Koulutusmäärärahojen tulee
pysyä tulevalla hallituskaudella vähintään nykyisellä
tasolla

SDP:n tavoitteena on saada julkinen
talous tasapainoon tulevalla vaalikaudella siten, ettei koulutuksesta
tarvitsisi enää säästää.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön asema ja rahoitus tulee säilyttää sosiaali- ja
terveyspalveluiden palvelurakenneuudistuksessa

SDP tavoitteena on turvata
laadukkaat terveyspalvelut myös
yliopisto-opiskelijoille sosiaalija terveyspalvelu-uudistuksen
yhteydessä.

YTHS tulee laajentaa
koskemaan kaikkia
korkeakouluopiskelijoita

Tutkintoon johtava koulutus
tulee säilyä maksuttomana
Maksuttomana suomalaisille ja EU:n
kansalaisille.

Suomalaisille

EU-ETA -alueen kansalaisille

Suomalaisille ja EU-maiden
kansalaisille

ETA-alueen opiskelijoille

Opintotuen tulee säilyä
opintorahapainoitteisena

EHKÄ, opiskelijoiden opintososiaaliset edut on yhtenäistettävä eikä
opiskelun ohella työssä käyvää ei
saa rangaista opintososiaalisia etuja
leikkaamalla.

Opiskelijan perheellisyys
tulee ottaa opintotuessa
huomioon
Jos se on taloudellisesti mahdollista tehdä

Jokaisessa maakunnassa
tulee olla korkeakoulu

Tärkeintä on koulutuksen laatu. On
samalla turvattava riittävä saavutettavuus ja niin että työelämän
tarpeet voidaan riittävässä määrin
ottaa huomioon

Kun valtion taloudellinen tilanne
mahdollistaa lisämäärärahan osoittamisen.

Opiskelun ja kouluttautumisen ei
tule olla mahdollista vain suurimmissa kasvukeskuksissa.

Koulutusmäärärahojen tulee
pysyä tulevalla hallituskaudella vähintään nykyisellä
tasolla
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön asema ja rahoitus tulee säilyttää sosiaali- ja
terveyspalveluiden palvelurakenneuudistuksessa
YTHS tulee laajentaa
koskemaan kaikkia
korkeakouluopiskelijoita

Tutkintoon johtava koulutus
tulee säilyä maksuttomana

Opintotuen tulee säilyä
opintorahapainoitteisena

Opiskelijan perheellisyys
tulee ottaa opintotuessa
huomioon

Jokaisessa maakunnassa
tulee olla korkeakoulu

Kyllä, RKP:n mielestä koulutuksesta
ei enää voi leikata. Olemme jo
äärirajoilla. Koulutuksella on suuri
merkitys meidän kilpailukyvylle.

Kyllä, YTHS toimii hyvin ja tuottaa
laadukkaat terveydenhoitopalvelut.
Olisi järjetöntä vaarantaa YTHS:n
asemaa sote-uudistuksessa.

Kyllä, tämä on ollut RKP:n linja jo
pitkään. Se antaisi kaikille opiskelijoille
laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut.
Koska perustuslakivaliokunta on suhtautunut kriittisesti laajentamiseen pakkojäsenyyden kautta pitäisi harkita AMK
opiskelijoille terveydenhoitomaksua,
jolla pääsisi YTHS:n piiriin.

Kyllä. Tämä on tasa-arvon kannalta
välttämätöntä. Samalla maksuttomuus
on osa meidän kilpailukykyämme.

Kyllä. RKP:n mielestä olisi nyt annettava
työnrauhaa opiskelijoille eikä (taas)
tehtäisiin suuria muutoksia opintotukijärjestelmään. Meillä on tällä hetkellä monta
päällekkäistä mallia käytössä ja olisi hyvä
antaa niiden vaikuttaa kunnolla.

Kyllä, jos se on taloudellisesti mahdollista
tehdä.

Tärkeintä on koulutuksen laatu. On samalla
turvattava riittävä saavutettavuus ja niin
että työelämän tarpeet voidaan riittävässä
määrin ottaa huomioon.

Kyllä. Päätetyt leikkaukset riittävät.
Nyt tulee keskittyä sisältöjen
kehittämiseen ja mm digitaalisten
sovellutusten sisäänajoon.

Kyllä. YTHS toimii hyvin.

Kyllä. Kokoomus haluaa puolustaa
laadukasta koulutusta. Vaikean taloustilanteen vuoksi koulutuksesta on jouduttu
säästämään merkittävästi. Korkea osaaminen ja koulutus ovat Suomen kilpailuvaltteja, joiden asema on turvattava. Kokoomus
ei halua säästää enempää koulutuksesta.

Kyllä. Korkeakouluopiskelijoiden
laadukasta ja kustannustehokasta
terveydenhuoltoa on kehitettävä
sote-uudistuksen yhteydessä.

Kyllä. Tehdyn kokeilun tulokset olivat rohkaisevia.
Kuitenkin mallin vakinaistaminen valtakunnalliseksi olisi merkittävä uudistus, jonka toimeenpano edellyttää lainsäädännön muutoksia,
neuvotteluja rahoittajien kanssa ja määrärahojen
varaamista valtiontalouden kehyksiin. Malli
YTHS:n palveluiden laajentamiseksi tulee kytkeä
osaksi laajempaa sosiaali- ja terveyspalveluiden
ja rahoituksen uudistusta.

Kyllä. Tällä vaalikaudella koulutuksesta on leikattu
liikaa. Keskustalle koulutus on yksi viidestä strategisesta
painopistealueesta ja sen mukaan Suomesta pitää tehdä
osaamisen ja uusien oppimisympäristöjen kärkimaa.
Koulutussektorillakin pitää hakea digitalisaation ja
nykyistä tiiviimmän yhteistyön kaltaisia järkevän
tehostamisen malleja. Esimerkiksi paikkakunnilla, joissa
toimii sekä yliopisto että ammattikorkeakoulu, on oltava
mahdollisuus korkeakoulujen hallinto-, kiinteistö- ja
tukipalvelujen yhdistämiseen.

Kyllä. Keskusta näkee YTHS:n
laadukkaaksi ja kustannustehokkaaksi järjestelmäksi, jonka toiminta
ja riittävät resurssit on syytä turvata
myös sosiaali- ja terveyspalveluja
uudistettaessa.

KYLLÄ. Maailman paras koulu ei synny säästämällä.
Koulutuksesta leikkaaminen on tullut tiensä päähän.
Vain riittävillä resursseilla saadaan koulutuksestamme
Suomen menestyksen tae ja paras ympäristö yhtä lailla
opiskelijalle, tutkijalle ja opettajalle. Korkeakoulujen omat
mahdollisuudet kehittää vahvuuksiaan on turvattava sekä
nostettava koulutus ja perustutkimus maailman huipulle.
Sen pohjalta myös soveltava tutkimus ja innovaatiot
syntyvät.

KYLLÄ. Terve opiskelija opiskelee paremmin. Opiskelijalla
on opiskelupaikkakunnasta, koulutusasteesta tai
korkeakoulujärjestelmästä riippumatta oltava oikeus
riittävään ja asiantuntevaan opiskelijaterveydenhuoltoon.
Myös mielenterveyspalveluja on oltava riittävästi
saatavilla. Oikein suunnatuilla panostuksilla terveyden ja
hyvinvoinnin edistämiseen voidaan kaventaa terveyseroja.
Sote-uudistuksen osana on tärkeää pystyä purkamaan
terveydenhuollon rahoituksen monikanavaisuutta, mutta
on päivänselvää, että se ei tapahdu romuttamalla yhden
väestönosan erinomaisen toimiva perusterveydenhuolto.

SDP:n tavoitteena on saada julkinen talous
tasapainoon tulevalla vaalikaudella siten, ettei
koulutuksesta tarvitsisi enää säästää. Tämä
ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö koulutusjärjestelmässä tarvittaisi myös tulevalla vaalikaudella rakenteellisia ja sisällöllisiä uudistuksia,
joiden avulla voidaan turvata koulutuksen
laatu ja saavutettavuus.

Kyllä. Tällä hallituskauden koulutuksesta on leikattu
yhteensä noin 1,7 miljardia. Viime kaudella tehty
uusi yliopistolaki ja sen myötä tulosajattelun
leviäminen koulu- ja tiedemaailmaan sekä leikkaukset ovat asettaneet suomalaisen koulutuksen
tasa-arvoisuuden vaaraan. Ensi hallituskaudella ei
ole varaa leikata koulutuksesta, sen sijaan tulisi
harkita leikkauspäätösten perumista.

Kyllä.

SDP tavoitteena on turvata laadukkaat
terveyspalvelut myös yliopisto-opiskelijoille
sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen
yhteydessä.

Kyllä. YTHS palvelee taloudellisesti erittäin ahtaassa
tilassa olevia opiskelijoita. Vaikka pidemmällä aikavälillä tulisi pyrkiä tilanteeseen, jossa rinnakkaisia
järjestelmiä olisi mahdollisimman vähän, ei nykyisen
järjestelmän purkamista tulisi aloittaa heikossa
asemassa olevista. YTHS:n vahvuuksia ovat kustannustehokkuus, erityisammattitaito opiskelijoiden
ongelmien ennaltaehkäisyyn sekä maanlaajuus.

Kyllä.

Kyllä. SDP kannattaa YTHS:n palveluiden laajentamista ammattikorkeakouluopiskelijoille.

Kyllä. On kestämätöntä, että kaikki
suomen korkeakouluopiskelijat eivät ole
oikeutettuja samantasoiseen terveydenhuoltoon. Ammattikorkeakouluopiskelijat
on saatava YTHS:n palveluiden piiriin
mahdollisimman pian.

Kyllä. Keskustan hallituskaudella käynnistetyn YTHS:n AMK-kokeilun tulokset ovat
osoittautuneet rohkaiseviksi. Työ korkeakouluopiskelijoiden tasa-arvoisemman terveydenhoidon puolesta on syytä laittaa
takaisin liikkeelle.

KYLLÄ. Korkeakouluopiskelijoiden tulisi olla keskenään tasavertaisessa asemassa. Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiö on tehokkaaksi ja toimivaksi
osoittautunut tapa järjestää yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuolto. Järkevin ratkaisu on tuoda
myös ammattikorkeakouluopiskelijat YTHS:n
palveluiden piiriin.

Kyllä. Keskustan keskeisimpiä periaatteita on, että jokaisen
suomalaisen tulee voida kehittää itseään niin pitkälle kuin
lahjakkuus ja ahkeruus kantavat, lompakon paksuuteen tai
postinumeroon katsomatta. Tämä tarkoittaa maksutonta koulutusta kaikille suomalaisille sekä opiskelijan sosiaaliturvaa,
joka mahdollistaa opintielle lähtemisen taloudellisesta
taustasta riippumatta. Yhtenä koulutusviennin edistämisen
keinona Keskusta kuitenkin näkee lukukausimaksujen
perimisen mahdollistamisen EU-ETA -maiden ulkopuolisilta
opiskelijoilta korkeakoulujen näin halutessa.

KYLLÄ. Tasa-arvo ja maksuttomuus, kaikkien ulottuvilla
oleva korkeinkin koulutus, ovat suomalaisen yhteiskunnan
suuri menestystarina. On sanottava jyrkkä ja ehdoton ei lukukausimaksuille ja kaikille yrityksille vyöryttää maksullisuutta
koulutusjärjestelmään. Maksuttomasta koulutuksesta on
pidettävä kiinni tasa-arvoisen, kaikille kuuluvan koulutuksen
peruspilarina. Koulutuksen maksuttomuus tarkoittaa myös sitä,
että esimerkiksi ylioppilaskokeiden tulee olla maksuttomia.
Maksuton korkeakoulutus on tehnyt suomalaisesta korkeakoulutuksesta yhden OECD-maiden vähiten periytyvistä.

Kyllä, opintoraha mahdollistaa täysiaikaisen opiskelun.

Kyllä. Suomalaisen yhteiskunnan vahvuus perustuu
siihen, että jokaisella on mahdollisuus itsensä
sivistämiseen yhteiskunnallisesta asemasta tai
varallisuudesta riippumatta. Opintotukijärjestelmä
tukee mahdollisuutta opiskeluun ja kouluttautumiseen. Opintotukea tulisi kehittää siten, että se
kannustaisi nopeampaan valmistumiseen. Jotta
täysipäiväinen opiskelu olisi varmasti mahdollista
opintolainan kuukausittaista valtiontakausta
voitaisiin korottaa.

Kyllä. Opintotuki muutettiin lainapainotteisesta
opintorahapainotteiseksi Ahon hallituksen toimesta
1990-luvulla, ja seisomme edelleen tämän mallin
takana. Lainan osuutta opintotuesta kasvatettiin
Kataisen hallituksen toimesta vuonna 2013. Keskustan mukaan opintotuki on opiskelijan sosiaaliturvaa,
joka tulee kohdistaa ennen kaikkea pienituloisille,
opintosuoritteita riittävän määrän kerääville opiskelijoille.

KYLLÄ. On kestämätöntä, että yhden väestöryhmän pitäisi elättää
itsensä lainalla. On käsittämätöntä, että samaan aikaan kun opiskelijoita
piiskataan valmistumaan yhä nopeammin, täysipäiväisen opiskelun
edellytyksiä - riittävää opintorahaa - ei oltaisi valmiita takaamaan.
Yhteiskunnan tasa-arvoa ja menestystä varten juuri mikään ei ole
niin tärkeää kuin koulutus: laaja-alainen, monipuolinen, sivistystä ja
ihmisten omia valintoja tukeva koulutus, joka antaa ihmisille eväät ottaa
kohtalonsa omiin käsiinsä, löytää paikkansa maailmassa ja rakentaa
taidot joita huomisen työelämä tarvitsee. Koulutus kuuluu kaikille, ei
vain niille, joilla on varaa.
Siksi opintotuen lainapainotteisuutta ei tule missään tapauksessa
lisätä eikä sen saamisen ehtoja kiristää. Opintotukea tulee uudistaa
täysipäiväisen opiskelun mahdollistavaksi. Pitkällä aikavälillä on
siirryttävä kaikille yhteiseen perustuloon.

Kyllä.

Kyllä, tästä on KD:n vaaliohjelmassa
erillinen linjaus.

Kyllä. Lapsiperheiden ja erityisesti perheellisten opiskelijoiden asiat ovat Kokoomuksen politiikan teossa keskeisimpiä kysymyksiä. Huoltajakorotus on perusteltu ja
yksi kiireellisimmistä parannuksista opintotukeen, kun valtion taloudellinen tilanne
mahdollistaa lisämäärärahan osoittamisen.

Kyllä. Keskustan tavoitteena on köyhien lapsiperheiden
parempi hyvinvointi ja toimeentulo. Perheellisten opiskelijoiden jaksaminen ja toimeentulo ovat tiukassa. Huoltajakorotus antaisi vanhemmille paremmat mahdollisuudet
edetä opinnoissaan ja poistaisi lapsiperheköyhyyttä. Keskustan tavoitteena on pidemmällä aikavälillä palauttaa
opintorahan huoltajakorotus ja korjata asumistukea niin,
että asumistuki ei heikkene opiskelijan perheellistymisen
seurauksena. Opintotuen lisäksi on kehitettävä muita
perheitä tukevia palveluja, kuten kotiapua.

KYLLÄ. Opiskelijalapsiperheiden
köyhyyteen tulee pureutua parantamalla
perheellisten opiskelijoiden sosiaaliturvaa
esimerkiksi opintotuen huoltajakorotuksella. Osa-aikaisen opiskelun on oltava
mahdollista perheellisille opiskelijoille.

Kyllä. SDP:n perhepoliittisessa tulevaisuusohjelmassa todetaan seuraavasti: Palautetaan opintorahaan
huoltajakorotus. Nostetaan opintotuen tulorajoja
opiskelijoille, joilla on huollettavia lapsia. Lähtökohtana on valmistuminen tavoiteajassa. Tulevalla
hallituskaudella on kuitenkin tarkkaan harkittava,
mitä korotuksia etuuksiin on mahdollista tehdä.

EOS. Opiskelun ja kouluttautumisen ei tule olla
mahdollista vain suurimmissa kasvukeskuksissa.
Korkeakouluilla on suuri merkitys maakuntien
kehityksen ja osaavan työvoiman kouluttamisen
kannalta elinkeinoelämälle. Suomalainen yliopistoja ammattikorkeakouluverkko on hyvin hajautunut,
minkä vuoksi opetuksen ja tutkimuksen laadun
turvaamiseksi korkeakouluja pitää kannustaa
erikoistumaan ja keskittymään omien vahvuusalueidensa kehittämiseen. Tämä hyödyntää myös alueen
elinkeinoelämää ja opiskelijoita.

Kyllä. Keskusta lupaa puolustaa koulutuksen saavutettavuutta voimakkaasti
myös tulevalla vaalikaudella. Jokaisessa
maakunnassa tulee olla korkeakoulu.
Tämän lisäksi monipuolisia koulutusmahdollisuuksia tulee jatkossakin tarjota
esim. korkeakoulujen sivutoimipisteiden
avulla ympäri Suomea.

KYLLÄ. Ei ole kirkossa kuulutettu, montako
maakuntaa Suomessa on järkevää olla,
mutta on perusteltua, että jokaisella
Suomen merkittävistä maakunnallisista alueista olisi korkeakoulu. Niiden merkitystä
alueiden elinvoiman, osaavan työvoiman ja
kehittämistyön moottorina ei voi väheksyä.

Kyllä. Koulutuksen saavutettavuus on
turvattava koko maassa. Korkeakoulujen
vaikutus myös alueiden elinkeinoelämälle
on merkittävä ja siksi tavoite on tärkeä
myös alueellisen tasa-arvon näkökulmasta.

Kyllä. YTHS soveltuu kaikille korkeakouluopiskelijoille.

Kyllä, maksuttomana suomalaisille
ja EU:n kansalaisille. Sen sijaan mm
venäläisille ja muille EU-ETA-alueen
ulkopuolelta tuleville voitaisiin säätää
esim. 3000 euron lukuvuosimaksu.
Kehitysmaista tuleville maksu voidaan
korvata kehitysyhteistyövaroista.

Kyllä, mutta korkeakoulujen tulee tehdä
yhteistyötä ja erikoistua. Tulee luoda
riittävän isoja huippuyksiköitä, joihin
saadaan houkutelluksi myös ulkomailta
tutkijoita ja opettajia.

Kyllä. Suomalaisen yhteiskunnan
vahvuuksia ovat laadukas ja maksuton
koulutus, joka on jokaisen suomalaisen
saatavilla huolimatta yhteiskunnallisesta
asemasta tai varallisuudesta.

Kyllä. Tutkintoon johtavan koulutuksen tulee olla
maksutonta suomalaisille ja EU-maiden kansalaisille.
Täytyy kuitenkin muistaa, että koulutuksellinen eriarvoistuminen on ollut kasvussa 2000-luvulla. Tästä
ovat merkkeinä mm. koulujen välisten oppimiserojen
kasvu sekä erojen kasvu maan eri osien välillä. Myös
koulutuksen periytyvyys on kasvussa. Tarvitaan
määrätietoisia toimia, joilla voidaan vahvistaa
koulutuksellista tasa-arvoa tulevalla hallituskaudella.

Kyllä. Korkeakouluopiskelun maksuttomuus tulee säilyttää myös
ulkomaalaisille opiskelijoille, kaikissa koulutusohjelmissa, toista
tutkintoaan suorittaville sekä koko opiskeluaikana.
Tanskan ja Ruotsin kokemukset lukukausimaksuista EU/ETA-maiden
ulkopuolisille opiskelijoille osoittavat, ettei lukukausimaksut tuo
säästöjä tai tuloja valtiolle, vaan luovat lähinnä lisää byrokratiaa
ja johtavat kansainvälisten opiskelijoiden määrän romahtamiseen.
ETA-maiden ulkopuolisille luotu maksujen perimisjärjestelmä loisi
myös valmiuden aloittaa kotimaisten opiskelijoiden maksujen
perimisen, kuten on käynyt esimerkiksi Alankomaissa, Kanadassa sekä
lukuisissa muissa maissa. Päätöksessä lukukausimaksujen perimisestä
on kyseessä yhdenvertaisen korkeakoulutuksen tulevaisuus.

Kyllä.

KYLLÄ, ETA:n ulkopuolisille opiskelijoille
tulee asettaa lukukausimaksut, jotta
yliopistoille ja ammattikorkeakouluille
saadaan tuloja sekä taloudellisia ajureita
ja laatumittareita.

Kyllä. Opintotukea on vahvistettava
mahdollistamaan päätoiminen opiskelu
koko maassa. Opintorahan on riitettävä
elämiseen ja sen vastikkeellisuutta on
lievennettävä. Pidemmän aikavälin tavoite
on perusturvan tasoinen perustulo, joka
korvaisi opintotuen.

KYLLÄ, opiskelijoiden opintososiaaliset edut
on yhtenäistettävä. Ammattiin opiskelevien
nuorten opintotuen epäkohdat on korjattava
poistamalla vanhempien tulojen vaikutus
itsenäisesti asuvilta 16-vuotiailta. Opiskelun
ohella työssä käyvää ei saa rangaista opintososiaalisia etuja leikkaamalla.

Kyllä. Perheellisten ja etenkin yksinhuoltaja-opiskelijoiden on saatava erityistukea.

EHKÄ, opiskelijoiden opintososiaaliset
edut on yhtenäistettävä eikä opiskelun
ohella työssä käyvää ei saa rangaista
opintososiaalisia etuja leikkaamalla.

Kyllä. Korkeakouluverkkoa ei tule karsia
eikä korkeakouluja yhdistellä tai lakkauttaa
itsetarkoituksellisen erikoistumisen tai säästämisen
vuoksi. Koko maassa on oltava kunnolliset opiskelumahdollisuudet. Yliopistojen, yliopistokeskusten ja
ammattikorkeakoulujen tasa-arvoinen kehittäminen
on avainasemassa myös aluekehityksen kannalta ja
koulutuksen lisäleikkaukset vaikuttaisivat varmasti
alueelliseen tasa-arvoon.

Korkeakouluverkkoa ei tulisi supistaa.
Ammattikorkeakoulujen alueellista
vaikuttavuutta kehitettävä syventämällä
yhteistyötä entisestään yritysten kanssa >
joustavasti opinnoista työelämään.

