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D et här är Finlands stu-

dentkårers förbunds och 
studentkårernas gemen-

samma valplattform. Inför riks-
dagsvalet vill vi uppmärksamma 
konsekvenserna av politiska beslut 
för unga och kommande generatio-
ner. Vi vill bygga ett hållbart sam-
hälle som är rättvist för yngre ge-
nerationer och som har en framtid 
vi kan tro på.

Unga oroar sig allt mer för sin 
framtid. Vi oroar oss för ett splitt-
rat och osäkert arbetsliv, en sämre 
löneutveckling än den som tidigare 
generationer haft, att höjningen av 
befolkningens utbildningsnivå har 
stagnerat, att välfärdssamhällets 
tjänster och finansieringsbas för-
sämras, att ojämlikheten ökar och 
att vi känner oss kraftlösa inför 
globala utmaningar.

Samhällets utmaningar är 
gemensamma för oss alla, men 
många av dem berör särskilt unga 
och kommande generationer. Sam-

RIKSDAGSVALET   
ÅR 2019  ÄR   
ET T  GENERATIONSVAL
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Unga oroar sig  

allt mer för sin framtid. 

hället måste göra det möjligt för 
unga att delta i att lösa problemen. 
Vi behöver åtgärder som stöder 
ungas förmågor och kompetens 
samt hjälper dem att möta en osä-
ker framtid. Vi behöver en hop-
pingivande politik.

Studentrörelsen betraktar frå-
gor om rättvisa mellan generatio-
ner särskilt ur studentperspektiv. 
Högklassig och tillgänglig utbild-
ning, tjänster och social trygghet 
som upprätthåller studieförmå-
gan, internationalism och mål-
sättningar för hållbar utveckling 
är nyckelfaktorer som garanterar 
Finlands och framtida generatio-
ners framgång också framöver.
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https://syl.fi/wp-content/uploads/2017/11/Ehdotus-korkeakouluvision-tiekartaksi-1.pdf1

PLAT TFORMSMODELLEN  
FÖR HÖGRE UTBILDNING 
MÖJLIGGÖR  
KONTINUERLIGT LÄRANDE

H ögskolorna möter utma-
ningar till följd av föränd-
ringarna i arbetslivet och 

svårförutsägbara kompetensbehov. 
Resursdelning, öppenhet och sam-
arbete är nyckelord för framtida 
högre utbildning. I framtiden ger 
högskolorna nya användargrupper 
tillgång till sitt utbud och intensifie-
rar sin samverkan med det övriga 
samhället. De möjligheter som ny 
teknologi skapar bör utnyttjas till 
fullo i såväl pedagogiska som admi-
nistrativa lösningar.

Den modell vi föreslagit, Fin-
lands högskola1, gör det möjligt att 
främja de här målen och stöder 
flexibla och individuella studie-
vägar för studerande. Via den natio-
nella plattformen kan högskolorna 
erbjuda sitt studieutbud till olika 
studerandeprofiler – även andra 
än examensstuderande.  Lösningar 
som plattformsmodellen kan med-
föra besparingar i resurser genom 
ett intensivare samarbete mellan 
högskolorna. Om kommersiell 
verksamhet arrangeras för konti-
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FSF  FÖRESLÅR:

• Förnya modellen för högskolornas finansiering så att den belönar för 
studiepoäng som avlagts, utbildningens kvalitet och sysselsättning av 
god kvalitet.

• Utveckla som en helhet studier med hjälp av utkomstskydd för arbets-
lösa eller vuxenutbildningsstöd.

• Garantera mångsidiga vägar till högre utbildning vid övergångsske-
den i studierna. Skapa avgiftsfria studieled inom den öppna högskole-
utbildningen som gör det möjligt för studerande att avlägga examen.

nuerligt lärande så ökar även resur-
serna. Genom plattformsmodellen 
försvinner även onödiga organisa-
toriska och geografiska barriärer 
mellan högskolorna.

En bra början vore att förnya 
finansieringsmodellen för högre 
utbildning genom att belöna hög-
skolorna för avlagda studiepoäng, 
kvaliteten på undervisningen och 
sysselsättning av god kvalitet. På så 
sätt skulle samarbetet mellan hög-

skolorna, deras arbetsfördelning 
och deras profilering öka, och stu-
derandes valfrihet bli större.

Inlärningsförändringarna utma-
nar också stödsystemen för studier. 
Övergångar mellan arbetslöshet, 
sysselsättning, studier och företa-
gande är vardag för många. Därför 
måste stödsystemen vara öppna, 
tillgängliga och beakta olika grup-
per av studerande.

Högskolorna möter utmaningar till 

följd av förändringarna i arbetslivet och 

svårförutsägbara kompetensbehov.
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EN STABIL  
BASFINANSIERING  
SÄKERSTÄLLER UTBILDNING  
AV GOD KVALITET  OCH  
UTGÖR EN GROGRUND  
FÖR INNOVATIONER

M ed tanke på utbildning-
ens tillgänglighet och 
rättvisa mellan genera-

tioner är det bästa sättet att finan-
siera högskolorna att säkerställa 
offentlig finansiering som den hu-
vudsakliga formen av finansiering. 
Om vi vill höja utbildningsnivån 
ökar behovet av offentlig finansie-
ring. Om vi vill att högskolornas 
uppgifter framöver mer allmänt 
omfattar även kontinuerligt lä-
rande och uppdatering av kompe-

tensen för personer i arbetslivet 
behövs det mer pengar från den 
privata sektorn. Utbildningsinves-
teringar är investeringar i framti-
da välfärd.

Examensinriktad utbildning ska 
även framöver vara avgiftsfri för 
den studerande. Alla ska ha möj-
lighet till högklassig utbildning, 
från småbarnspedagogik ända till 
doktorsexamen, oberoende av so-
cioekonomisk bakgrund. En hög 
utbildningsnivå gagnar hela sam-
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FSF  FÖRESLÅR:

• Öka finansieringen för den högre utbildningen.

• Fortsatt avgiftsfri examensinriktad utbildning.

• Avskaffa terminsavgifterna för studerande från utanför  
EU/EES-området.

• Skapa en finansieringsmodell för kontinuerligt lärande där  
finansiärerna utgörs av samhället, individerna och arbetsgivarna.

• Inför en gemensam strategiperiod för högskolorna.

• (Jämlikhetsprogram) Utarbeta ett program för utbildningsmässig  
jämlikhet för att främja tillgång till högre utbildning.

hället och en utbildad befolkning 
är en konkurrensfördel för Finland. 
Högre högskoleexamen ska fort-
sättningsvis utgöra den principi-
ella målexamen vid universiteten.
Vi behöver också internationella 
experter. Därför bör terminsavgif-
terna för studerande från utanför 
EU/EES-länder avskaffas och fokus 
inriktas på internationella stude-
randes sysselsättning under och 
efter studierna.

Högskolornas autonomi samt 
vetenskaplig och konstnärlig frihet 

kombinerade med tillräckliga re-
surser är en förutsättning för inn-
ovationer. Bred valfrihet för stude-
rande, en kultur som uppmuntrar 
till att prova på samt möjligheter 
att försöka och misslyckas utgör 
bakgrunden till många framgångs-
historier. Vi måste återställa förtro-
endet för högskolorna och stude-
rande. En gemensam strategiperiod 
för högskolorna skulle säkerställa 
ett transparent, långsiktigt och dia-
logiskt utvecklingsarbete.
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PSYKISKT 
VÄLBEFINNANDE  
TRYGGAR 
STUDIEFÖRMÅGAN

S tuderandes psykiska ohälsa 
har ökat under 2000-talet. 
Upp till 30 % av högsko-

lestuderande upplever psykiska 
symptom regelbundet (KOTT 2016). 
Psykisk ohälsa försämrar studieför-
mågan och förlänger studietiden. 

Trots det kan det vara svårt för 
studerande att få det stöd de behö-
ver. Av ekonomiska skäl har hö-
gskolorna skurit i tjänster som är 
väsentliga för inlärning. På grund 
av reformen av social- och hälsovå-

rden är fortsättningen för mental-
vårdstjänster för studerande oklar. 

Vi måste vända den här utve-
cklingen så att högskolorna också 
i framtiden utexaminerar arbetsfö-
ra och motiverade sakkunniga. Då 
befolkningsstrukturen förändras 
bär de yngre generationerna kos-
tnaderna för den försvagade för-
sörjningskvoten. Vi har inte råd att 
förlora en enda ung person till psy-
kisk ohälsa eller sjukpensionering. 
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FSF  FÖRESLÅR:

• Undersök orsakerna till studerandes och ungas psykiska ohälsa mer 
systematiskt. Trygga finansiering för bland annat regelbundna under-
sökningar som Högskolestuderandes hälsoundersökning. 

• Säkra tillräckliga resurser för studerandes stödtjänster vid högsko-
lorna.

• Upprätta riktlinjer för antalet studiepsykologer så att studerande får 
tid inom en månad från det att de beställer tid.

• Öka finansieringen för de förebyggande tjänster och lågtröskeltjäns-
ter som staten och medborgarorganisationer erbjuder.

• Inled en utredning av möjligheten att erbjuda gratis rehabiliterande 
psykoterapi för unga under 29 år.

• Utveckla digitala tjänster såsom stödtjänster för studier och rådgiv-
ning. Utnyttja digitala tjänster som ett steg i att upprätthålla studie-
förmågan och i att hjälpa studerande hitta tjänsterna. 

Studerandes psykiska ohälsa  

har ökat under 2000-talet. 
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TILLRÄCKLIG  
FÖRSÖRJNING   

ÄR EN  
STUDIEGARANTI

S tuderande har varit de största för-
lorarna2 i den ekonomiska politi-
ken under det här årtiondet. Efter 

nedskärningarna är nivån på studeran-
des sociala trygghet otillräcklig för att 
trygga försörjningen eller att möjliggöra 
heltidsstudier. 55 % av studerande kom-
pletterar sin utkomst genom att jobba3.

Studerande måste fortsätta inklude-
ras i beredningen av helhetsreformen 
av den sociala tryggheten. När modeller 
förbereds ska deras generationseffekter 
beaktas. Den sociala tryggheten för hög-
skolestuderande bör höjas med 90 euro 
i månaden. Studentrörelsen stöder en 
övergång till en basinkomst som möjlig-
gör heltidsstudier och personlig utveck-
ling. Studielånet är en bra kompletteran-
de inkomstkälla för personer som vill 
använda sig av det. Ingen ska behöva leva 
på lånade pengar.

Att studerande nu omfattas av det all-
männa bostadsbidraget istället för att få 
ett bostadstillägg till studiestödet beaktar 
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https://secondbestworld.files.wordpress.com/2017/09/kenen-talkoot_2011_2018_pdf.pdf
https://www.stat.fi/til/opty/2016/opty_2016_2018-03-14_tie_001_sv.html
https://www.hs.fi/paivanlehti/10092017/art-2000005360975.html
https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000005410332.html
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160706/01_2018_Eriarvoisuutta%20kasittelevan%20
tryn%20loppuraportti_kansilla_netti.pdf?sequence=1&isAllowed=y(sammandragp%C3%A5svenska)

2
3
4
5
6

FSF  FÖRESLÅR:

• Inkludera utvecklingen av den sociala tryggheten för studerande i  
helhetsreformen av den sociala tryggheten. 

• Höj nivån på studerandes sociala trygghet med 90 euro/månad.

• Eliminera lagstiftning som försvårar delat boende, exempelvis hur de 
inkomster den person en bor med påverkar ens bostadsbidrag. 

bättre den allmänna hyresnivån. 
Det är ändå problematiskt att det 
allmänna bostadsbidraget räknas 
per hushåll, eftersom begreppet 
”hushåll” inte tar hänsyn till olika 
former av delat boende bland stu-
derande. Att begreppet ”hushåll” 
är problematiskt har bland annat 
kommenterats av miljöutskottets 
ordförande Satu Hassi4, FPA:s ge-
neraldirektör Elli Aaltonen5 och 

professor Juho Saaris arbetsgrupp 
för att bekämpa ojämlikhet6. Det 
allmänna bostadsbidraget måste 
utvecklas så att det jämlikt stöder 
olika former av boende, tex. kollek-
tiv. En sådan förändring är lönsam 
för både individen och samhället. 
Att individanpassa bostadsbidra-
get skulle bäst motsvara kraven på 
moderna boendeformer.

Studerande har varit de största 

förlorarna i den ekonomiska politiken 

under det här årtiondet.
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ET T  HÅLLBART 
PENSIONSSYSTEM   
L IGGER I  ALLAS INTRESSE

P ensionssystemet är ett av-
tal mellan generationer-
na. Systemets fördelar och 

kostnader måste fördelas på ett 
rättvist sätt mellan generationer-
na. Samtidigt måste vi vara måna 
om att pensionssystemet hålls jäm-
likt samt att det uppmuntrar till 
längre arbetskarriärer samtidigt 
som det beaktar branschspecifika 
skillnader. Det måste bli lättare 
att omskola sig och bli möjligt att 
jobba deltid under slutet av ens 
arbetskarriär för att göra tiden i 
arbetslivet längre. Samtidigt måste 
vi i ännu högre grad satsa på väl-
befinnande och ork i arbetet, vilket 
bidrar till att höja pensionsåldern.

Förändringen i befolknings-
strukturen orsakar tryck på pen-
sionssystemet och det måste vi åt-
gärda för att framöver inte på nytt 
behöva höja pensionsavgifterna. 
Ökningen av pensionsavgifterna 
under flera decennier har skapat 
tryck på att sänka övrig beskatt-
ning för att hålla den totala skat-
tegraden stabil. Minskat beskatt-
ningsutfall leder till tryck att skära 
i de förmåner och tjänster som väl-
färdsstaten erbjuder, sådana som 
även de yngre generationerna be-
höver under olika livsskeden. Ett 
hållbart pensionssystem får inte 
byggas upp på bekostnad av de 
yngre generationerna.

FSF  FÖRESLÅR:

• Höj den genomsnittliga pensionsåldern.

• Skärp beskattningen av stora arbetspensioner.

• Säkra att folk- och garantipensionerna är tillräckligt stora för att leva på.
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B oendeutgifter är den största enskil-
da utgiften för mindre bemedlade. 
Förmånligt boende för studerande 

och ett tillräckligt utbud av bostäder skulle 
minska bostadsbristen och underlätta si-
tuationen också för andra mindre bemed-
lade. Ökade utgifter för bostadsbidraget 
har upprätthållit diskussionen om behovet 
av att bygga bostäder i tillväxtcentra där 
det största behovet av bostäder för stu-
derande också finns. Genom att investera 
i nyproduktion av studentbostäder och 
grundrenoveringar skulle statens utgifter 
för bostadsbidraget minska när självkost-
nadsprincipen tillämpas. 

Förmånligt boende 

för studerande 

och ett tillräckligt 

utbud av bostäder 

skulle minska 

bostadsbristen.

FÖRMÅNLIGT  
BOENDE ÄR 
EN BRA INVESTERING  
FÖR SAMHÄLLET
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FSF  FÖRESLÅR:

• Höj investeringsbidraget (för vanliga student- och ungdomsbostä-
der) till högst 20 procent av bostädernas anskaffningsvärde och höj 
ARA:s bevillningsfullmakt med en motsvarande summa.

• Bind produktionen av studentbostäder till avtal för markanvändning, 
boende och trafik (s.k. MAL-avtal).

• Befria studentbostäder på högskoleorter från bilplatskravet genom 
till exempel MAL-avtalen.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160706/01_2018_Eriarvoisuutta%20kasittelevan%20
tryn%20loppuraportti_kansilla_netti.pdf?sequence=1&isAllowed=y(sammandragp%C3%A5svenska)

7

Också professor Saaris arbets-
grupp för att bekämpa ojämlikhet7 
stödde en produktion av förmån-
liga bostäder. Arbetsgruppen fö-
reslår att andelen av statsunder-
stödda hyresbostäder ökas till 30 

procent av all bostadsproduktion 
i stadsregioner. Genom att avreg-
lera onödig lagstiftning minskar 
byggnadskostnader för studentbo-
städer och det avspeglas direkt i 
hyresnivåerna.
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KLIMATET ÄR EN 
GENERATIONSFRÅGA

K limatförändringen är en av de största generationspo-
litiska frågorna i vår tid. Hoten av klimatförändring-
en och andra miljöproblem är enorma och svåra att 

förutse. De här medför lidande, osäkerhet och kostnader som 
till en oproportionerligt stor del faller på yngre och komman-
de generationer. 

Finland bör därför stå i främsta ledet för att bekämpa kli-
matförändringen, driva en effektiv och ambitiös klimat- och 
miljöpolitik, höra experter och satsa på forskning och inno-
vationer. Nu behöver vi konkreta åtgärder för att minimera 
konsekvenserna av klimatförändringen.
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FSF  FÖRESLÅR:

• Bedöm klimatkonsekvenserna i allt beslutsfattande. Hör olika 
experter så att deras synpunkter beaktas.

• Gör Finland och den Europeiska unionen kolneutrala före år 2030.

• Instifta lagar som ambitiöst styr mot produktion av ren 
och kolneutral energi samt strävar efter en minskning av 
energianvändningen och större energieffektivitet. 

• Ändra samhällets skatte- och stödsystem så att de starkt 
uppmuntrar minskade utsläpp och att värna om miljön. 
Exempel på sådana system är bl.a. jordbruks-, skogsbruks- 
och företagsstöd samt skattelättnader kopplade till 
energiförbrukning.

• Inkludera klimat- och miljöfostran i läroplanen på alla 
utbildningsstadier.

Klimatförändringen 

är en av de största 

generationspolitiska 

frågorna i vår tid.
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ANSVARSFULLT 
UTVECKLINGSSAMARBETE   
MED FOKUS  
PÅ UTBILDNING  

F inland är ett ledande land 
inom utbildning. Vi garan-
terar jämlika utbildnings-

möjligheter av hög kvalitet för 
barn med olika bakgrunder, allt 
från småbarnspedagogik till hö-
gre utbildning. Utbildning är en av 
hörnstenarna i hållbar utveckling 
också globalt, nu och i framtiden. 
Finlands styrka ligger i vår utbild-
ningsexpertis och den kan utnytt-
jas i utvecklingssamarbetet.

Globala problem försvinner 
inte genom att vi vänder dem ryg-
gen. Finland ska stå i främsta ledet 
för att främja globalt ansvarsta-
gande. Finland måste satsa på ut-
vecklingssamarbete enligt den för-
bindelse på 0,7 procent som vi har 
undertecknat.

Globala problem 

försvinner inte  

genom att vi vänder  

dem ryggen. 
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FSF  FÖRESLÅR:

• Gör utbildning till en av tyngd-
punkterna i Finlands utvecklings-
samarbete.

• Skriv in i Finlands nästa regerings-
program en trovärdig formulering 
för hur anslaget för utvecklings-
samarbete höjs till 0,7 procent av 
bruttonationalprodukten.

• Avsätt 15 procent av totalfinansie-
ringen för utvecklingssamarbete 
för medborgarorganisationernas 
utvecklingssamarbete. Säkerställ 
finansiering också för små och 
medelstora organisationer.

• Rikta anslagen för utvecklings-
samarbete till de facto verksam-
het inom utvecklingssamarbete.

• Gör hållbar utveckling och global 
fostran till en del av läroplanen på 
alla utbildningsstadier.
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F INLAND NÅR 
FRAMGÅNG GENOM 
INTERNATIONALISERING  

E nligt Taloustutkimus iden-
tifierar sig 89 %8 av unga 
finländare som EU-medborg-

are. De stora samhälleliga utma-
ningarna är inte endast nationella: 
klimatförändringen, den demokra-
tiska krisen och förändringarna i 
arbetslivet är globala utmaningar 
som kan mötas genom transna-
tionellt samarbete. Internationell 
mobilitet skapar ny kompetens och 
en känsla av samhörighet som är 
gränsöverskridande. På grund av 
det är globalt och europeiskt sam-
arbete särskilt då det gäller stöd för 
mobilitet, utbildning och forskning 
utmärkt generationspolitik.

Internationell mobilitet skapar 
en europeisk identitet och utveck-
lar kompetens. Utbildning av hög 
kvalitet bygger ett mer enhetligt 
och stabilt Europa, ett Europa 
som innehar en nyckelposition 
för att lösa de globala utmaningar 
som vår tid medför. Ett EU som är 
handlingskraftigt och satsar på ut-
bildning och vetenskap utgör allt-
så alldeles ypperlig generations-
politik. 

Kommande riksdagsledamöter 
och ministrar har betydande möj-
ligheter och ansvar att utveckla 
EU under Finlands ordförande-
skap hösten 2019. Utbildning är 
avgörande för all utveckling av EU. 
Utan tillräckligt finansierad utbild-
ning av god kvalitet finns det inte 
någon ekonomisk tillväxt, konkur-
renskraft eller experter. 

I framtiden behöver Finland 
internationella experter och an-
ställda. Många internationella 
studerande skulle vilja känna sig 
hemma i Finland, men bara en 
bråkdel av de personer som utex-
amineras i Finland får jobb här. 
Arbetsmarknaden blir mer inter-
nationell och mobiliteten ökar 
– arbete är inte längre knutet till 
en persons nationalitet eller hem-
land. Kommer Finland att vara ett 
land som möjliggör eller hindrar 
internationalisering? Student- och 
arbetskraftsinvandring ligger i Fin-
lands intresse. Den dämpar konse-
kvenserna av pensioneringen av 
de större äldre generationerna och 
lappar arbetsmarknaden.

http://eurooppanuoret.fi/2018/03/eurooppanuoret-selvitti-suomalaiset-nuoret-pitavat- 
suomen-eu-jasenyytta-erittain-hyvana-asiana/
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FSF  FÖRESLÅR:

• Betona forskning och utbildning under Finlands  
EU-ordförandeskap– särskilt betydelsen av jämlikhet 
inom utbildning – samt möjligheterna för grundforskning 
och innovationer att bekämpa globala faror. Inkludera 
studentorganisationerna i att utforma Finlands målsättningar och 
teman under ordförandeskapsperioden. 

• Bevilja på en gång internationella studerande uppehållstillstånd 
för hela den tid som det tar att avlägga examen.

• Bevilja internationell arbetskraft längre uppehållstillstånd än för 
närvarande (1 år) samt erbjud hjälp att hitta arbete och planera 
sin karriär.

• Säkra tillräckliga resurser för att studera finska och svenska som 
andraspråk på många olika nivåer (universitet, städer osv.) och att 
det erbjuds fler fördjupade kurser.

• Genomför satsningar på erkännande av examina som avlagts och 
kunskap som erhållits utomlands samt inkludering av invandrare 
i utbildningen (inklusive påbyggnadsutbildning) för att främja 
deras sysselsättning.

• Öka tillgången till offentliga tjänster på engelska. 

Många internationella 

studerande skulle vilja 

känna sig hemma i Finland, 

men bara en bråkdel av de 

personer som utexamineras i 

Finland får jobb här. 




