet ja toiveet huomioiviksi.

Turvataan opiskelijan toimeentulo, terveys ja asuminen













Opintotuki mahdollistaa täysipäiväisen opiskelun, on tasoltaan riittävä sekä
opintorahapainoitteinen ja se kohdistuu koko opiskeluajalle mahdollistaen tasavertaisen
mahdollisuuden kouluttautua kaikille, sosioekonomisesta taustasta tai opintoalasta
riippumatta.
Säilytetään Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) toimintaedellytykset ja
siirretään ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto YTHS:n
hoidettavaksi.
OKM:n avustus YTHS:n vuokrakustannuksiin palautetaan täysimääräisenä.
Opiskelijan asumisen tukea kehitetään niin, että se vastaa nykyistä vuokratasoa ja on
ympärivuotinen.
Opiskelija- ja nuorisoasuntojen tuotantoa tuetaan korkotukilainan lisäksi erityisryhmien
investointiavustuksella. Investointiavustuksen määrärahat ovat riittävän korkeat ja
niiden tasoa tarkastellaan suhteessa kasvavaan tarpeeseen.
Määräaikaiset rakentamisen suhdanneluonteiset tuet, kuten matalampi
omavastuukorko ja käynnistämisavustukset, koskevat myös erityisryhmiä.
Opintorahaan tehdään huoltajakorotus kaikille opintotukea nostaville opiskelijoille, joilla
on alaikäisiä lapsia huollettavanaan. Opintotuen huoltajakorotusta maksetaan
opintotuen lisänä.
Ateriatuen määrä ja opiskelija-aterian enimmäishinnasta päätetään samanaikaisesti.
Opiskelijan ateriatuen ja enimmäishinnan tulee kehittyä samassa suhteessa
opiskelijaruuan laadun ja opiskelijoiden maksukyvyn takaamiseksi.

Yhdenvertaisuus ja globaali vastuu



Vanhemmuudesta aiheutuvat suorat ja epäsuorat kustannukset jaetaan tasan kaikkien
työnantajien kesken.
Yhdenvertaisen koulutuksen saavuttamisen takaamiseksi luodaan kansallinen
sosiaalisen ulottuvuuden ohjelma (Social Dimension Strategy), jossa






korkeakoulutuksessa aliedustetut ryhmät selvitetään sekä taataan tarpeelliset
tukitoimet.
Arvioidaan kriittisesti SORA-lainsäädännön vaikutukset koulutuksen yhdenvertaisuuden
toteutumisen näkökulmasta.
Suomi osallistuu globaaliin vastuunkantoon konfliktien takia opintonsa kesken
jättäneiden kouluttamisessa, ja tarjoaa opiskelumahdollisuuksia mm. syyrialaisille
pakolaisille. Koulut ja korkeakoulut ovat sodalta ja väkivallalta vapaita alueita.
Kehitysyhteistyömäärärahojen 0,7 prosentin tavoite saavutetaan vuoteen 2019
mennessä vuosittaisilla määrärahakorotuksilla.
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