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Lausunto tavoiteohjelmaluonnoksen eräistä kohdista
Otaniemen Keskustaopiskelijat ry on kevätkokouksessaan 29.3.2010 käsitellyt luonnosta Keskustan
tavoiteohjelmaksi 2010-luvulle ja päättänyt lausua seuraavaa.

Työurien pidentäminen
Työurien pidentämisen osalta katsomme, että säännöstön pitää lähtökohtaisesti olla sellainen, ettei
se pakota ketään eläkkeelle tietyn ikävuosimäärän täyttyessä, jos työnteon jatkaminen sopii sekä
työntekijälle että työnantajalle. Tällä hetkellä näin ei aina ole.
Olemme myös sitä mieltä, että työurien pidentämisen kannalta kokonaisuus on merkittävin. Sen
vuoksi on tärkeää tarkastella työuran jatkamista myös alkupäästä.
Tähän liittyen pitäisi laajemmin hyödyntää myös suoraan ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
tapahtuvaa opiskelijavalintaa korkeakouluihin. Katsomme, ettei pääsykokeita voida kokonaan
poistaa, vaan toisen mahdollisuuden tarjoaminen eri syistä ylioppilaskirjoituksissa epäonnistuneille
ja ne jo vuosia sitten suorittaneille on tärkeää. Kuitenkin nykyisen ylioppilastutkinnon ainereaalin
pitäisi mahdollistaa laajamittaisen paperivalinnan entistä useammille koulutusaloille. Riittävän
hyvän menestyksen tuoreessa ylioppilastutkinnon ainekokeessa pitäisi olla riittävä näyttö
pyrittäessä opiskelemaan samaa alaa yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Asettamalla
vaatimuksia useiden oppiaineiden yhdistelmille saadaan perusteltuja paperivalintakriteerejä myös
useille muille aloille. Koska on kuitenkin aloja, joita ei testata ylioppilaskirjoituksissa, opeteta
lukiossa tai joille on tarpeen järjestää soveltuvuuskokeita, ei ylioppilastutkinto yksin voi olla
opiskelijavalinnan peruste aina ja kaikkialla.
Jos ja kun ylioppilastutkinnon merkitys kolmannen asteen opiskelijavalinnoissa kasvaa, on samalla
pidettävä huolta, että lukion oppimäärä säilyy yleissivistävänä ja jatko-opintoihin valmentavana
eikä se luisu entistäkin pahemmin ylioppilaskirjoitusten preppauskoneistoksi ja tärppitehtaaksi.
Tähän liittyen Otaniemen Keskustaopiskelijat päätti kevätkokouksessaan jättää
puoluekokousaloitteen järjestelmän luomiseksi lukion opettajien vaihto-opetusjaksoille kolmannen
asteen oppilaitoksiin.
Toinen vakavasti pohdinnan arvoinen asia on, tarvitaanko valtion ja kuntien virkatehtäviin
nykyisessä laajuudessaan nimenomaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista vai
voitaisiinko useammissa tapauksissa kelpuuttaa myös joko soveltuvan alemman
korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet päteviksi viranhaltijoiksi.
Ohjelmassa pitäisi mielestämme ottaa kantaa sen puolesta, että julkisen sektorin tehtäviä
täytettäessä pätevyysvaatimukset harkitaan uudestaan korkeakoulujärjestelmän uudistumisen ja
alempien korkeakoulututkintojen yleistymisen johdosta. Korkealla koulutuksella tulee
viranhoidossa olla muutakin kuin statusarvoa tai sitä ei pidä vaatia.

Perheverotus
Otaniemen Keskustaopiskelijat vastustaa perheverotuksen käyttöönottoa. Katsomme, että perheet
voivat saavuttaa saman taloudellisen lopputuloksen myös jakamalla perhevapaat kalenterivuoden
aikana molempien vanhempien kesken. Perhevapaiden entistä tasaisempi jakautuminen kummankin
vanhemman kesken parantaa lasten ja isien välistä suhdetta ja nuorten naisten asemaa
työmarkkinoilla sekä lisää yhteiskunnallista tasa-arvoa. Lapsen tai lasten kotihoito onnistuu sekä
niin, että vanhemmat ovat vuorotellen kotona pidempiä ajanjaksoja, että niin, että molemmat
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vanhemmat ovat työssä esimerkiksi puolet normaalista työajasta ja toisen puolen kotona, vaikkapa
viikon tai kahden jaksoissa. Myös työnantajien on ryhdyttävä suhtautumaan entistä suopeammin
erilaisiin pienempien tai isompien (pienet koululaiset) lasten hoidosta johtuviin osaaikaisuusjärjestelyihin, kun niitä enemmän pyydetään. Työnteko on aina sopimuskysymys.

Koulurauha
Otaniemen Keskustaopiskelijat ehdottavat, että Keskusta ryhtyisi ajamaan opettajille
järjestyksenvalvojatutkintoja ja sitä kautta sekä taitoja että oikeuksia puuttua entistä tehokkaammin
koulussa ilmeneviin järjestyshäiriöihin. Valitettavan monet (lähinnä teini-ikäiset) koululaiset ovat
sisäistäneet liiankin hyvin, ettei opettajilla ole tällä hetkellä kunnollisia työkaluja puuttua
asiattomaan käytökseen. Järjestyksenvalvojan koulutus ja oikeudet toisivat käytännön työkaluja
opettajien päivittäiseen kurinpitotyöhön.

Oppisopimuskoulutettavan palkka
Otaniemen Keskustaopiskelijat katsovat, että oppisopimuskoulutuksesta pitää maksaa alan
sopimuksen mukaista palkkaa sopivaksi katsotulla prosenttimuotoisella epäpätevyysvähennyksellä
alennettuna. Vähennyksen tulee pienentyä oppisopimuskoulutuksen edistyessä ja ammattitaidon
kasvaessa. Ylhäältä saneltu vakio harjoittelupalkka ei ole oikeudenmukainen ratkaisu, jää
väistämättä jälkeen ansiotulokehityksestä ja johtaisi ainakin joillakin aloilla ammattitaitoisen
työvoiman korvaamiseen puoli-ilmaisilla oppisopimuskoulutettavilla.

Vesivoiman lisärakentaminen
Katsomme, että vesivoimaa voidan vielä merkittävästi lisätä tehostamalla jo rakennettujen
voimaloiden tekniikkaa. Uusien koskien valjastamiseen ja altaiden rakentamiseen suhtaudumme
lähtökohtaisesti melko kielteisesti. Luonto on vain lainassa lapsiltamme ja se sisältää myös kosket
ja muut luonnonmuodostelmat.

Nato
Otaniemen Keskustaopiskelijoina katsomme, että Keskustalla on tarvetta muuttaa Nato-kantaamme
selvästi kielteisempään suuntaan.
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