
Keskustan opiskelijaliiton periaateohjelma
 itsenäisen Suomen toiselle vuosisadalle

UUSI
sivistys



2

1. Vahva nuorkeskustalainen sivistysaate
2. Koulutusihanne
3. Muut politiikan sektorit
4. KOL:n käytännön toiminnan periaatteet
5. Keskustan Opiskelijaliitto edelläkävijänä

3
4
5
6
8

Periaateohjelma hyväksytty 
Turun liittokokouksessa 11.-12.11.2017

Pitelet käsissäsi Keskustan Opiskelijaliiton uutta periaateohjelmaa. 
Ohjelma luotsaa liittomme itsenäisen, demokraattisen Suomen toiselle 
vuosisadalle. Maailma on yhä enemmän yhtä sekä ongelmissa että 

ratkaisuissa. Keskustan Opiskelijaliitto haluaa luoda ratkaisuja 
kehityksen kärjessä. 

Uusi sivistys tarkoittaa uutta suhtautumista tähän maailmaan. Mikä on 
ihmisen paikka siinä? Mitä ajattelemme itsestämme ja toisistamme? Ihmisyys 

ja sen kehitystarve on pantava koko maailman kehityksen keskiöön.

Ohjelmatyöryhmän puolesta
Lauri Heikkilä, työryhmän puheenjohtaja

Sisällysluettelo
1) VAHVA 

NUORKESKUSTALAINEN 
SIVISTYSAATE



Keskustan Opiskelijaliitto on johtava sosi-
aaliliberaali opiskelijajärjestö suomalaisen 
opiskelijapolitiikan kentällä. KOL on ennen 
kaikkea sivistys- ja kasvatusjärjestö, jonka 
kautta on mahdollista vaikuttaa politiikan 
kaikilla tasoilla ja oppia yhteiskunnasta.
 
Keskustan Opiskelijaliitto näkee ihmisen 
sivistysolentona: KOL uskoo että ihminen 
haluaa kehittyä, kasvaa, sivistyä ja toimia 
yhteisen hyvän puolesta. Ihminen on myös 
sosiaalinen; kehitys, kasvu, sivistys ja 
yhteiskunnallinen toiminta ovat parhaim-
millaan jokaista kehittäviä ja yhteisöllisiä 
prosesseja. Yhteiskunnassa tärkein arvo on 
sivistys; kaikenlainen inhimillinen toiminta 
pohjautuu ajatusprosesseihin, sivistykseen.

 Sivistys on suvaitsevaisuutta; Keskustan 
Opiskelijaliitolle keskusta-aate on muun 
muassa kulttuurirelativistisuutta, eli mitään 
perusteltua mielipidettä tai näkemystä ei 
tuomita, eikä etenkään mielipiteen esittä-
jää. Jokaisella on perustellut syynsä olla 
jotakin mieltä ja jokainen voi oppia toiselta 
jotakin, erosivat näkemykset miten paljon 
tahansa. Tahallisesti valheille perusteltuja 
näkemyksiä ei tietenkään sivistysyhteiskun-
nassa voi hyväksyä.

Sivistys on tasapainoisen ja edistyksellisen 
yhteiskunnan edellytys. Keskustalainen 
aate pohjautuu sivistykselliseen ihmisku-

vaan; yhdessä oppimalla ja kehittymällä 
myös yhteiskunta kehittyy. Ketään ei saa 
jättää väliinputoajaksi, sivistys kuuluu 
kaikille lähtökohdista huolimatta. Kansansi-
vistys ja kansanvalta kulkevat käsi kädes-
sä. Koulutusjärjestelmän tulee kasvattaa 
viisautta, yhteiskunnallista syväymmärrystä 
ja luovuutta, siinä missä käytännönläheistä 
osaamistakin.

Sivistynyt ihminen osaa erottaa faktat ja 
arvot toisistaan, ja ymmärtää tietenkin sen 
että molempia tarvitaan politiikassa. Fakto-
ja ei voi valita, mutta poliittisten ratkaisujen 
teko ja asioiden priorisointi perustuu aina 
arvovalintoihin ja ideologioihin. Arvova-
linnat tulee tehdä aktiivisen ja osallistavan 
yhteiskunnallisen keskustelun pohjalta.

Keskustaopiskelijat uskovat demokratian 
toimivan parhaiten kehittävän, perusteel-
lisen keskustelun kautta. Tärkeintä ei ole 
annettujen äänien määrä, vaan annettuihin 
ääniin johtanut keskustelu. Äänestystulok-
sia on aina kunnioitettava, sillä jokaisella 
on syynsä äänestää niin kuin parhaaksi 
kokee. Avoin demokratia tarjoaa parhaat 
ja perustelluimmat ratkaisut.

Sivistyksellä tavoitellaan ihanteita; ihminen 
unelmoi utopioista, ihanteellisista yhteis-
kunnista. Vähintäänkin ihmiset unelmoivat 
parannuksista joihinkin asioihin. Sivistys 
on sekä tavoiteltava ihanne, että väylä 
ihanteen tavoittamiseen.

”Keskustaopiskelijat uskovat 
demokratian toimivan parhaiten 

kehittävän, perusteellisen 
keskustelun kautta.”
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1) VAHVA 
NUORKESKUSTALAINEN 

SIVISTYSAATE



 Politiikan tulee olla enemmän yhteiskuntaa 
eteenpäin vievää keskustelua. Keskustelun 
tulee olla aktiivista ja riittävän perusteellista 
ennen päätöksentekoa, mutta toisaalta 
päätökset on kyettävä tekemään tarvit-
tavalla ripeydellä. Poliittinen keskusta on 
avoin joka suuntaan, siksi keskusta-aate 
onkin kaikkein keskustelevin aate. Kes-
kustalainen ymmärtää sekä vasemmiston 
että oikeiston talous- ja sosiaalipoliittisia 
näkemyksiä ja tarjoaa niille vaihtoehdoksi 
järkevän kolmannen tien. Keskustan Opis-
kelijaliitto nojaa arvo- ja sosiaaliliberaaliu-
teen, samalla peräänkuuluttaen enemmän 
rakentavaa keskustelua konservatiivisten ja 
liberaalien laitojen välille.

Koulutus on keino saavuttaa sivistyksellisiä 
ihanteita ja osaamista. Koulutusjärjestelmä, 
itsekasvatus, vapaaehtoinen sivistystyö 
ja muut keinot saavuttaa nämä tavoitteet 
ovat kaikki arvokkaita sivistyksellisiä väyliä 
paremman elämän tavoitteluun.

Koulutus luo myös uutta tietoa, kaikilla kou-
lutustasoilla. Koulutuksessa tulee tähdätä 
tiedon löytämiseen, ei pelkkään eteenpäin 
välittämiseen. Aina voi oppia ja luoda 
uutta, Keskustan Opiskelijaliitto uskoo 
elinikäiseen oppimiseen ja monimuotoista 
itsensä kehittämistä tuleekin tukea koko 

elämänkaaren ajan. Oppimaan oppimista 
tulee korostaa eritoten jokaisen opintopo-
lun alkuvaiheissa. Tämä on myös tärkeä 
kansalaistaito.

Tiedepolitiikka on nostettava jälleen 
arvoonsa. Poliitikoilla on tärkeä tehtävä 
toimia tieteen mahdollistajina, edistäjinä ja 
puolestapuhujina. Politiikassa tulee tajuta 
tieteen ja sen omaehtoisuuden merkitys 
kaikelle yhteiskunnalliselle elämälle: poli-
tiikalla tulee tukea tiedettä, mutta poliittiset 
arvovalinnat tulee tehdä tiedeyhteisön 
sisällä.
 
Poliittisten tahojen ja tiedeyhteisöjen avoin-
ta ja julkista vuoropuhelua tulee edistää. 
Tieteen kehitys määrittää usein puitteet 
sille mitä yhteiskunnallisesti on mahdollis-
ta toteuttaa. Sitten taas politiikan kautta 
kuullaan yleinen tahtotila sille minkälaisia 
puitteita yhteiskunnassa halutaan erityisesti 
kehittää. Kun tieteen ja politiikan suhde 
on terve, saavat molemmat myös oikeu-
tuksensa. Arvo- ja asiantuntijajohtajuutta 
tarvitaan yhteiskunnassa sekä erillisinä että 
toisiaan täydentäen.
 

”Aina voi oppia ja luoda uutta, 
Keskustan Opiskelijaliitto uskoo 

elinikäiseen oppimiseen ja 
monimuooista itsensä 

kehittämistä tuleekin tukea 
koko elämänkaaren ajan.”
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2) KOULUTUSIHANNE



Suomen on otettava aktiivinen rauhaa, 
vakautta, luottamusta ja yhteistä edistystä 
välittävä rooli niin kansainvälisissä kokouk-
sissa kuin lähimaiden kahdenvälisissä suh-
teissakin. YK:n ja muiden kansainvälisten 
yhteisöjen on otettava vahvempaa roolia 
globaalin oikeudenmukaisuuden edistä-
jinä ja kansainvälisen sovun ja yhteistyön 
foorumeina. YK:n kehityksen kannalta on 
tärkeää jakaa enemmän päätäntävaltaa 
maiden välillä.
 
Valtioiden välinen yhteydenpito ja kansa-
laisyhteiskunnan tasolla tapahtuva yhtey-
denpito ovat keskeisiä asioita, joita tulee 
vahvistaa lisätäksemme laajaa vakautta. 
Muita ymmärtämään pyrkivä aktiivinen 
keskusteleminen on ensisijainen tapa jolla 
maiden välisiä suhteita on hoidettava, sillä 
vain toisia ymmärtämään pyrkivä keskus-
telu voi vahvistaa luottamusta ja rauhaa. 
Tässäkin asenne, asioiden kokonaisval-
tainen tarkastelu, sekä asioiden tarkastelu 
jokaisen osapuolen kannalta ovat oleellisia 
kaikkia palvelevan edistyksen vahvistami-
seksi.
 
Kehitysyhteistyö on paras tapa vaikuttaa 
muiden maiden sisäiseen kehitykseen, mikä 

vaikuttaa myös Suomeen globaalien ilmiöi-
den kautta. Kehitysyhteistyössä on oleellis-
ta suuren kuvan hahmottaminen tavoitteita 
asetettaessa, sekä parhaiden käytäntöjen 
hakeminen määrällistä kehitystä kuvaa-
vien mittareiden sekä laadullista kehitystä 
kuvaavien vaikuttavuusarviointien kautta.
 

 
Ilmastonmuutoksen vaikutusten ehkäise-
miseksi, sekä Pariisin ilmastokokouksessa 
tehdyn ilmastosopimuksen toteuttamiseksi 
kaikista kasvihuonepäästöistä täytyy pääs-
tä eroon globaalisti 2050-lukuun mennes-
sä ja hiilidioksidia on kyettävä poistamaan 
ilmasta yhä enenevässä määrin. Tämä on 
ehdottoman tärkeää maapallon elinolojen 
puolustamiseksi.
 
Energialla on keskeinen rooli ilmastonmuu-
toksen torjumisessa. Yleisellä tasolla hyviä 
kehityssuuntia ovat sähköistyminen, uusiu-
tuvien energiamuotojen hyödyntäminen 
sekä tutkimuksen ja kehityksen tuloksena 
saavutettujen uusien teknologioiden käyt-
töönotto. Fossiiliset polttoaineet korvataan 
paitsi biopolttoaineella myös esimerkiksi 
sähköllä. Sähköntuotannossa isompaa tilaa 
ottavat muun muassa aurinko- ja tuulivoi-
ma. Tämän toteutumiseksi sähkön varastoin-
tiin täytyy löytyä uusia - paljon parempia 
ratkaisuja. Energian ja sähkön tuotannossa 
on tärkeää antaa tilaa uusille innovaatioille 
ja niiden käyttöönotto on tärkeää tapahtua 
nopeasti.
 
Energiamurroksen ohella ilmaston kannalta 
on oleellista teollisuusprosessien kemial-
listen reaktioiden aiheuttamien päästöjen 
hallinta, jätteenkäsittely sekä  hiilinielujen 

3.1) Maailmanpolitiikka, kansainväliset 
suhteet, rauhanpolitiikka

3.2) Kestävä kehitys, 
ilmastonmuutoksen torjunta
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3) MUUT POLITIIKAN 
SEKTORIT



aikaansaaminen, jossa merkittäviä tekijöitä 
ovat järkevä metsänhoito ja hiilen sitominen 
maaperään maataloudessa.
 
Kaikelle edellä mainitulle tarvitaan 
taloudellisia kannustimia ja investointeja. 
Ilmastonmuutoksen torjunnassa isoa roolia 
näyttelee myös kansainvälinen ilmastoso-
pimus, sekä päästökauppa, jonka tulisi laa-
jentua globaaliksi sopimukseksi esimerkiksi 
YK:n kautta. 

 Kaupungistumisen kiihtyessä on tärkeää 
jokaiselle yhteiskunnalliselle taholle mää-
rittää oma suhteensa kaupunkikehitykseen. 
Keskustaopiskelijat näkevät ihannekaupun-
gin vireänä ja vihreänä sosiaalisena tilana. 
Kaupungin asukkaiden itsensä on saatava 
vaikuttaa harrastusmahdollisuuksien ja 
vapaa-ajan mahdollisuuksien tarjontaan 
kaupungissa. Yhteisöllisyyttä lisätään järjes-
tötoimintaa esille tuomalla, sekä yhteisöl-
lisiä tiloja rakentamalla. Uuden kokeile-
minen pitäisi olla helposti tehtävissä paitsi 
harrastuksien kannalta, myös yrittäjyyden 
kannalta ja yrittäjyyspalveluiden tukeminen 
on olennainen osa kaupungin taloudellisen 
elinvoiman parantamista. Keskustaopis-
kelijoiden ihannekaupungissa ennaltaeh-
käisevä terveydenhuolto ja sairaanhoito on 
jokaiselle asukkaalle saavutettavaa.

Kaupungit ratkaisevat myös suuren osan 
ilmastokysymyksistä. Kaupunki on par-
haimmillaan sosiaalinen viherkaupunki. 
Viherkaupungilla on tärkeä roolinsa 
hiilinieluna. Viherkaupunki liikkuu sujuvalla 
joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä. 
Puistot ovat sosiaalisia tiloja, yhteisön 
olohuoneita, joilla on myös vahva kansan-
terveydellinen tehtävänsä.

 
Sosiaalipolitiikka on enemmän kuin sosi-
aaliturvaa, se on sosiaalisuuden tukemista. 
Ihmisten välinen kanssakäynti on jokaiselle 
hyvinvoinnin edellytys. Ihmisellä on oikeus 
kuulua yhteisöön, oikeus ystäviin, oikeus 
tulla huomioiduksi, oikeus rakkauteen. 
Nämä periaatteet luovat pohjan Keskusta-
opiskelijoiden sosiaalipolitiikalle.
 
Sosiaalipolitiikka on ensisijaisesti keino taa-
ta kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet 
olla osa yhteiskuntaa. Keskustan Opiske-
lijaliitto kannattaa sosiaaliturvan pohjaksi 
yleistä ja yhtäläistä perustuloa, joka riittä-
vällä tasolla takaa kaikille mahdollisuudet 
elämän perusedellytyksiin, asumiseen, 
ravintoon, sekä myös yhteiskunnalliseen 
osallistumiseen.
 

4.1) KOL:n rooli poliittisilla kentillä
 
Keskustan Opiskelijaliitto on osa suoma-
laista ja kansainvälistä opiskelijaliikettä, 
Keskustan puolueperhettä ja sosiaalilibe-
raaleja ryhmittymiä kansainvälisillä kentillä. 
Keskustaperheessä KOL on vahva aatteelli-
nen ääni erityisesti sivistyksen, koulutuksen, 
yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen 
puolesta. Puolueperheessä KOL on vahvin 

3.3) Kaupunkipolitiikka

 3.4) Sosiaalipolitiikka
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4) KOL:n KÄYTÄNNÖN
TOIMINNAN 

PERIAATTEET



kaupunkiääni. Opiskelijapolitiikan ken-
tille KOL tuo rohkeasti omaa aatteellista 
sanomaansa ja mahdollisuuden opiske-
lijoille oppia ja vaikuttaa KOL:n kautta. 
Yhteistyössä muiden opiskelijajärjestöjen 
kanssa KOL toimii tukien opiskelijoiden 
yhteiskunnallista kasvua ja tarjoten tähän 
väylän eritoten keskustalaisesti ajatteleville 
opiskelijoille. Kansainvälisessä politiikassa 
vaikutamme yhä vahvemmin globaalipoliit-
tisiin kysymyksiin, jotka enenevissä määrin 
ovat ihmiskunnan kohtalonkysymyksiä.
 
4.2) KOL kansainvälisillä kentillä
 
Kansainvälisessä politiikassa Keskus-
tan Opiskelijaliitto on isolla pensselillä 
maalaava järjestö. Kansainvälisyys on 
läsnä keskustaopiskelijoiden toiminnassa. 
Korostamme kansainvälisen yhteistyön ja 
kanssakäymisen merkitystä maailmassa, 
jossa ongelmat, mutta myös mahdol-
lisuudet ovat yhä enenevässä määrin 
yhteisiä. Tapahtumiin pyritään mahdol-
lisimman usein saamaan kansainvälisiä 
elementtejä. KOL:n toimijoita kannustetaan 
osallistumaan aktiivisesti kansain-
väliseen politiikkaan ja toimimaan 
kansainvälisissä kattojärjestöissä ja 
muissa kansainvälisissä järjestöissä. 
Kansainvälistä yhteistyötä tehdään 
yhtenäisenä nuorkeskustana hyviksi 
koettuja kanavia pitkin ja pidetään 
erityisesti yhteyttä kansainvälisiin 
sisarjärjestöihin.
 
4.3) Yhdenvertaisuus toiminnassa
 
Keskustan Opiskelijaliitto on yhdenver-
taisuuden asialla. KOL luo toiminnassaan 
puitteet, joissa jokainen voi kokea itsensä 

yhdenvertaiseksi ja tervetulleeksi. KOL:n 
toiminnassa jokainen on samanarvoinen 
riippumatta iästä, uskonnosta, seksuaa-
lisesta suuntautumisesta, etnisyydestä tai 
kansallisesta alkuperästä, kielestä, vam-
masta tai terveydentilasta, sukupuolesta 
tai ulkoisista ominaisuuksista. Esteettömyys 
ja saavutettavuus ovat keskustalle tärkeitä 
asioita. KOL pyrkii toiminnassaan kuule-
maan ja kannustamaan kaikkia, jotta kaikil-
la olisi mahdollisuus osallistua toimintaan. 
KOL tiedostaa luonnollisesti muodostuvat 
kuppikunnat. Kiinnittämällä niiden olemas-
saoloon huomiota ne vähenevät. KOL:n toi-
minnan taakanjako on tasapuolista. KOL:l-
la on kasvatustehtävänä tunnistaa jokaisen 
oma persoonallisuus ja tukea identiteetin 
rakentumista. Jokaisella toimijalla on vastuu 
yhdenvertaisuuden toteutumisesta.
 
4.4) KOL:n viestintä
 
Keskustan Opiskelijaliiton viestinnän tulee 
olla kaikilta osin toimintaan kannustavaa. 
Sisäisen viestinnän kehittämisen näkö-
kulmasta on tärkeää, että muun muassa 
liittohallitus raportoi tekemisistään aktiivi-
sesti. Myös osastojen välisen viestinnän on 
oltava aktiivista.
 
KOL:n ulkoisen viestinnän tulee olla huo-
miota herättävää. Huomion herättämisessä 
hyviä työkaluja ovat muun muassa kuvat 
sekä myös esimerkiksi sopivat yksinker-
taistukset. Keskustaopiskelijat ovat hyvin 
moninainen joukko, ja tätä moninaisuutta 
on tärkeää näyttää ulospäin.
 
4.5) Nuorkeskustalainen radikaalius
 
Keskustan Opiskelijaliitto on tarvittaessa 
radikaali toimissaan, etenkin ääriliikkeiden 
ja suvaitsemattomuuden nousua vastaan. 
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KOL kuitenkin pyrkii tunnistamaan, missä 
menee liiallisen radikaaliuden raja. KOL 
on  kannanotoissaan harkitseva ja riskit tie-
dostava, mutta reaktioissaan nopea. Lisäksi 
KOL ottaa kantaa huomiota herättävillä 
tempauksilla ja mielenilmauksilla. KOL on 
sosiaaliliberaali  liike, joka käy jatkuvaa 
sisäistä debattia olemassaolonsa perusteis-
ta. Kaiken keskiössä on jäsenistön käymä 
aatteellinen keskustelu.

 

 
Sivistynyt ihminen seuraa pitkiä kehi-
tystrendejä ja ottaa vakavasti sekä uhat 
että mahdollisuudet, mitä uusin tutkimus 
ihmiskunnalle esittää. Keskustaopiskelijat 
eri aloilta tietävät eri alojen ja politiikan 
sektoreiden tulevaisuuden näkymät. Poli-
tiikka tulee mitoittaa tavoilla, joilla tavoitel-
laan ihanteita inhimillisestä ja sivistyneestä, 
luonnon moninaisuutta kunnioittavasta 
ihmiskunnasta. Keskustan Opiskelijaliitto 
toimii ihanteidensa mukaisesti kaikkia 
kunnioittaen muuttuvassa maailmassa. 
Keskustan Opiskelijaliitto on jatkuva tarina 
aatteellisesta kasvusta.
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5) KESKUSTAN 
OPISKELIJALIITTO 
EDELLÄKÄVIJÄNÄ



MUISTIINPANOJA




