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T ämä on Suomen ylioppi-

laskuntien liiton ja yliop-
pilaskuntien yhteinen vaa-

liohjelma. Haluamme kiinnittää 
vaalien alla huomion siihen, miten 
poliittiset päätökset vaikuttavat 
nuoriin ja tuleviin sukupolviin. Me 
haluamme rakentaa kestävää yh-
teiskuntaa, joka on nuorille suku-
polville oikeudenmukainen ja jon-
ka tulevaisuuteen voimme uskoa.

Nuorten huoli omasta tulevai-
suudestaan kasvaa. Meitä huo-
lettavat pirstoutuva ja epävarma 
työelämä, vanhempia sukupolvia 
heikompi palkkakehitys, väestön 
koulutustason nousun pysähtymi-
nen, hyvinvointivaltion palveluiden 
ja sen rahoituspohjan heikkenemi-
nen, eriarvoisuuden lisääntyminen 
ja voimattomuuden tunne globaali-
en haasteiden edessä.

Yhteiskuntamme haasteet ovat 
kaikille meille yhteisiä, mutta mo-
net niistä koskettavat erityisesti 
nuoria ja tulevia sukupolvia. Yh-
teiskunnan tuleekin toimillaan 

VUODEN 2019  
EDUSKUNTAVAALIT  
OVAT SUKUPOLVIVAALIT
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Nuorten huoli omasta 

tulevaisuudestaan kasvaa.

mahdollistaa nuorten osallistumi-
nen haasteiden ratkaisemiseen. 
Tarvitsemme toimia, jotka tukevat 
nuorten kykyjä ja osaamista ja 
auttavat heitä kohtaamaan tule-
vaisuuden epävarmuuden. Tarvit-
semme politiikkaa, joka luo toivoa.

Ylioppilasliikkeelle sukupolvien 
välisen oikeudenmukaisuuden 
teemat näkyvät erityisesti opiske-
lijoiden kautta. Laadukas ja saa-
vutettava koulutus, opiskelukykyä 
ylläpitävät palvelut ja sosiaalitur-
va, kansainvälisyys ja kestävän 
kehityksen tavoitteet ovat avainte-
kijöitä, joilla taataan Suomen ja tu-
levien sukupolvien menestyminen 
myös tulevaisuudessa.

VUODEN 2019  
EDUSKUNTAVAALIT  
OVAT SUKUPOLVIVAALIT
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https://syl.fi/wp-content/uploads/2017/11/Ehdotus-korkeakouluvision-tiekartaksi-1.pdf1

KORKEAKOULUTUKSEN 
ALUSTA MAHDOLLISTAA 
JATKUVAN OPPIMISEN

T yön murros ja entistä vai-
keammin ennakoitavat 
osaamistarpeet haastavat 

korkeakoulujen toimintaa. Re-
surssien jakaminen, avoimuus ja 
yhteistyö ovat tulevaisuuden kor-
keakoulutuksen avainsanoja. Tule-
vaisuudessa korkeakoulut avaavat 
tarjontaansa uusille käyttäjäryh-
mille ja tiivistävät vuorovaikutus-
taan muun yhteiskunnan kanssa. 
Uuden teknologian luomat mah-
dollisuudet tulee hyödyntää täy-
simääräisesti niin pedagogisissa 

kuin hallinnollisissa ratkaisuissa.
Ehdottamamme Suomen kor-

keakoulu -alustamalli1 mahdollis-
taa näiden tavoitteiden edistämi-
sen sekä tukee oppijan joustavia ja 
yksilöllisiä opintopolkuja. Kansalli-
sella alustalla korkeakoulut voivat 
tarjota opetussisältöjään erilaisille 
oppijaprofiileille – siis myös muille 
kuin tutkinto-opiskelijoille.  Alusta-
mallin mukainen toimintatapa voi 
säästää resursseja korkeakoulujen 
tiiviimmän yhteistyön myötä. Mi-
käli jatkuvan oppimisen tarkoi-
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SYL:N RATKAISUT:

• Korkeakoulujen rahoitusmalli on uudistettava siten, että se palkitsee 
suoritetuista opintopisteistä, koulutuksen laadusta ja laadullisesta 
työllistymisestä.

• Työttömyysturvalla ja aikuiskoulutustuella opiskelua on kehitettävä 
kokonaisuutena.

• Opintojen siirtymävaiheissa tulee turvata monipuoliset väylät korkea-
koulutukseen. Avoimessa korkeakoulutuksessa on maksuttomia väylä-
opintoja, joiden kautta opiskelija voi päästä suorittamaan tutkintoa.

tuksiin järjestetään kaupallista toi-
mintaa, resurssit myös lisääntyvät. 
Lisäksi alustamalli purkaa tarpeet-
tomia organisatorisia ja maantie-
teellisiä raja-aitoja korkeakoulujen 
väliltä.

Alkuun päästään uudistamalla 
korkeakoulutuksen rahoitusmallia 
palkitsemaan suoritetuista opin-
topisteistä, opetuksen laadusta ja 
laadullisesta työllistymisestä. Näin 
korkeakoulujen yhteistyö, työnja-

ko ja profiloituminen lisääntyvät 
ja opiskelijoiden valinnanvapaus 
kasvaa.

Oppimisen muutos haastaa 
myös opiskelun tukijärjestelmät. 
Siirtymät työttömyyden, työllisyy-
den, opiskelun ja yrittäjyyden välil-
lä ovat monelle arkipäivää. Tämän 
vuoksi tukijärjestelmien on oltava 
avoimia, saavutettavia ja erilaiset 
opiskelijaryhmät huomioivia.

Työn murros ja entistä vaikeammin 

ennakoitavat osaamistarpeet haastavat 

korkeakoulujen toimintaa.



8

VAKAA PERUSRAHOITUS 
TURVAA LAADUKKAAN 
KOULUTUKSEN  JA  TOIMII 
INNOVAATIOIDEN 
KASVUALUSTANA

K oulutuksen saavutettavuu-
den ja sukupolvien välisen 
oikeudenmukaisuuden kan-

nalta paras tapa rahoittaa korkea-
kouluja on turvata julkinen rahoitus 
pääasiallisena rahoituksen muo-
tona. Jos koulutustasoa halutaan 
nostaa, julkisen rahoituksen tarve 
kasvaa. Mikäli halutaan, että jatkos-
sa korkeakoulujen tehtäviin kuuluu 
laajemmin myös jatkuva oppiminen 
ja työelämässä olevien osaamisen 
päivittäminen, järjestelmään tulee 

saada lisää myös yksityiseltä sekto-
rilta tulevaa rahaa. Investointi kou-
lutukseen on investointi tulevaisuu-
den hyvinvointiin.

Tutkintoon johtavan koulutuk-
sen tulee olla jatkossakin opiskeli-
jalle maksutonta. Jokaisella tulee 
olla mahdollisuus laadukkaaseen 
koulutukseen varhaiskasvatuksesta 
aina tohtorintutkintoon asti sosioe-
konomisesta taustasta riippumatta. 
Korkea koulutustaso palvelee koko 
yhteiskuntaa ja koulutettu väestö 



9

SYL:N RATKAISUT:

• Korkeakoulutuksen rahoitusta on lisättävä.

• Tutkintoon johtava koulutus on säilytettävä maksuttomana.

• EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukuvuosimaksuista 
on luovuttava.

• Tulee luoda jatkuvan oppimisen rahoitusjärjestelmä, jossa rahoittajina 
ovat yhteiskunta, yksilöt ja työnantajat.

• On otettava käyttöön korkeakoulujen yhteinen strategiakausi.

• (Saavutettavuusohjelma) Korkeakoulutuksen saavutettavuuden edistä-
miseksi on laadittava koulutuksellisen tasa-arvon ohjelma.

on Suomen kilpailuetu. Ylemmän 
korkeakoulututkinnon on oltava 
yliopistoissa edelleen lähtökoh-
tainen tavoitetaso. Tarvitsemme 
myös kansainvälisiä osaajia, minkä 
vuoksi EU/ETA-maiden ulkopuolel-
ta tulevien lukuvuosimaksut tulee 
poistaa ja keskittyä kansainvälisten 
opiskelijoiden työllistymiseen opin-
tojensa aikana ja niiden jälkeen.

Korkeakoulujen autonomia sekä 
tieteen ja taiteen vapaus yhdistetty-

nä riittäviin resursseihin ovat inno-
vaatioiden edellytys. Opiskelijoiden 
laaja valinnanvapaus, kokeiluun 
rohkaiseva kulttuuri sekä yrittämi-
sen ja erehtymisen mahdollisuudet 
ovat monien menestystarinoiden 
takana. Luottamuksen kulttuuri 
korkeakouluja ja opiskelijoita koh-
taan on palautettava. Korkeakoulu-
jen yhteinen strategiakausi takaa 
läpinäkyvän, pitkäjänteisen ja vuo-
rovaikutteisen kehittämistyön.
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MIELEN HYVINVOINTI  
ON TAE  OPISKELUKYVYSTÄ

O piskelijoiden mielenter-
veyden ongelmat ovat 
lisääntyneet 2000-luvun 

aikana ja psyykkisistä oireista kär-
sii säännöllisesti jopa 30 % korkea-
kouluopiskelijoista (KOTT 2016). 
Mielenterveysongelmat heiken-
tävät opiskelukykyä ja hidastavat 
opiskelijoiden valmistumista. 

Silti opiskelijan voi olla vaikea 
saada tarvitsemaansa tukea. Kor-
keakoulut ovat talouspaineessa 
leikanneet oppimisen kannalta 
keskeisistä palveluista, ja opiskeli-
jan saatavilla olevien mielenterve-

yspalveluiden jatko on sosiaali- ja 
terveysuudistuksen keskellä epä-
selvä. 

Tämä suunta on saatava kään-
tymään, jotta korkeakouluista 
valmistuu jatkossakin työkykyisiä 
ja motivoituneita ammattilaisia. 
Väestörakenteen muuttuessa nuo-
ret sukupolvet kantavat harteil-
laan heikkenevän huoltosuhdan-
teen aiheuttamat kulut. Meillä ei 
ole varaa menettää yhtään nuorta 
mielenterveysongelmille tai työky-
vyttömyyseläkkeelle. 
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SYL:N RATKAISUT:

• Opiskelijoiden ja nuorten mielenterveysongelmien syitä on tutkittava 
järjestelmällisemmin ja tutkimuksen rahoitus on turvattava esimerkik-
si Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen kaltaisille säännölli-
sille tutkimuksille. 

• Korkeakouluilla on oltava riittävästi resursseja opiskelijoiden tukipal-
veluihin.

• Opintopsykologipalveluiden mitoituksesta on tehtävä ohjeistukset 
siten, että vastaanotolle pääsee kuukauden sisällä ajanvarauksesta.

• Julkisen puolen ja kansalaisjärjestöjen tarjoamien ennaltaehkäisevien 
ja matalan kynnyksen palveluiden rahoitusta tulee lisätä.

• On aloitettava selvitys mahdollisuudesta tarjota maksutonta kuntou-
tuspsykoterapiaa alle 29-vuotiaille nuorille.

• Digitaalisia palveluita, kuten opintojen tukipalveluita ja neuvontaa on 
kehitettävä sekä hyödynnettävä osana opiskelukyvyn ylläpitämistä ja 
palveluiden piiriin ohjaamista. 

Opiskelijoiden mielenterveyden 

ongelmat ovat lisääntyneet 

2000-luvun aikana.
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RI IT TÄVÄ 
 TOIMEENTULO  

ON OPISKELUN  
TURVA

O piskelijat ovat olleet talouspoli-
tiikan suurimpia häviäjiä2 tällä 
vuosikymmenellä. Heikennys-

ten jälkeen opiskelijan sosiaaliturvan taso 
on riittämätön turvaamaan toimeentuloa 
tai mahdollistamaan täysipäiväistä opis-
kelua. 55 % opiskelijoista täydentää toi-
meentuloaan työtuloilla3.

Opiskelijat on pidettävä mukana sosi-
aaliturvan kokonaisuudistuksen valmis-
telussa, ja malleja valmisteltaessa tulee 
huomioida niiden sukupolvivaikutukset. 
Korkeakouluopiskelijan sosiaaliturvan ta-
soa tulee korottaa 90 eurolla kuukaudessa. 
Ylioppilasliike kannattaa siirtymistä pe-
rustulon kaltaiseen sosiaaliturvan muo-
toon, joka mahdollistaa täysipäiväisen 
opiskelun ja itsensä kehittämisen. Opinto-
laina on hyvä täydentävän toimeentulon 
muoto niille, jotka sitä haluavat käyttää. 
Kenenkään ei tule joutua elämään velaksi.

Opiskelijoiden siirtäminen yleisen 
asumistuen piiriin ottaa opintotuen asu-
mislisää paremmin huomioon todellisen 
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https://secondbestworld.files.wordpress.com/2017/09/kenen-talkoot_2011_2018_pdf.pdf
https://www.stat.fi/til/opty/2016/opty_2016_2018-03-14_tie_001_fi.html
https://www.hs.fi/paivanlehti/10092017/art-2000005360975.html
https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000005410332.html
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160706/01_2018_Eriarvoisuutta%20kasittelevan 
%20tryn%20loppuraportti_kansilla_netti.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2
3
4
5
6

SYL:N RATKAISUT:

• Opiskelijoiden sosiaaliturvan kehittäminen on otettava osaksi sosiaalitur-
van kokonaisuudistusta. 

• Opiskelijoiden sosiaaliturvan tasoa on korotettava 90 euroa/kk.

• Kimppa-asumista vaikeuttavia säädöksiä, kuten asuinkumppanien tulo-
jen vaikutus asumistukeen, on purettava.

vuokratason. Tuen määräytymi-
nen ruokakuntakohtaisesti on 
kuitenkin ongelmallista, koska se 
ei huomioi opiskelijoiden erilaisia 
yhteisasumisen muotoja. Ruoka-
kuntakäsitteen ongelmallisuuteen 
ovat puuttuneet muun muassa 
ympäristövaliokunnan puheenjoh-
taja Satu Hassi4, Kelan pääjohtaja 
Elli Aaltonen5 sekä professori Juho 

Saaren eriarvoisuustyöryhmä6. 
Yleinen asumistuki tulee muut-
taa yhdenvertaisesti eri asumis-
muotoja, kuten kimppa-asumista, 
tukevaksi. Tämä on kannattavaa 
sekä yksilölle että yhteiskunnalle. 
Asumistuen yksilökohtaistaminen 
vastaisi parhaiten modernien asu-
mismuotojen tarpeisiin.

Opiskelijat ovat olleet 

talouspolitiikan suurimpia 

häviäjiä tällä vuosikymmenellä.
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KESTÄVÄ 
ELÄKE JÄRJESTELMÄ  
ON KAIKKIEN ETU

E läkejärjestelmä on suku-
polvien välinen sopimus 
ja sen tuomien etujen ja 

kustannusten tulisikin jakaantua 
oikeudenmukaisesti sukupolvien 
kesken. Samalla tulee pitää huolta 
siitä, että eläkejärjestelmä säilyy 
yhdenvertaisena sekä siitä, että 
se kannustaa työurien pidentämi-
seen alakohtaiset erot huomioiden. 
Työurien pidentämiseksi on myös 
helpotettava uudelleenkouluttau-
tumista ja mahdollistettava osa-ai-
kaisen työn tekeminen työuran 
lopulla. Samalla tulee panostaa 
aikaisempaa enemmän työhyvin-
vointiin ja työssä jaksamiseen, joi-
den avulla voidaan nostaa eläköi-
tymisikää.

Väestörakenteen muutos ai-
heuttaa eläkejärjestelmään painei-
ta, joihin on reagoitava nyt, jotta 
eläkemaksuja ei tarvitse enää tule-
vaisuudessa nostaa. Vuosikymme-
niä jatkunut eläkemaksujen kasvu 
on luonut painetta alentaa muuta 
verotusta, jotta kokonaisveroaste 
on voitu pitää vakaalla tasolla. Ve-
rokertymän alentuminen johtaa 
paineeseen leikata hyvinvointi-
valtion tarjoamista etuuksista ja 
palveluista, joita myös nuoret su-
kupolvet tarvitsevat eri elämänvai-
heissa. Kestävää eläkejärjestelmää 
ei voida rakentaa nuorten sukupol-
vien kustannuksella.

SYL:N RATKAISUT:

• Keskimääräistä eläköitymisikää on nostettava.

• Suurten työeläkkeiden verotusta on kiristettävä.

• Kansan- ja takuueläkkeen tulee olla elämiseen riittävä.
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A sumismenot ovat suurin yksittäi-
nen kustannus vähävaraiselle. 
Opiskelijoiden kohtuuhintainen 

asuminen ja asuntojen riittävä tarjonta vä-
hentävät asuntopulaa ja helpottavat myös 
muiden vähävaraisten asemaa. Kasvaneet 
asumistukimenot ovat ylläpitäneet kes-
kustelua asuntorakentamisen tarpeesta 
kasvukeskuksissa, joihin valtaosa myös 
opiskelijoiden asunnontarpeesta keskittyy. 
Investoinnit opiskelija-asuntojen uudistuo-
tantoon ja perusparannuksiin vähentävät 
valtion asumistukimenoja, kun ne toteute-
taan omakustanneperiaatteella. 

Opiskelijoiden 

kohtuuhintainen 

asuminen ja 

asuntojen riittävä 

tarjonta vähentävät 

asuntopulaa.

KOHTUUHINTAINEN 
ASUMINEN ON 
HYVÄ INVESTOINTI 
YHTEISKUNNALLE
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SYL:N RATKAISUT:

• Investointiavustusta (tavanomaiset opiskelija- ja nuorisoasunnot) 
on nostettava enintään 20 prosenttiin asuntojen hankinta-arvosta ja 
ARA:n myöntövaltuutta on korotettava vastaavalla summalla.

• Opiskelija-asuntojen tuotanto on sidottava Maankäytön, Asumisen ja 
Liikenteen MAL-sopimuksiin.

• Opiskelija-asunnot on vapautettava parkkipaikkanormista korkea-
koulupaikkakunnilla esimerkiksi MAL-sopimuksien avulla.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160706/01_2018_Eriarvoisuutta%20kasittelevan 
%20tryn%20loppuraportti_kansilla_netti.pdf?sequence=1&isAllowed=y

7

Kohtuuhintaisen asuntotuotan-
non edistämistä on tukenut myös 
professori Saaren eriarvoisuus-
työryhmä7, joka esittää valtion 
tukemien vuokra-asuntojen osuu-
den kasvattamista pääsääntöisesti 

30 %:iin kaupunkiseudun koko 
asuntotuotannosta. Tarpeettomia 
säädöksiä purkamalla voidaan 
alentaa opiskelija-asuntojen raken-
tamiskustannuksia, jotka heijastu-
vat suoraan vuokrien tasoon.
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ILMASTO ON 
SUKUPOLVIKYSYMYS

I lmastonmuutos on yksi aikamme suurimpia sukupolvi-
poliittisia kysymyksiä. Ilmastonmuutoksen ja muiden 
ympäristöongelmien aiheuttamat uhat ovat valtavan 

suuria ja vaikeasti ennakoitavissa. Niiden tuoma kärsimys, 
epävarmuus ja kustannukset kasautuvat kuitenkin suhteet-
tomasti nuorten ja tulevien sukupolvien maksettaviksi. 

Suomen tulisikin olla kärkikastissa taistelussa ilmaston-
muutosta vastaan, tehdä vaikuttavaa ja  kunnianhimoisia 
ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa, kuunnella asiantuntijoita ja 
panostaa tutkimukseen ja innovaatioihin. Nyt tarvitsemme 
konkreettisia toimia, jotta ilmastonmuutoksen seuraukset voi-
daan minimoida.



19

SYL:N RATKAISUT:

• Ilmasto- ja ympäristövaikutukset on arvioitava kaikessa päätöksen-
teossa ja asiantuntijoita on kuultava laajasti siten, että heidän näke-
myksensä otetaan huomioon.

• Suomen ja Euroopan unionin tulee olla hiilineutraaleja vuoteen 2030 
mennessä.

• On luotava lainsäädäntö, joka ohjaa kunnianhimoisesti puhtaan ja 
hiilineutraalin energian tuotantoon ja suurempaan energiatehok-
kuuteen tavoitteena energian kulutuksen lasku. 

• Yhteiskunnan vero- ja tukijärjestelmiä on muutettava siten, että ne 
kannustavat vahvasti päästöjen vähentämiseen ja ympäristöstä huo-
lehtimiseen. Tällaisia järjestelmiä ovat mm. maatalous-, metsätalous- 
ja yritystuet tai energian kulutukseen liittyvät verohelpotukset.

• Ilmasto- ja ympäristökasvatuksen tulee olla osa opetussuunnitelmaa 
kaikilla koulutusasteilla.

Ilmastonmuutos 

on yksi aikamme 

suurimpia 

sukupolvipoliittisia 

kysymyksiä.
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VASTUULLISTA 
KEHITYSPOLITIIKKAA  
KOULUTUS KESKIÖSSÄ 

S uomi on yksi koulutuksen 
huippumaista, joka takaa 
tasapuoliset ja laadukkaat 

koulutusmahdollisuudet eritaus-
taisille lapsille aina varhaiskasva-
tuksesta korkeakoulutukseen asti. 
Koulutus on yksi kestävän kehityk-
sen kulmakivistä myös maailman-
laajuisesti nyt ja tulevaisuudessa. 
Suomen vahvuus on koulutusosaa-
misessa, jota voidaan hyödyntää 
kehityspolitiikassa.

Globaalit ongelmat eivät helpotu 
kääntämällä niille selkänsä. Suo-
men on oltava eturintamassa edis-
tämässä globaalia vastuunkantoa ja 
kehitysyhteistyöhön tulee panostaa 
rahallisesti 0,7 % sitoumuksen mu-
kaisesti.

Globaalit ongelmat 

eivät helpotu 

kääntämällä niille 

selkänsä.
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VASTUULLISTA 
KEHITYSPOLITIIKKAA  
KOULUTUS KESKIÖSSÄ 

SYL:N RATKAISUT:

• Koulutuksen tulee olla yksi Suo-
men kehityspolitiikan painopis-
tealueista.

• Seuraavaan hallitusohjelmaan on 
tehtävä uskottava kirjaus siitä, 
kuinka kehitysyhteistyövarojen 
määrä nostetaan 0,7 %:iin BKT:sta.

• Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteis-
työhön on varattava 15 % kehitys-
yhteistyön kokonaisrahoituksesta. 
Myös pienten ja keskisuurten 
järjestöjen rahoitus on turvattava.

• Kehitysyhteistyövarat on suunnat-
tava varsinaiseen kehitysyhteis-
työtoimintaan.

• Kestävän kehityksen ja globaa-
likasvatuksen tulee olla osa 
opetussuunnitelmaa kaikilla kou-
lutusasteilla.
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SUOMI MENESTYY 
KANSAINVÄLISTYMÄLLÄ 

S uuret yhteiskunnalliset haas-
teet eivät ole vain kansalli-
sia: ilmastonmuutos, demo-

kratian kriisi ja työn murros ovat 
globaaleja haasteita, jotka ratkais-
taan ylikansallisella yhteistyöllä. 
Kansainvälinen liikkuvuus luo uutta 
osaamista ja rajat ylittävää yhteen-
kuuluvuuden tunnetta. “Tämän takia 
globaali ja eurooppalainen yhteistyö 
erityisesti liikkuvuuden, koulutuksen 
ja tutkimuksen tukemisessa on mah-
tavaa sukupolvipolitiikkaa.

Taloustutkimuksen mukaan 89 %8 
nuorista suomalaisista identifioi itsen-
sä EU-kansalaisiksi. Kansainvälinen 
liikkuvuus luo eurooppalaista iden-
titeettiä ja kehittää osaamista. Laa-
dukas koulutus rakentaa yhtenäi-
sempää ja vakaampaa Eurooppaa, 
joka on avainasemassa aikamme 
globaalien haasteiden ratkaisemises-
sa. Toimintakykyinen, koulutukseen 
ja tieteeseen panostava Euroopan 
unioni on siis mitä parhainta suku-
polvipolitiikkaa. 

Tulevilla kansanedustajilla ja 
ministereillä on suuri mahdollisuus 
ja vastuu kehittää EU:ta Suomen 
EU-puheenjohtajuuskaudella syk-
syllä 2019. Kaikessa EU:n kehityk-
sessä koulutuksella on keskeinen 
rooli. Ei ole talouskasvua, kilpailu-
kykyä eikä osaajia ilman tasokasta 
ja riittävästi rahoitettua koulutusta. 

Suomi tarvitsee jatkossa kan-
sainvälisiä osaajia ja työvoimaa. 
Moni kansainvälinen opiskelija 
haluaisi tehdä Suomesta kotinsa, 
mutta täällä valmistuneista vain 
pieni osa lopulta työllistyy. Työl-
listyminen kansainvälistyy ja liik-
kuvuus kasvaa – työ ei ole enää 
kansalaisuuden ja maan rajojen si-
säistä. Onko Suomi kansainvälisyy-
den mahdollistaja vai jarruttaja? 
Opiskelu- ja työperäinen maahan-
muutto on eduksi Suomelle, koska 
sillä saadaan paikattua työmarkki-
noita ja suurten ikäluokkien eläköi-
tymisen vaikutusta.

http://eurooppanuoret.fi/2018/03/eurooppanuoret-selvitti-suomalaiset-nuoret-pitavat- 
suomen-eu-jasenyytta-erittain-hyvana-asiana/
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SYL:N RATKAISUT:

• Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella on korostettava tutkimusta 
ja koulutusta – erityisesti koulutuksen tasa-arvon tärkeyttä –  sekä 
perustutkimuksen ja innovaatioiden mahdollisuuksia globaalien 
vaarojen torjumisessa. Puheenjohtajuuskaudella opiskelijajär-
jestöt ovat mukana muovaamassa Suomen kärkitavoitteita ja 
-teemoja. 

• Kansainvälisille opiskelijoille on myönnettävä oleskelulupa koko 
tutkinnon suorittamisen ajaksi.

• Kansainvälisten osaajien on saatava nykyistä (1 v.) pidempi työn-
hakuoleskelulupa sekä tukea työllistymiseen ja urasuunnitteluun.

• Suomen ja ruotsin opiskeluun toisena kielenä tulee olla riittävästi 
resursseja monella eri tasolla ja tarjolla tulee olla enemmän myös 
syventäviä kursseja.

• Ulkomailla suoritettujen tutkintojen ja osaamisen tunnistamiseen, 
sekä maahanmuuttajien tuomiseen koulutuksen piiriin (ml. täy-
dennyskoulutus) on panostettava heidän työllistymisensä edistä-
miseksi.

• Julkisten palveluiden tulee olla entistä paremmin saatavilla eng-
lanniksi.

Moni kansainvälinen 

opiskelija haluaisi tehdä 

Suomesta kotinsa, mutta 

täällä valmistuneista vain 

pieni osa lopulta työllistyy.




