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SOSIAALIPOLIITTINEN OHJELMA  
 
 
1 Kärkitavoitteet  
 
Opintotukijärjestelmän uudistaminen kohti ennakkoon myönnettävän veroetuuden mallia 
 
Opintolainasta aluekehityksen työkalu 
 
Vanhempien tulojen vaikutus pois toisen asteen opintorahasta 
 
Syrjäytymisen kimppuun nuorisopalvelujärjestelmän kokonaisuudistuksella 
 

2 Keskustalaisen sosiaalipolitiikan tulevaisuus 
 
 

Julkinen talous on kriisissä. Uhkana on, että meillä ei ole riittävästi varoja rahoittaa nykyistä 
sosiaaliturvajärjestelmää. Talouskasvun myötä ihmisten hyvinvointikeskustelu on painottunut 
liiaksi aineelliseen hyvinvointiin, kun rinnalla olisi pitänyt puhua palveluista ja henkisistä 
arvoista. Yhteiskunnan kestävä arvopohja on hämärtänyt. Keskustan Opiskelijaliitto haluaa 
palauttaa vastuullisen vapauden takaisin suomalaiseen sosiaalipolitiikkaan ja toteuttaa 
yhteisöllisyyden renessanssin. Ohjelmamme lähtökohtana on opiskelijan parempi ja sujuvampi 
arki. Vastuuta on kannettava itsensä lisäksi muista opiskelijakavereista.   
  
Sata-komitean työskentelyn jälkeen kokonaisvaltainen sosiaalipoliittinen keskustelu Suomessa 
on hiljentynyt. Ongelmat eivät saa hautautua työryhmiin, vaan niihin on tartuttava. 
Toisekseen suomalaista sosiaalipolitiikka on pitkän vaivannut prosenttikikkailu. Suomen on 
irtauduttava korporaatiovallasta todelliseen kansanvaltaan. Ihmisyys ja sen kehitystarve on 
pantava yhteiskunnallisen ja valtiollisen uudistamisen pohjaksi, kuten Santeri Alkio aikanaan 
kirjoitti. Tiukka eturyhmä-ajattelu on Suomessa johtanut kuppikuntaisuuteen. Jos prosentit 
ottavat vallan sosiaalipoliittisesta keskustelussa, unohtuvat todelliset keinot ja 
kokonaisvaltainen ajattelu, jolloin oma vastuu itsestä ja muista hämärtyy. Yhteiskunnallisen 
uudistamisen lähtökohtana on oltava vastuullinen vapaus. Kokonaisvaltainen uudistaminen on 
kaikkien suomalaisten, myös opiskelijoiden etu. 
 
Korkean koulutustason rinnalla tarvitsemme sosiaalipolitiikkaa, jonka avulla edistämme 
opiskelijoiden hyvinvointia. Hyvinvointi koostuu monesta palasesta: terveys, sosiaaliset 
verkostot ja koulutus luovat kestävän pohjan ihmisen hyvinvoinnille. Keskustan Opiskelijaliitto 
pitää tärkeänä köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisemistä. KOL näkee tasapainoisen 
yhteiskuntarakenteen myös tärkeänä sosiaalipoliittisessa näkökulmassa. Viihtyisä ja 
turvallinen elinympäristö edistää opiskelijoiden hyvinvointia. Opiskelijan parempi arki tukee 
myös opinnoissa edistymistä. Tähän pystymme vastaamaan monipuolisella ja 
kokonaisvaltaisella sosiaalipolitiikan uudistamisella.  
 
Nuorten asioista tulisi päättää saman pöydän äärellä. Nuorten palvelut ovat pirstoutuneet 
usealle toimijalle. Näiden toimijoiden yhteistyö voi olla ainoastaan jonkinlaisen toimikunnan 
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tai työryhmän varassa, mikä voi johtaa pahimmillaan opiskelijoiden pallotteluun avun 
tarpeessa. Tästä on päästävä eroon. KOL:n mielestä tarvitaan hallintokunnat ylittävää 
moniammatillista yhteistyötä nuorten palveluiden kehittämisessä.   
 
Keskustalainen sosiaalipolitiikka on aina tähdännyt köyhimmän ja heikoimmassa asemassa 
olevan ihmisen auttamiseen. Sijansa on ollut niin yhteisön antamalla tuella kuin julkisen 
vallan avulla. Tultaessa 2000-luvulle on vallassa oleva sosiaaliturvajärjestelmämme vuosi 
vuodelta rapistunut. Kytkös työn ja sosiaaliturvan välillä oli olennainen osa sodan jälkeisten 
miltei täystyöllisyyden ja kasvun vuosikymmenten sosiaalidemokraattista sosiaaliturvan 
luomista. Ajattelu pohjautuu työn ja sen kautta syntyvän sosiaaliturvan yhteyteen. 
 
1990-luvun laman myötä massatyöttömyydestä on tullut vakiintunut osa työmarkkinoitamme. 
Suuri osa työvoimasta on jatkuvasti työmarkkinoiden ulkopuolella, osa pysyvästi. Työhön 
kytkeytyvä sosiaaliturva on yhä harvemman kansalaisen tukena. Tätä järjestelmää mukana 
luomassa ollut ammattiyhdistysliike on pitänyt kiinni järjestelmästä, onhan se edullinen sille 
ja sen vallalle. Suomalaisten ikääntyessä väestön valtaosa on työvoiman ulkopuolella, 
palkansaajista on tullut ja koko ajan enemmän muodostumassa etuoikeutettu kansanosa. 
Palkansaajista on tullut eliitti.  
 
Työmarkkinajärjestöt pyrkivät yhä enemmän, huolimatta heikentyneestä taloustilanteesta, 
suojaamaan palkansaajien etuja, talouden kilpailukyvyn ja työmarkkinoiden ulkopuolella 
olevien tilanteesta huolimatta. Tähän ajetaan, ellei jopa pakoteta poliittista valtaa 
mukautumaan verotuksellisin ja ansiosidonnaista sosiaaliturvaa hyödyttävin ratkaisuin. 
Työmarkkinajärjestöt, palkansaajajärjestöt eivät näe yhteiskunnan kokonaisetua. 
 
Tultaessa 2000-luvun toiselle vuosikymmenelle työn muutos on ilmiselvä. Epätyypilliset 
työsuhteet, osa-aikatyö, vuokratyö, osa-aikainen yrittäjyys, osuuskuntatyöllistyminen ja muut 
työn muodot haastavat perinteisen kokoaikaisen työsuhteen mallin. Sosiaaliturvan on oltava 
kannustava ja nimenomaan tämän järjestelmän väliinputoajien puolella. Kytkös työn ja 
julkisen sosiaaliturvan välillä on katkaistava. Julkisen vallan tukema ansiosidonnainen 
työttömyysvakuutusjärjestelmä on julkisen tuen osalta ajettava alas ja luotava yleinen 
työttömyysvakuutus, jota rahoitetaan työttömyysvakuutusmaksuilla. 
 
Keskustalainen ajattelu sosiaaliturvasta on korostanut kannustavuutta ja kannustinloukkujen 
purkamista. Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmämme on täynnä kannustinloukkuja. 
Sosiaaliturvaa on kehitettävä siten, että mikään tilanne ei estä työn, oli se minkä muotoista 
hyvänsä, vastaanottamista. Joustavuus ja universaalisuus ovat avainasioita.  
 

3 Lapset ja nuoret 
 
Keskustan Opiskelijaliiton lähtökohtana on turvallinen lapsuus ja yhteisön voimakas tuki 
vanhemmuuteen. Kasvatusvastuu on ensisijassa vanhemmilla, varhaiskasvatus sekä 
perusopetus tukevat vanhempien ja muiden kasvattajien kasvatustyötä. Keskustan 
Opiskelijaliitolle ”koko kylä kasvattaa” – periaate on todellisuutta ja hyvä malli ja viitekehys 
lasten kasvulle.  
 
Perheiden varhainen tuki on olennainen osa niin koulujärjestelmää kuin sosiaalityötäkin. 
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Keskustan Opiskelijaliitto vaatii lapsiperheiden kotiapua laajennettavaksi kaikkiin kuntiin. 
Erilaiset mallit, kuten palvelusetelimalli lasten perhepäivähoitoon ovat uusia yhteisöllisiä 
malleja missä esimerkiksi nuoria tuttavaperheitä rohkaistaan hoitamaan toistensa lapsia sekä 
jakamaan kasvatusvastuuta yhteisöllisesti. Ennaltaehkäisevä apu on aina ensisijaista suhteessa 
ongelmien hoitoon, kuten lastensuojeluun. Tästä syystä koulupsykologipalvelut ja 
kouluterveydenhoitajapalvelut on resursoitava riittävästi.  
 
Koulujen ja oppilashuollon osaa perheiden tukemisessa on tarkasteltava uudelleen. Tästä 
syystä koulupsykologeja kouluterveydenhoitopalveluihin on kohdistettava riittävästi 
resursseja. Kouluissa havaitut ongelmat eivät aina siirry viranomaisjärjestelmässä oikealla 
tavalla eteenpäin. Keskustan Opiskelijaliiton mielestä salassapitosäännöksiä eri lasten ja 
nuorten kanssa tekemissä olevien viranomaisten välillä on voimakkaasti kevennettävä 
kokonaisedun vuoksi. Opettajankoulutuksessa tulisi tarjota paremmin välineitä lasten 
kasvattamiseen ja moninaisiin ongelmiin puuttumiseen. Koulukiusaamiseen on puututtava 
hyväksi todettujen toimintamallien pohjalta, kuten Kiva Koulu- toimintatapa, joka on 
osoittautunut tulokselliseksi. Koulukiusaamisen ennaltaehkäisy on olennainen osa turvallisen 
kasvu- ja oppimisympäristön luomisessa. Ryhmäytyminen ja tiiviin, kannustavan kouluyhteisön 
syntyminen ovat niitä keinoja, millä ehkäistään ongelmien syntymistä. 
 
Koulujen oppilaskuntien toiminta tulee ottaa luontevaksi osaksi kouluyhteisöä ja niiden 
toimintaa on kytkettävä nuorisovaltuustojen sekä nuorisofoorumeiden yhteyteen. 
Oppilaskuntia tulee kuulla oppilaiden asemaan keskeisesti liittyvissä asioissa, koskien myös 
kunnallista päätöksentekoa. Nuorille on luotava kanava kunnalliseen päätöksentekoon. 
 
Lasten harrastusmahdollisuudet ovat keskeinen osa kasvamista kunnon kansalaisiksi ja siksi 
esimerkiksi liikuntaharrastuksiin tulee kannustaa koulun kanssa yhteistyössä. Julkisen tuen 
puitteissa järjestettävien harrastusmahdollisuuksien hintojen ei tule nousta poissulkevan 
korkeiksi.  
 
Keskustan Opiskelijaliitto kannattaa ajatusta nuorisopalvelujen kokonaisuudesta, missä 
koulusta toiselle asteelle nuoret saisivat palvelut samalta luukulta. Työvoima, opinto-ohjaus 
ja sosiaalipalvelut on otettava tarkasteluun ja sovellettava etsivän nuorisotyön menetelmiä 
näiden palveluiden tarjoamiseen. Tanskan mallia nuorisopalvelukeskuksista on tutkittava ja 
soveltuvin osin otettava huomioon Suomen palvelujärjestelmää kehitettäessä. Palvelut on 
tuotava virastoista nuorten pariin ja näille keskuksille on annettava päävastuu nuorten 
syrjäytymisen torjunnassa. 
 

 
4 Toisen asteen opiskelijat 
  
Yhteyttä peruskoulusta toiselle asteelle tulee tiivistää sekä opintojen ohjauksen että 
oppilashuollon osalta. Siirtyminen peruskoulusta jatko-opintoihin on tilastojen valossa 
kriittisin vaihe. Väliinputoajia on paljon, vuosittain 5000 nuorta jää vaille opiskelupaikkaa. 
Riskiryhmään kuuluvat nuoret pystyy usein tunnistamaan jo peruskoulussa. Syrjäytymisvaaraa 
on pystyttävä ennakoimaan paremmin ja ongelmiin tartuttava jo peruskoulun aikana. Opinto-
ohjauksen resursointi on kesto-ongelma. KOL edellyttää opinto-ohjauksen resurssien 
kasvattamista huomattavasti nykyisestä. Vaille jatko-opintopaikkaa jääneet nuoret on 
yksitellen kontaktoitava viranomaisten taholta. Vastuuviranomainen voisi olla alueellinen 
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nuorisopalvelukeskus. Tästä keskuksesta tarjotaan palvelut tai ohjataan nuori paikalliselle 
palveluntarjoajalle.  
 
Keskustan Opiskelijaliitto edellyttää vanhempien tulojen vaikutusten poistamista toisen 
asteen opiskelijoiden opintorahasta 18 vuotta täyttäneiltä. Yhä useamman nuoren muuttaessa 
pois kotoa toisen asteen opintojen vuoksi, asettaa tämä heidät toimeentulon suhteen 
kohtuuttomaan asemaan.  
 
Keskustan Opiskelijaliitto pitää positiivisena Jyrki Kataisen hallituksen nuorisotakuu-ohjelmaa 
avauksesta nuorten syrjäytymisen oikeaan torjumiseen. Ohjelman vaikuttavuus ja toimien  
pinnallisuus jättävät kuitenkin tulokset laihoiksi. Jotta saadaan todella vaikuttavia toimia 
aikaiseksi, tulee tehdä investointeja ja järjestelmätason muutoksia. Nykyisellään 
nuorisotakuu on jäänyt budjettikikkailuksi. Jälkihoidon sijaan on pyrittävä ongelmien 
ennaltaehkäisyyn varhaisessa vaiheessa.  
 
Toisen asteen opintojen keskeyttämiseen on luotava tehokas uusi toimintamalli, millä 
estetään nuorten syrjäytyminen opinnoista ja yhteiskunnasta.  
 
 
5 Korkea-aste 
 
5.1 Opiskelijoiden osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen 
 
Elämän muutosvaiheet ovat pahin hetki joutua syrjäytymisen tielle. Esimerkiksi moni 
yliopisto-opiskelija on käyttänyt YTHS:n mielenterveyspalveluita. Elämäntaitojen ja 
sosiaalisen turvaverkon merkitys pitäisi ottaa opintojen alussa rohkeammin puheeksi kaikkien 
opiskelijoiden kanssa orientoivien opintojen aikana.  
 
Harrastustiloja tulee olla riittävästi ainejärjestöille ja oppilaskunnille, jotka voivat järjestää 
omaehtoisesti ja vapaasti toimintaa.  
 
Paikallinen päätöksenteko luo yhteisöllisyyttä, mikä taas torjuu aikamme pahinta vitsausta, 
juurettomuutta ja vieraantumista, sekä niistä seuraavia ongelmia. 
 
Erityisen tärkeää on vahvistaa opiskelijan itsetuntemusta sekä käsitystä siitä, miten oma 
ajattelu ja toiminta vaikuttavat tunteisiin ja tunteet vastaavasti kykyyn ajatella ja toimia. 
 
Terveysvaikutukset syntyvät myös yhdyskuntarakenteen tasapainoisuudesta, turvallisuudesta, 
viihtyvyydestä ja sosiaalisista kontakteista.   
 
 
5.2 Opiskelijaterveydenhuolto 
 
Opiskelijan fyysinen ja psyykkinen terveys on opiskelun perusta. Opiskelijaterveydenhuolto 
toteutuu nyt varsin eri tavoin maan eri kunnissa ja oppilaitoksissa palveluiden saannin, 
maksullisuuden ja niistä tiedottamisenkin suhteen. Palveluja on tasapuolisesti kehitettävä ja 
niiden saanti turvattava kaikille opiskelijoille riippumatta opiskelu- tai asuinpaikasta sekä 
tutkinnon laajuudesta. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) on yliopistojen 
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perustutkinto-opiskelijoiden terveydenhuollosta huolehtiva organisaatio.  
 
Keskustan Opiskelijaliitto edellyttääkin YTHS-pilotin laajentamista pysyvästi myös 
ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitoon. Rahoituksen takaamiseksi on 
lainsäädäntöön kirjattava automaattinen terveydenhoitomaksu kaikille 
ammattikorkeakouluopiskelijoille. YTHS:n rahoitukseen ja toimitilakustannuksiin tulee 
jatkossakin saada pitkäjänteisesti lisäpanostusta kuntien ja valtion osalta. Opiskelijoiden 
rahoitusosuuden tulee pysyä alle 20 prosentissa. Toiminnassa on panostettava enemmän 
ennaltaehkäisevään toimintaan sekä terveyden ja yhteisöterveyden edistämistyöhön. YTHS:lle 
tulee turvata riittävä rahoitus toiminnan laajentamiseen 
 
Pitemmällä aikavälillä Keskustan Opiskelijaliitto kannattaa suomalaisen terveydenhuollon 
kehittämistä asiakaslähtöisesti. Terveydenhuolto organisoitaisiin siten, että saman ikäiset 
ihmiset saisivat samalta luukulta terveydenhoitopalvelunsa. Nyt on jo nähtävissä kuinka 
YTHS:n on kerääntynyt asiantuntemusta nuorten aikuisten terveydenedistämisestä ja tätä 
kehitystä on pitkällä aikavälillä vahvistettava. Sama koskee muita ikäryhmiä, ihmisen 
elämässä ikä tuo tullessansa tietynlaiset terveydelliset haasteensa.  
 
 
5.3 Opiskelijaliikunta ja muu hyvinvoinnin edistäminen  
 
Opiskelijaliikunnan merkitystä hyvinvoinnin edistäjänä aliarvioidaan jatkuvasti. KOL kannattaa 
vaatimusta kirjata opiskelijaliikunta lakiin. Sekä yliopistolakiin että uuteen amk-lakiin on 
kirjattava liikunnan järjestäminen opiskelijoille. Työntekijöiden ja koko 
korkeakouluhenkilökunnan mahdollisuudet ja suositukset liikuntaan tulee myös virallistaa. 
Yhteinen liikunta olisi myös yksi keino yhteisöllisyyden edistämisessä korkeakouluissa.  
 
5.4 Opiskelijaruokailu 
 
Opiskelijoiden Kela-tuetut opiskelija-ateriat ovat tehokas, toimiva ja oikein suunnattu 
tukimuoto, jolla voidaan kohdistetusti edistää opiskelijan hyvinvointia ja opiskelukykyä. 
Opiskelijaruuan tulee olla ravitsevaa, laadukasta ja opiskelijan kukkarolle sopivaa. Lisäksi 
opiskelijaruokailun järjestäminen on sopiva paikka hyödyntää ruuan lähituotantoa. 
Opiskelijaruokailun järjestämiseen liittyvät myös opiskelijaravintolan ratkaisut, joissa tilojen 
vuokrattomuuden säilyttäminen operaattoreille on olennainen tekijä toiminnan 
kannattavuuden kannalta.  
 
 
 
6 Opiskelijan toimeentulo 
 
Opintoetuuksien tavoitteena on taata koulutuksellinen tasa-arvo. Keskustan Opiskelijaliiton 
tavoitteena on toiminnallaan pyrkiä opintososiaalisten etujen turvaamiseen ja rohkeaan 
kehittämiseen. Viime kädessä on pyrittävä perustulomalliseen negatiiviseen tuloveroon koko 
sosiaaliturvajärjestelmän pohjana.  
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6.1 Keskustalainen malli opintotuelle 
 

Opiskelijoiden sosiaaliturva on isojen muutoksien tarpeessa työelämän, perhe-elämän ja 
ennen kaikkea opiskelumaailman viimeaikaisten muutosten myötä. Keskustalaiset opiskelijat 
haluavat luoda mallin, joka kestää aikaa. Opintotukiuudistusta tehtäessä on osattava katsoa 
nykyisen taloustaantuman jälkeiseen tilanteeseen. Uuden nousukauden alkaessa – vaikka se 
olisi loivempi kuin 1990-luvun lopulla – Suomi on nykyistä pahemman kroonisen työvoimapulan 
edessä. Arjessa ja katukuvassa alkaa aidosti näkyä se, mitä tarkoittaa että työmarkkinoilta 
poistuu enemmän väkeä kuin sinne tulee. Nykyisen opintotukimallin koulutuspoliittiset 
vaikutukset ovat riittämättömiä. Nykyinen tuki pakottaa opiskelijan työntekoon, sillä se ei 
mahdollista aidosti päätoimista opiskelua, eikä toisaalta kannusta suorittamaan opintoja 
määräajassa. Mikäli opintotuella halutaan saavuttaa koulutuspoliittisia vaikutuksia, 
nykymallin paikkailu ei riitä. Ihanteena voitaisiin pitää tilannetta, jossa opiskelijat 
opiskelisivat intensiivisesti opintojen alkuvaiheessa (2-3 vuotta) ja loppuvaiheessa opintoja 
opiskelisivat ja kävisivät töissä yhtä aikaa. Tämä helpottaisi siirtymistä työelämään. Uuden 
opintotukimallin tulisi kannustaa tähän. 

Opintotukiuudistuksen periaatteina tulee olla: 
 

1) joustavuus työelämän suuntaan 

2) kannustavuus päätoimiseen opiskeluun sekä perheen perustamiseen  

3) valinnanvapaus – opiskella voi monella tavalla 

4) kaikista heikoimmassa asemassa olevien opiskelijoiden tukeminen 

Keskustan Opiskelijaliitto näkee opiskelijoiden toimeentulon turvaamisen ennen kaikkea 
aatteellisena ja arvokysymyksenä. Mallimme ja ajatuksemme pohjautuvat alkiolaiseen 
sivistys- ja itsekasvatusihanteeseen. Sosiaaliliberalismin hengessä korostamme 
mahdollisuuksien tasa-arvoa ja yksilön valinnanvapautta. 
Opiskelijan perusturvaa tulee kehittää kohti yksilöllistä, nopeasti reagoivaa, humaania sekä 
joustavaa mallia. Keskustan Opiskelijaliiton vuonna 2008 valmistuneessa tutkimusraportissa 
"Alkiolaista perusturvaa etsimässä" on mallinnettu negatiivisesta tuloverosta kehitettyä 
sovellusta, jota kutsumme ennakkoon saatavaksi veroetuudeksi. Käytännössä kyse on 
negatiivisesta tuloverosta, mutta toteutettuna siten, että valtiolta tuleva veroetuus 
maksettaisiin etukäteen. 
 
Keskustan Opiskelijaliitto esittää, että pitkällä tähtäimellä suomalaisessa verojärjestelmässä 
on siirryttävä ennakkoon saatavaan veroetuuden malliin, jossa nykyistä 
opintorahajärjestelmää muutetaan tuloleikkurimallista veroleikkurimallin suuntaan.  
Ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen suhtautuva opiskelijasukupolvi on paras koekenttä 
yhteiskuntapolitiikalle, jossa sosiaaliturva- ja veropolitiikka kulkevat rintarinnan. 
Opintorahajärjestelmän uudistaminen lisäisi opiskelijan valinnan mahdollisuuksia opiskelun, 
työn ja esimerkiksi vanhempainvapaiden käyttöön. Ainoastaan opiskelujen edistyminen 
vaikuttaisi opintorahan myöntämisedellytysten täyttymiseen. Näin opiskelija voisi tehdä 
sopivaksi katsomansa määrän töitä joutumatta arvioimaan jatkuvasti tulojaan, joka johtaisi 
opintorahan kokonaiskuukausien palauttamiseen. Vastaavasti näistä tuloista maksettaisiin 
korkeampaa, niin sanottua opintorahakorotteista tuloveroa joka toimisi leikkurin tavoin ja 
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muuttaisi nykyisen staattisen järjestelmän dynaamiseksi ja negatiivisen tuloveromallin 
mukaiseksi. Malli ei kannusta työskentelemään opintojen kustannuksella, sillä opintotuen 
saamisedellytys eli jatkuva opintojen edistyminen säilyisi mallissa.  
 
Täysipäiväinen työnteko johtaa usein opintojen viivästymiseen ja pahimmillaan 
keskeytymiseen ja sitä kautta opintorahan eväämiseen ja mahdolliseen 
takaisinmaksuvelvoitteeseen kalenterivuoden täyttyessä. Sen sijaan opiskelijoiden tyypillisin 
tuloloukku eli vapaan tulon tulorajan ylittyminen ja opintotuen tukikuukausien 
takaisinmaksaminen tai periminen jäisi historiaan ja opiskelijoiden elintaso paranisi 
nykyisestä.  
 
Opiskelun ja työn joustavampi yhteensovittaminen vaikuttaa opintojen keskeytymisten 
vähenemiseen, opiskelijoiden perheellistymiseen sekä opiskelijoiden asuntotilanteen 
paranemiseen opiskelijan taloudellisen tilanteen parantuessa. Lisäksi opiskeluaikana luodut 
yhteydet työelämään nopeuttavat opiskelijoiden keskimääräistä työelämään siirtymisaikaa 
valmistumisen jälkeen. Tulevaisuuden veroratkaisujen on perustuttava ennakkoon saatavan 
veroetuuden malliin, mikäli halutaan turvata erilaisissa elämäntilanteissa elävien hyvinvointi.  
 
6.2 Opintolaina 
 
Keskustan Opiskelijaliitto kannattaa opintolainaa vapaaehtoisen toimeentulon lisänä, 
opiskelijan sosiaaliturvan ohella. Norjassa toimii malli jolla opintolaina hyödyttää koko maan 
tasa-arvoista kehittämistä. Siellä erityisalueiksi on määritelty tiettyjä alueita, joilla on raskas 
muuttotappio, vanha ikärakenne tai pula korkeakoulutetusta työvoimasta. Tälle alueelle 
muuttanut korkeakoulutettu saa tietyn osan opintolainastaan vuosittain anteeksi. KOL vaatii 
Suomeen samanlaista järjestelmää. Hyvitysprosentti voisi olla vuositasolla 30 % 
korkeakoulutetulle, joka asuu ja työskentelee erityisalueeksi määritetyssä kunnassa. 
Erityisalueen määritelmän voisivat saada kunnat joissa on raskas muuttotappio ja vanha 
ikärakenne. Näin kuntiin saataisiin koulutettua työvoimaa, perustamaan yrityksiä. Osaaminen 
kerryttää ympärilleen kasvua ja Keskustan Opiskelijaliitto kannattaa uudenlaisen rohkean ja 
järkevän aluepolitiikan aloittamista. Tällä mallilla voisi olla myös suotuisia vaikutuksia 
esimerkiksi lääkäri-, sairaanhoitaja- ja opettajapulaan. 
 
6.3 Sosiaaliturvajärjestelmä elinikäisen oppimisen tukena 
 
Sosiaaliturvajärjestelmän tehtävänä on mahdollistaa elinikäinen oppiminen joustavammin. 
Keskustan Opiskelijaliitto kannattaa työmarkkinatuen myöntämistä nykyiseen tapaan 
työvoimaviranomaisten suosituksesta toisen asteen opintoihin laajennettavaksi kahdesta 
vuodesta enimmillään kolmeen vuoteen.  
 
 
7 Perheelliset opiskelijat 
 
Opiskelijat, joilla on lapsia, ovat vaikeassa asemassa. He ovat poikkeuksellinen ryhmä 
opiskelijoiden joukossa ja poikkeuksellinen ryhmä perheellisten joukossa. Suurimmat 
ongelmat heillä liittyvät toimeentuloon ja ajankäyttöön. Opintotukeen olisi saatava 
huoltajakorotus, sillä nykyisellään se ei mitenkään riitä lapsen elättämiseen. Toisaalta 
opintotukijärjestelmän muutokset, joiden vuoksi edistymisen seuranta on entisestään 
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tiukentunut, vaikeuttaa perheellisen opiskelijan arkea, koska ajankäytön haasteiden vuoksi 
opinnot etenevät usein hitaammin. Tähän pääasiallinen syy on se, että perheellisen 
opiskelijan on pakko käydä töissä.  
 
Keskustan Opiskelijaliiton mielestä ainoa oikea tapa tukea nuoria perheitä ja helpottaa 
opiskelijaperheiden köyhyyttä on opintotuen huoltajakorotuksen palauttaminen. Korotuksen 
suuruuden tulee määräytyä lapsiluvun mukaan. Keskustan Opiskelijaliitto pyrkii vaikuttamaan 
siten, että halutessaan opiskelijalla olisi paremmat mahdollisuudet perheen perustamiseen. 
 
Keskustan Opiskelijaliitto näkee opiskelun ja perhe-elämän yhteensovittamisen yhtenä 
syntyvyyttä lisäävänä tekijänä ja siten merkittävänä väestöpoliittisena edistystoimenpiteenä. 
Myös perheellisillä tulee olla taloudelliset ja sosiaaliset mahdollisuudet päätoimiseen 
opiskeluun. Siksi lainsäädännöllä, kunnissa, korkeakouluissa sekä ylioppilas- ja 
opiskelijakunnissa tulee paremmin pyrkiä edistämään perheellisten opiskelijoiden asemaa. 
Perheen toimeentulon turvaamiseksi on työssäkäynti usein välttämättömyys, joka pidentää 
perheellisen opiskelijan opiskeluaikaa. Opintorahaan tulee tehdä merkittävä 145 euron 
lapsikorotus lapsien lukumäärän mukaan, mikä vähentäisi opiskelijan tarvetta työssäkäyntiin.  
 
Yleisen asumistuen ja opintotuen asumislisän eri kriteerit aiheuttavat hankaluuksia 
perheellisille opiskelijoille. Nykymallissa, perheellisten opiskelijoiden siirtyessä opintotuen 
asumislisästä yleisen asumistuen piiriin, perheellisen opiskelijan asumisen tuki usein laskee 
huomattavasti. Perheellisillä opiskelijoilla tulee halutessaan olla mahdollisuus säilyä 
opintotuen asumislisän piirissä myös lapsen syntyessä. Näin opiskelijoita ei rangaista 
taloudellisesti lapsen saamisesta. 
 
Lasten päivähoitojärjestelmää on kehitettävä perheen yksilöllisyyttä ja tarpeita kunnioittaen. 
Opiskelijaperheet tarvitsevat lastenhoitopalveluita, jotka ovat helposti saatavilla, edullisia ja 
antavat joustavan mahdollisuuden sopia hoitoajoista. Lapsiparkit, joiden tarkoituksena on 
tarjota lähellä opiskelupaikkaa lyhytaikaista hoitoa perheellisten opiskelijoiden lapsille, tulee 
valtakunnallistaa ja hoitaa julkisen sektorin kautta. Kodinhoitajajärjestelmä tulee palauttaa 
mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi osa-aikaisen kotihoidon muodossa tai lastenhoitoon 
suunnatulla hoitosetelillä jolla voidaan palkata joko perheenjäsen, perheen tuttu tai perheen 
ulkopuolinen tilapäiseksi hoitajaksi.  
 
Perhepäivähoidolla on mahdollisuuksia opiskelijaperheiden keskuudessa. Joissain suurissa 
kaupungeissa toimii malli, jossa kaupungin maksamalla palvelusetelillä kotona lapsia hoitava 
vanhempi voi ottaa muiden lapsia hoitoon 1-4 lasta. Tällöin vanhempi saa palvelusetelin 
mukaisesti jokaisesta hoidettavasta lapsesta palkkion sekä vanhempainetuudet. Luomalla 
kevyempiä joustavia perhepäivähoidon malleja voidaan saada raskaampaan palvelutarjontaan 
helpotuksia. Hoitoseteli voitaisiin kohdentaa erityisesti työttömille. Haluamme korostaa myös 
ylisukupolvista perheiden tukemista. Isovanhemmilla on oikeus lapsenlapsiin, mutta ennen 
kaikkea lapsenlapsilla on oikeus isovanhempiensa läsnäoloon ja elämänviisauteen. 
Keskustalaisina haluamme tukea tasapainoista ja kohtuullisen arjen elämistä. 
 
Koti- ja päivähoito voi olla sekä-että, eikä vain joko-tai. Asiantuntijoiden mukaan lapsen 
varhaisen kehityksen kannalta kaikkein parasta on, että lapsi saa olla ja kasvaa oman 
vanhemman kanssa kolmevuotiaaksi asti. Siksi yleinen tapa, jossa esikoinen laitetaan 
päiväkotiin subjektiivisen päivähoidon mahdollistamana heti kun toinen lapsi on syntynyt, ei 
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ole lapsen kehityksen kannalta parasta.  Ennen kaikkea lapsella on oikeus oman vanhempansa 
ja sisarustensa hoivaan, hellyyteen ja rakkauteen. Parempia hoitomalleja ja erilaisia 
vaihtoehtoja on luotava, jotta erilaisilla perheillä erilaisissa elämäntilanteissa ja -vaiheissa 
olisi tasavertainen mahdollisuus valita, mikä perheelle on paras vaihtoehto.  
 
Päiväkotiryhmiä on pienennettävä ja perhepäivähoitoa lisättävä. Keskustan Opiskelijaliitto 
esittää, että vanhempainrahakautta pidennetään 12 kuukauteen. Lisäksi otetaan käyttöön 
tasa-arvobonus, jonka saa sitä suurempana mitä tasaisemmin vanhemmat käyttävät 
vanhempainrahakauden. Molemmilla vanhemmilla on oikeus arvokkaaseen aikaan pienen 
lapsensa kanssa. 
 
 
 
8 Asuminen, joukkoliikenne ja yhdyskuntarakenne 
 
8.1 Joukkoliikenne 
 
Joukkoliikenne on keskeinen osa opiskelijan jokapäiväistä liikkumista, minkä vuoksi 
joukkoliikenteeseen on panostettava suurilla opiskelijapaikkakunnilla. Valtiontuen lisäämistä 
julkiseen liikenteeseen erityisesti harvaan asutuilla alueilla ja vähäliikenteisillä osuuksilla 
tulee jatkaa, jotta julkista liikennettä voidaan harjoittaa tasapuolisesti koko Suomen 
laajuudelta. Opiskelijan tulee saada joukkoliikenteen opiskelija-alennus 
opiskelupaikkakunnallaan riippumatta siitä, mikä hänen kotikuntansa on. Opiskelija-
alennukset tulee ulottaa kaikkiin lipputyyppeihin. Opiskelijoiden tulee saada oikeus 
alennushintaiseen valtakunnalliseen joukkoliikenteen matkalippuun myös ulkomaisella 
opiskelijakortilla. Kevyenliikenteenväyliä tulee lisätä ja niiden kunnossapitoon panostaa 
enemmän. Tämä kannustaisi opiskelijoita ympärivuotiseen hyötyliikuntaan.  
 
8.2 Asuminen 
 
Erityisesti pääkaupunkiseudulla on liian vähän vuokra-asuntoja opiskelijoiden tarpeisiin. 
Asumistukien korottaminen ei ratkaise opiskelijoiden ongelmaa, koska korotettu tuki menee 
suoraan vuokriin ja näin nostaa edelleen vuokrien hintoja. Nuorten juurtuminen kaupunkiin 
voi olla heikkoa, koska se saattaa pohjautua ainoastaan opiskeluun. Nuorten opiskelijoiden 
näkökulma saattaa jäädä heikoksi päätöksenteossa. Onkin perusteltua, että opiskelijat on 
otettava mukaan asuntoympäristön suunnitteluun. Opiskelija-asuntojen rakentamisessa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota yhteisöllisyyden tukemiseen.  
 
Keskustan Opiskelijaliitto kannattaa opiskelijoiden asumistilanteen helpottamiseksi laajempaa 
sosiaalisen asuntotuotannon tukemista. KOL painottaa valtion roolia sosiaalisen 
asuntotuotannon lisäämisessä ja korostaa samalla uudisrakentamisen muitakin hyviä 
vaikutuksia, kuten työllisyyden lisääntymistä. 
 
Kaupunkeja on vaadittava kaavoittamaan enemmän tilaa asunnoille, jotta myös 
erityisasuntoja voidaan rakennuttaa halutuille ja arvonsa säilyttäville alueille. Näin 
tasapainotetaan kaupunkialueiden asukaspohjaa. Kaavoitusta lisäämällä myös tonttimaiden 
hintataso säilyy kohtuullisena.  
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KOL vaatii valtion investointituen määräaikaista nostamista viideksi vuodeksi kymmenestä 
prosentista viiteentoista. Tämä kannustaisi rakennuttajia uusiin projekteihin. Samalla vuokra-
asumisen pitkän aikavälin kustannukset laskisivat. Rakentamisen lisääminen hillitsisi 
taantuman vaikutuksia muillakin kuin rakennusalalla ja noudattaisi Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskuksen (ARA) uudisrakentamisen suosimisen periaatteita, joissa korostuu 
erityisesti rakennuskannan energiatehokkuuden lisääminen. 


