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Sukupolvipolitiikka, osaaminen ja sivistys 
tulevaisuuden kivijalaksi.
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Vaalien tärkeät kysymykset
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● Miten kehitämme korkeakoulutusta vastaamaan tulevaisuuden työelämän 

tarpeisiin?

● Miten kehitämme korkeakoulutusta tarjoamaan yhä useammalle enemmän 
osaamista sekä valmiuksia monikulttuuriseen ja kansainväliseen työelämään?

● Miten varmistamme, että jokaisella on aito mahdollisuus kouluttautua niin 
pitkälle kuin omat rahkeet ja motivaatio riittävät?

● Miten varmistamme että korkeakoulut tarjoavat jatkuvan oppimisen 
mahdollisuuksia?

● Miten uudistamme sosiaaliturvaa, jotta se vastaisi tulevaisuuden haasteisiin?

● Miten kehitämme terveydenhoitojärjestelmää tukemaan tulevaisuuden työ- ja 
opiskelukykyä?



SAMOKin ratkaisut
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Me haluamme, että 
suomalainen koulutus 
on maailman parasta.



Tulevaisuuden työntekijä tarvitsee osaamista ja kykyä oppia

● Palautetaan korkeakouluindeksi rahoitukseen ja lisätään korkeakoulujen 
rahoitusta roimasti.

● Varmistetaan valmiudet jatkuvaan oppimiseen kehittämällä 
ammattikorkeakoulutusta niin, että jokainen opiskelija oppii tunnistamaan
oman osaamisensa. 

● Luodaan kansallinen opettajien täydennyskoulutusohjelma, jotta jokaisen 
opettajan digitaidot, pedagoginen osaaminen ja kyky ohjata opiskelijaa 
kohenevat. 
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Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys osana kaikkien koulutusta

● Jokaiseen korkeakoulututkintoon sisältyy kansainvälistä osaamista. 

● Korkeakoulujen stipendijärjestelmät ovat kattavia ja stipendien hakeminen 
läpinäkyvää ja yhdenvertaista. 

● Kansainvälisten opiskelijoiden opintojen jälkeistä työnhakuoleskelulupaa 
pidennetään vuodella. 

● Muualla suoritettuja tutkintoja tunnistetaan Suomessa paremmin työvoiman 
liikkuvuuden ja maahanmuuttajien työllistymisen helpottamiseksi. 

7



Menestyvä korkeakoulu tarjoaa jatkuvaa oppimista

● Varmistetaan jatkuvan oppimisen laadukas toteuttaminen riittävällä 
rahoituksella.

● Kaikkien korkeakoulujen opintotarjonta jatkuvaan oppimiseen on helposti 
löydettävissä yhdestä palvelusta. 

● Korkeakoulut kehittävät toimintamalleja valmistuneiden osaamisen ja työuran 
kehittämiseen. 

● Korkeakoulut ja työelämä kehittävät yhteistyössä jatkuvan oppimisen sisältöjä. 
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Haluamme panostaa 
sukupolvien väliseen 
tasa-arvoon ja 
yhdenvertaisuuteen.



Digitaalisen ajan joustava sosiaaliturva

● Perusturvan kokonaisuudistus on aloitettava tulevalla hallituskaudella. 

● Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus uuden perusturvan kulmakiveksi.

● Korkeakouluopiskelijoiden opintorahaa korotetaan 100 euroa.

● Yhteisasunnossa asuvien asemaa asumistukijärjestelmässä korjataan.

● Toteutetaan perhevapaauudistus ja jaetaan vanhemmuuden 
kustannukset nykyistä tasaisemmin. 
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Tulevaisuuden työkyky luodaan jo opiskeluaikana 

● Tehdään opiskelijoiden hoitopoluista sujuvia ja saumattomia. 

● Varmistetaan YTHS:n amk-laajennukselle sujuva siirtymävaihe riittävällä 
rahoituksella.

● Luodaan psykoterapiatakuu ja aloitetaan selvitys maksuttomasta 
kuntoutuspsykoterapiasta alle 29-vuotiaille.

● Laaditaan laaja-alainen mielen hyvinvoinnin edistämisen ohjelma. 
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Askelmerkit tasa-arvoiseen koulutukseen

● Tutkintoon johtava koulutus säilyy maksuttomana.

● Vähennetään eriarvoisuutta valmistelemalla koko koulutuspolun kattava 
koulutuksellisen tasa-arvon ohjelma. 

● Parannetaan läpäisyastetta luomalla uusia mahdollisuuksia tukea opinnoissaan 
viivästynyttä opiskelijaa.

● Parannetaan maahanmuuttajataustaisten koulutusmahdollisuuksia.
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Kestävä asuntopolitiikka on opiskelijan turva

● Rakennetaan 10 000 uutta opiskelija-asuntoa.

● Korotetaan erityisryhmien investointiavustuksen alin tukiluokka 10 
prosentista 20 prosenttiin.

● Lasketaan opiskelija-asumisen hintaa purkamalla kaavanormeja esimerkiksi 
vapauttamalla opiskelija-asunnot autopaikkanormeista.

● Uudistetaan korkotukijärjestemää huomioimaan paremmin 
talouden suhdannevaihtelut.
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Haluamme nuorelle 
sukupolvelle reilun
Euroopan unionin.



Oikeudenmukaisempi Eurooppa

● Lisätään nuorten osallisuutta EU:n päätöksenteossa.

● Varataan tulevasta European Social Fund+ –ohjelmasta 
selkeä rahoitusosuus nuorisotyöttömyyden vähentämiseen. 

● Helpotetaan ihmisten liikkuvuutta EU:n alueella. 

● Parannetaan koulutuksen saavutettavuutta EU:ssa.

● Tehdään kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa!
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Osaavampi Eurooppa
● Kolminkertaistetaan Erasmus-ohjelman rahoitus. 

● Kohdistetaan EU:n aluetukia TKI-toimintaan ja koulutukseen 
sekä lisätään EU:n tutkimusrahoituksen määrää.

● Helpotetaan oleskeluluvan saamista tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

● Tuetaan korkeakoulujen kansainvälistymistä.

● Monipuolistetaan EU-kansalaisten kieliosaamista.

● Siirretään ammatillinen koulutus työllisyyspolitiikasta 

osaksi koulutuspolitiikkaa. 16



Tähtäin 
2030-luvussa.

Tehdään näistä 
tulevaisuusvaalit!
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samok.fi | @samok_fin


