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Suomen opiskelijakuntien liitto – 
SAMOKin tavoitteet 
europarlamenttivaaleihin 2019 
 
Tulevaisuuden haasteita niin kansallisesti kuin Euroopan unionissa ovat muun muassa yhteiskunnan 

eriarvoisuuden lisääntyminen, globalisaatio, ilmastonmuutos, digitalisaatio, sekä yhteiskunnan 

ikärakenteen muuttuminen. Euroopan unionia kehitetään tekemällä enemmän asioita yhdessä 

parantaaksemme opiskelu-, työ- ja elinoloja. EU-maiden tulee koordinoida tiiviimmin julkista taloutta, 

sosiaalista ulottuvuutta ja verotusta. Yhtenäisemmällä lainsäädännöllä Euroopan unioni takaa ja turvaa 

edellytyksiä koulutukseen, työnsaantiin ja sosiaaliseen turvallisuuteen.  

 

Koulutuspoliittiset päätökset tehdään kansallisella tasolla ja unionin tehtävä on koordinoida yhteistyötä ja 

tukea jäsenmaiden korkeakoulutuksen tarkoituksenmukaista yhdenmukaisuutta. Näemme että 

korkeakoulujärjestelmien monimuotoisuus mahdollistaa jäsenvaltioiden erityispiirteiden ja 

koulutuksellisen kulttuurin erilaisuuden säilymisen.  

 

Nuoret ja opiskelijat osallistetaan kattavasti Euroopan unionin kaikessa päätöksenteossa, ei vain suoraan 

nuoriso- ja koulutusasioihin liittyvissä kysymyksissä. Tämä tekee päätöksentekoprosessista sukupolvien 

välillä oikeudenmukaisemman, sillä nuoret ovat se sukupolvi jota nämä päätökset tulevat koskemaan.  

 

Luonnon monimuotoisuuden häviäminen ja ilmaston lämpeneminen on merkittävin globaali uhka, jonka 

ehkäisemiseen Euroopan unioni vaikuttaa määrätietoisesti. Euroopan unioni näyttää esimerkkiä 

maailmanlaajuisesti edistyksellisenä ja kunnianhimoisena ilmasto- ja ympäristöpoliittisena toimijana. 

Kehityksen ja innovaation rahoitusinstrumentteja tulee ohjata kestävään kehitykseen ja kasvuun. 

 

Euroopan unioni vahvistaa yhteistä arvopohjaansa – ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, 

tasa-arvo ja oikeusvaltio ohjaavat kaikkea unionin päätöksentekoa. 
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Oikeudenmukaisempi Eurooppa:  
 

● Nuorten osallisuutta päätöksenteossa lisätään. Nuoret ja opiskelijat tuodaan osaksi 

kaikkea unionin päätöksentekoa. Nykyiset nuorten kuulemismenetelmät (kuten EU Youth 

Dialogue) sidotaan osaksi poliittisia prosesseja.  

 

● Tulevasta European Social Fund+ –ohjelmasta taataan konkreettinen rahoitusosuus 
nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi. Vaikka nuorisotyöttömyys Euroopan unionissa on 

alhaisimmillaan koskaan, on se silti kaksinkertainen yleiseen työttömyyteen nähden. Tämän 

korjaamiseksi erityisesti nuoriin tulee kohdistaa lisärahoitusta. Komission ehdotus 10%:sta 

jäsenmaiden saamasta ESF+:sta ei ole tarpeeksi kunnianhimoinen tavoite. Investoinnit Euroopan 

sosiaalirahastoon ja sieltä nuorisotyöttömyyteen kohdennetut osat ovat prioriteetti. 

 

● Edistetään liikkuvuutta Euroopan unionissa. Luodaan Eurooppalainen sosiaaliturvatunnus. 

Euroopan unionin kansalaisilla, sekä sen ulkopuolelta tulevilla opiskelijoilla, tutkijoilla ja 

opetushenkilökunnalla on sujuva liikkuvuus maasta toiseen. Aidosti eurooppalainen 

korkeakoulutus luo puitteet, sekä opiskelujen aikana tapahtuvaan että sen jälkeiseen 

liikkuvuuteen. Euroopan unioni mahdollistaa kansalaisilleen vapaan liikkuvuuden ja sosiaalisten 

oikeuksien toteutumisen. Opintososiaaliset etuudet liikkuvat opiskelijan mukana ja EU-maiden 

tuet mahdollistavat Suomessa opiskelun. Tuetaan Bolognan prosessin tavoitteita ja varmistetaan, 

että tutkintojen tunnistaminen on EU-maiden välillä yksinkertaista. 

 

● Aliedustettujen ryhmien osallisuutta yhteiskunnassa ja hakeutumista korkeakoulutukseen 
lisätään.  Euroopan unionin on taattava jatkuvat  yhdenvertaiset edellytykset hankkia osaamista 

ja sivistystä,  jota työmarkkinoilla ja elämässä pärjääminen edellyttää. Liikkuvuusohjelmien 

saavutettavuutta lisätään. EU/ETA-maiden ulkopuolisten tutkintojen ja osaamisen tunnistamista 

unionissa helpotetaan.  

 

● EU:n tulee harjoittaa kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa. Jotta IPCC-raportin tavoite 

maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamisesta  1,5 asteeseen saavutetaan, tulee EU:sta tehdä 

kokoaan suurempi ilmastotoimija. EU:n tulee ohjata tutkimus- ja kehitysrahoitusta kestävän 

kehityksen ratkaisuihin ja koordinoida vahvemmin jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä 

ilmastopolitiikan saralla.  
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Osaavampi Eurooppa: 
 

● Erasmus-ohjelman rahoitus kolminkertaistetaan ja saavutettavuutta lisätään. EU-maiden 

opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus eri pituisiin tuettuihin vaihtoihin ja erilaisiin opintomatkoihin. 

Harjoittelujakso tulee olla mahdollista suorittaa ulkomailla. Erasmus-ohjelman resurssien 

lisääminen vähintään kolminkertaiseksi on tärkeä esitys, joka edistää kansainvälisyyden 

saavutettavuutta korkeakouluissa. Lisäksi hallinnon keventäminen  ja laajemman joukon 

ottaminen mukaan ohjelman eri osiin eri koulutusasteilta tukevat saavutettavuutta. Näemme 

tärkeänä, että myös kumppanimaiden kanssa kansainvälisen yhteistyön kehittäminen on jatkossa 

helpompaa. 

 

● Euroopan unionin aluetukea kohdistetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, 
sekä koulutuksen tukemiseen ja kehittämiseen. Tutkimusrahoituksen määrää lisätään ja 
saavutettavuutta korkeakouluille parannetaan. Tutkimus- ja innovaatiotoiminta tukee EU:n 

tavoitteita osaamisen ja talouden kehittymisestä. Tarvitsemme instrumentteja joilla kehitetään 

Eurooppaa yhdenvertaisesti. Suomen kehittymisen kannalta on tärkeää että korkeakouluilla on 

tasapuoliset mahdollisuudet hyödyntää TKI-toiminnan rahoitusinstrumentteja. Esitys 

tutkimusrahoituksen kasvattamisesta on tärkeä, samalla tulee varmistaa, että myös 

ammattikorkeakoulut pystyvät laajasti hyödyntämään tutkimusrahoitusta. 

 

● Oleskeluluvan saamista tutkinnon suorittamisen jälkeen helpotetaan. Jotta Euroopan unionin 

kilpailukyky kasvaa, on meidän taattava osaajien jääminen Eurooppaan. EU/ETA-alueen 

ulkopuolelta tulevien tutkinto-opiskelijoiden oleskelulupaa tutkinnon suorittamisen jälkeen tulee 

helpottaa. Työluvan saaminen ja pituus tukevat työllistymistä. 

 

● Kaikkien korkeakoulujen kansainvälistymistä tuetaan yhdenvertaisesti. Eurooppalaista 

korkeakoulutusta kehitettäessä on hyvä löytää sellaisia yhteistoimintamalleja, jotka hyödyttävät 

koko koulutusjärjestelmää. Pärjätäkseen työelämän murroksen ja Aasian nousun keskellä tulee 

Euroopan panostaa koko kansan osaamiseen ja tässä korkeakoulutuksella on oltava merkittävä 

rooli. Kehityksessä on huomioitava erilaiset korkeakoulut ja ammattikorkeakouluilla tulee olla 

rooli eurooppalaisen koulutusalueen kehittymisessä.  

 

● EU-maiden kansalaisten kieliosaamista monipuolistetaan. Kieliosaamisen monipuolistaminen 

johtaa yhteistyön kulttuurin kehittymiseen myös korkeakoulutuksen ulkopuolella. Tässä EU:lla 

tulee olla koordinoiva ja tukea antava rooli. 

 

● Siirretään ammatillinen koulutus työllisyyspolitiikasta osaksi koulutuspolitiikkaa unionin 
tasolla. Ammatillisen koulutuksen sisällöissä tulee jatkossa huomioida entistä paremmin 

yleissivistävät näkökulmat ja jatko-opintokelpoisuus. Näin voidaan varmistaa että 

työelämänmurroksesta huolimatta euroopassa on osaavia työntekijöitä. Kaikkien kansalaisten 

yleissivistys on myös hyväksi yleisturvallisuudelle sillä koulutus auttaa suhtautumaan kriittisesti 

tiedolla vaikuttamiseen. 
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