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PERIAATEOHJELMA 

1 Keskustan Opiskelijaliitto – tulevaisuuden rakentaja    

Keskustan Opiskelijaliitto (KOL) on yhteiskunnallinen vaikuttaja ja oppimisyhteisö, joka kokoaa keskustahenkisiä 
opiskelijoita eri puolilta Suomea toimimaan yhdessä.  KOL:n keskeisimpänä tavoitteena on kasvattaa sen 
jäsenistöstä aikaansa seuraavia kansalaisia, joilla on valmiuksia vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. 
Yhteiskunnallisena vaikuttajana KOL pyrkii edistämään ihmisten, yhteisöjen ja ympäristön hyvinvointia tämän 
periaateohjelman pohjalta. 

1.1 Aatteen pohjalla äärikeskustalaisuus ja sivistysliberalismi 

KOL katsoo, että poliittisen toiminnan on perustuttava vahvaan aatteeseen. KOL:n aatteelliset juuret nojautuvat 
ensisijaisesti Maalaisliitto-Keskustan perinteeseen. Tuohon perinteeseen liittyy halu ottaa vastuuta yhteisten 

asioiden hoitamisesta. Aate ja käytännöllisyys kulkevatkin käsi kädessä opiskelevan keskustaliikkeen toiminnassa. 

Maalaisliitto syntyi vuonna 1906 eri puolella Suomea. Maalaisliittoa ei perustanut kukaan aatteellinen profeetta, 
vaan sen synnyn taustalla oli kansan syvissä riveissä herännyt tarve uudistaa yhteiskuntaa. Puolueen syntyä 
edelsivät maaseudun kansallinen, poliittinen sekä kristillinen herääminen. Näiden pohjalta syntyi Maalaisliitto, 

joka ajoi kansalaisvapauksien, sivistyksen, kansanvallan sekä lähimmäisen rakkauden ajatusta.  

Maalaisliiton alkuvuosien tärkein aatteellinen toimija oli Santeri Alkio, joka halusi kehittää Maalaisliitosta 
sosiaaliradikaalia sivistyspuoluetta. Alkion tärkein teesi oli, ettei Maalaisliitosta saa kehittää minkään 
ihmisryhmän etuja ajavaa luokkapuoluetta. Sen sijaan hän halusi kehittää Maalaisliitosta vastavoimaa 
materialistiseen ajatteluun pohjautuville sosialismille ja kapitalismille, tarjoten politiikan lähtökohdaksi kaiken 

kattavan yhteiskunnallisen hajautuksen periaatetta. 

Keskustan Opiskelijaliitto syntyi Maaseudun Ylioppilaat nimellä vuonna 1937. Synnyn taustalla oli ylioppilaiden 
puoluepoliittinen herääminen sekä tyytymättömyys puolueettoman opiskelijatoiminnan äärioikeistolaistumista 
kohtaan. Toiminnan tärkeänä kulmakivenä alusta alkaen oli saattaa eri puolilta Suomea tulevat 
maalaisliittolaisesti ajattelevat ylioppilaat yhteen. Mukava harrastustoiminta ja viihtyvyys ovat tärkeässä osassa 

myös tämän päivän keskustalaista opiskelijatoimintaa.  

Koko maailma ja Suomi muiden mukana ovat kokeneet todellisen myllerryksen 1900- ja 2000-lukujen aikana. 
Teknologinen kehitys on muokannut maailmaa ja yhteiskuntaa perusteellisesti. KOL näkee edistyksen ja sen 
mukanaan tuomat mahdollisuudet positiivisena asiana. Samalla on kuitenkin tiedostettava sen sisällään pitämät 
riskit. Tämän vuoksi opiskelevan keskustaliikkeen elämänasenteena on äärikeskustalaisuus. Äärikeskustalaisuus 
on kokonaisvaltainen elämänkatsomus, jonka mukaan ihmisen ja ympäristön välineellistämistä vastaan on 
taisteltava kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Äärikeskustalaisuuden ajatukseen sisältyy olennaisena osana 
ajatukset kaiken kattavasta yhteiskunnallisesta hajauttamisesta sekä ympäristön kanssa tasapainossa elämisestä; 
äärikeskustalaisuuteen sisältyy myös voimakas kriittisyys materian kasvattamiseen tähtäävää 
yhteiskuntapolitiikkaa kohtaan. 

Äärikeskustalaisen ajatusmaailman kansainvälinen lähisukulainen on liberalismin ideologia, tarkemmin ottaen 
sen sosiaaliberaali muoto. Sosiaaliberalismi on teollisen vallankumouksen rinnalla syntynyt länsimainen 
ideologia, joka korostaa yksilönvapauksien merkitystä. Pelkkien vapauksien rinnalla se korostaa kuitenkin 
positiivisia oikeuksia, eli käytännön tasolla yhteiskunnan mahdollistamia puitteita niin sosiaalisen kuin henkisen 

hyvinvoinnin saavuttamiselle.  

Tietynlainen liberalismin huipentuma on koettu täällä Pohjoismaissa sivistysliberalismin perinteeseen 
pohjautuvan pohjoismaisen sivistysratkaisun myötä. Sen mukaan kansalaisvapauksien, kansanvallan ja –
sivistyksen on toimittava yhteiskunnan kehittämisen pohjana toimivana kolminaisuutena. KOL haluaa vaikuttaa 
siihen, että tämä perintö säilyy yhteiskuntamme kehittämisen kulmakivenä myös tulevina aikoina. 
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2 Tavoitteena ihmisyyden kukoistus  

Keskustan Opiskelijaliitto uskoo kehittyvään ja kasvavaan ihmiseen. Yhteiskunnan on tuettava oma-aloitteisuutta 
sekä aktiivista osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Jokainen ottaa vastuun omasta elämästään ja 
kehittää itseään lahjojensa, kiinnostuksensa ja valmiuksiensa mukaan. Näin toteutuu parhaiten myös yksilön 
valinnanvapaus. Yhteiskunnassa on oltava aidosti mahdollisuus valita eri vaihtoehdoista sopiva moninaisissa 
elämäntilanteissa. KOL uskoo, että sivistyksen, riittävän perusturvan sekä kestävän kehityksen periaatteiden 
toteuttaminen mahdollistaa ihmisyyden kukoistuksen. 

2.1 Sivistys 

KOL katsoo, että sivistyksen on toimittava yhteiskunnan kehittämisen kulmakivenä. Sivistys mahdollistaa 
yksilöille vapauden sekä yhteisöille niiden eheyden.  

Ideaalitilanteessa sivistyksellä tarkoitetaan oman parhaimpansa tavoittelua niin järjen kuin tunteen tasolla. 
Samalla sivistyksen tavoitteluun sisältyy kuitenkin se paradoksi, ettei ihminen pysty ikinä kasvamaan 

täydelliseksi. Näin koko ihmiselämän kaari on jatkuvaa ihmisenä kasvamista. 

Yhteiskunnan on toimittava tasapuolisena voimana, joka tukee jatkuvaa ihmisenä kasvamista. Jokaiselle 
kansalaiselle on tehtävä mahdolliseksi tasapuolinen itsensä sivistäminen jokaisessa elämänvaiheessa. 

2.2 Perusturva 

KOL:n mielestä valtion tärkein tehtävä on luoda riittävät aineelliset puitteet ihmisten hyvinvoinnille. Valtio ei 
saa kuitenkaan liiassa määrin säätää tai ohjailla vastuullisten sivistysihmisten elämää. Näin onkin tavoiteltava 
yhteiskuntapoliittista mallia, joka turvaa kaikille ihmisille riittävän perusturvan lähtökohtiin katsomatta. Vain 
tämä mahdollistaa mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumisen.  

Samalla perusturva kannustaa ihmistä yritteliäisyyteen ja työntekoon. Tämä on tärkeää, sillä yhteiskunnan 

toimiminen ja kehittyminen on viime kädessä kiinni ihmisten omasta aktiivisuudesta. 

Perusturvaa on tavoiteltava myös globaalilla tasolla. Kaikille maailman ihmisille on luotava hyvinvoinnin 
perusedellytykset. 

2.3 Kestävä kehitys 

Kaiken inhimillisen toiminnan on perustuttava kestävän kehityksen periaatteiden varaan. Vain tämä mahdollistaa 
ihmisyyden kukoistuksen myös tulevina aikoina. Välineellistämällä ympäristöä yli sen kantokyvyn, tuhoamme 

tulevien sukupolvien mahdollisuuden hyvinvointiin. 

KOL vaatii, että ihmiskunnan on päästävä tasapainoon ympäristönsä kanssa. Luonnontaloudellisesti kestävän 
toiminnan rinnalla on korostettava myös taloudellisen ja sosiaalisen kestävän kehityksen periaatteita. 

Avain kaiken kattavaan kestävyyteen on ahneudesta eroon pääseminen. Ihmisten on tähdättävä pelkän 

materiaalisen kasvun rinnalla myös henkiseen kasvuun. 

3 Kannamme edistyksen lippua  

Keskustan Opiskelijaliitto harjoittaa aatteensa mukaista politiikka yhteiskunnan eri osa-alueilla. Perinteisen 
puoluepoliittisen toiminnan rinnalla KOL vaikuttaa opiskelijoiden puolesta toimivissa etujärjestöissä sekä 
yksittäisiin teemoihin keskittyvissä kansalaisjärjestöissä. Myös Kansainvälinen toiminta on tärkeässä osassa KOL:n 
toimintaa.  
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3.1 Suomen Keskusta 

KOL on yleispoliittinen järjestö, joka on jäsenenä Suomen Keskustassa. KOL:n tavoitteena on vaikuttaa 
valtakunnan politiikkaan keskustan kautta. KOL on puolueen sisällä hyvin aktiivinen toimija sekä sen toimintaa ja 

politiikan sisältöjä uudistava keskustan edistyksellisin voima. 

Yleispoliittisten teemojen ohella KOL on puolueen sisällä erityisesti koulutuspolitiikan erityisasiantuntija. KOL 

haluaa näin edistää opiskelijoiden asioita sekä vaikuttaa puolueen tekemään tulevaisuuspolitiikkaan. 

3.2 Ylioppilas- ja opiskelijakunnat 

KOL:n osastot toimivat aktiivisesti ylioppilas- ja opiskelijakunnissa. Näin keskustalainen arvomaailma välittyy 
paikallisella tasolla opiskelijoiden asian edistämiseen.  Valtakunnan tasolla KOL vaikuttaa Suomen 
ylioppilaskuntien liiton, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liiton sekä Opiskelijoiden liikuntaliiton 
tekemiin linjauksiin.  

Näiden liittojen kautta KOL toimii edelläkävijänä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja vaikuttamisessa.  Näin on 
mahdollista varmistaa suomalaisen korkeakoulutuksen laatu sekä opiskelijoiden hyvinvointi jatkuvasti muuttuvan 
yhteiskunnan puserruksessa. 

3.3 Kansalaisjärjestöt 

Kansalaisjärjestöt ovat merkittävä vaikutuskanava tämän päivän maailmassa. Ne ovat yhteiskunnallisia liikkeitä, 
jotka politisoivat ja pitävät esillä tärkeitä teemoja. Niiden rooli on myös kasvanut jatkuvasti yhteiskunnallisessa 

päätöksenteossa. 

KOL korostaa kansalaisjärjestötoiminnan merkittävää roolia omassa toiminnassaan. Kansalaisjärjestöjen kautta 
on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa moniin politiikan erityisosa-alueisiin. 

3.4 Kansainväliset järjestöt 

Kansainvälinen vaikuttaminen on tärkeää globaalissa maailmassa. Suurimpana haasteena on vain löytää ne 

väylät, joiden kautta kansainvälinen yhteistyö luonnistuu parhaiten. 

KOL näkee Pohjoismaiden viiteryhmän merkityksen tärkeänä kansainvälisessä yhteistyössä. KOL on jäsenenä 
Nordiska Centerungdomen Förbundissa, jonka kautta on mahdollista tehdä yhteistyötä eri Pohjoismaista tulevien 
nuorkeskustalaisten kanssa. Euroopan tasolla luonteva toimintaväylä on Liberal and Radical Youth Movement of 
the European Community, joka kokoaa yhteen liberaalisti ajattelevia nuoriso- ja opiskelijajärjestöjä ympäri 
Eurooppaa. 

 


