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Keskusta

§ Puoluekokous 8-10.2018
Saatavilla 6.9.2018 https://www.keskusta.fi/Suomeksi/Osallistu-ja-vaikuta/Puoluekokous-2018

§ Juha Sipilän puhe puoluekokouksessa
Saatavilla 6.9.2018 https://www.keskusta.fi/loader.aspx?id=e8986634-f25c-47f4-a70f-bd56cb21aa24

”Keskusta rakentaa vaaliohjelman tältä pohjalta. Haluamme uudistaa muun
muassa sosiaaliturvaa, torjua eriarvoistumista, vahvistaa taloutta, osaamista
ja yrittäjyyttä, lisätä paikallista sopimista, huolehtia ikäihmisten hyvästä
hoidosta ja perheiden jaksamisesta. Kantaa vastuuta heikommista niin
kotimaassa kuin maailmalla. Ratkoa globaaleja ongelmia ja ottaa vahva rooli
EU-politiikassa puheenjohtajamaana.”



§ Juha Sipilän blogi 29.8.2017
Saatavilla 6.9.2018
https://www.keskusta.fi/news/Juha-Sipilan-blogikirjoitus-budjetista/20266/94f7dda8-a82e-48e4-880d-39ef3382666b

”Kasvua, työllisyyttä ja osaamista on edelleen vahvistettava.
Nykytilanteessa ei pidä jäädä seisomaan kädet suorina niin kuin työt
olisivat tehty. Niinpä hallitus päätti turvata Suomen talouden kasvun
jatkumisen mm. lisäämällä Business Finlandin ja Suomen Akatemian
rahoitusvaltuuksia tuntuvasti.”



§ Linkkejä
§ Keskustan periaateohjelma

Saatavilla 6.9.2018 https://www.keskusta.fi/loader.aspx?id=b75f1525-d097-4e8d-946a-ac74adb0010f

§ Keskustan koulutuspoliittinen ohjelma
Saatavilla 6.9.2018
https://www.keskusta.fi/Suomeksi/Politiikka/Ohjelmat-ja-linjaukset/Keskustan-koulutuspoliittinen-visio

§ Puheenjohtaja Juha Sipilän linjapuhe puoluekokouksessa 2018 Saatavilla
Saatavilla 6.9.2018
https://www.keskusta.fi/loader.aspx?id=7ccfbac0-3168-4bbd-94a5-f5e1d9a56097



”Keskustan suuri tehtävä on rakentaa suomalaisille turvallinen silta digitalisaation,
robotiikan ja tekoälyn aiheuttaman murroksen yli.”

”On arvioitu, että Suomella on seuraavan kymmenen vuoden aikana miljoonan ihmisen
uudelleenkouluttautumistarve. Tämän hallituksen aikana olemme panostaneet
muuntokoulutukseen ja helpottaneet uudelleen kouluttautumista. Tämä työ jatkuu:
elinikäinen oppiminen koskettaa kaikkia.”

”Koulutus- ja tutkimuspolitiikassa meidän on laitettava kunnianhimon taso riittävän
korkealle. Korkeakoulutettujen osuutta väestöstä on kasvatettava. Jokaisessa
maakunnassa on oltava vähintään yksi korkeakoulu. Rakennamme nuorille sukupolville
uusia mahdollisuuksia tieteisiin, mahdollisuuden olla maailman parhaita
huippututkijoita.”

”Suomen pitää olla maailman ykkönen esimerkiksi tekoälyn hyödyntämisessä.
Suomalaisille huippututkijoille pitää olla tähän parhaat välineet ja työkalut.
Henkilökohtaisia supertietokoneita on hankittava sadalle tutkijalle Suomessa. Se
vahvistaisi johtajuuttamme Euroopassa.”

”Haluamme olla alan huippua myös lääketieteessä, erilaisten teknologioiden
kehittämisessä vastaamaan ilmastonmuutoksen torjuntaan ja monessa muussa. Emme
ole vain seurailijoita, meillä on kaikki edellytykset olla edelläkävijöitä usealla eri alalla.”

Puheenjohtaja Juha Sipilän linjapuhe puoluekokouksessa 2018
Saatavilla 6.9.2018
https://www.keskusta.fi/loader.aspx?id=7ccfbac0-3168-4bbd-94a5-f5e1d9a56097



”Keskusta esittää:
§ Perheiden tukipalveluiden tiivistä integrointia varhaiskasvatuksen ja koulun yhteyteen
§ Avoimia varhaiskasvatuspalveluja kotona tapahtuvan hoitotyön tueksi
§ Pienten lasten koulua perusasteen ensimmäisille vuosille
§ Koulupäivän rakenteen uudistamista – aamupäivät ja iltapäivät käyttöön
§ -Koulujen tilojen avaamista kansalaisjärjestöille ja kolmannelle sektorille
§ Oppioikeutta toiselle asteelle
§ Tulevaisuuskutsuntojen käyttöönottoa
§ Ohjaamotoiminta alueellisesti kattavaksi ja maakuntien tehtäväksi
§ Oppikansiota lukioihin
§ Digimateriaalipankkeja ja kirjastojen parempaa hyödyntämistä oppimateriaaleina
§ Avointa verkkoympäristöä lukioihin
§ Ammatilliselle koulutukselle suoraa tukea
§ Yrityskiihdyttämöjä ammatillisen koulutuksen tilojen yhteyteen
§ Korkeakoulutettujen suhteellisen määrän lisäämistä
§ Opiskelijalähtöistä yhteistä alustaa korkeakoulutukseen
§ Kansallista korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaa
§ Täysin avoimia ja läpinäkyviä tulosohjausneuvotteluja korkeakoulujen ja opetusministeriön välille
§ Korkeakoulujen rahoituksen painopisteen siirtämistä tutkintokeskeisestä osaamiskeskeiseksi
§ Digitaaliseen osaamiseen johtavan insinööri- ja diplomi-insinöörikoulutuksen sisäänottomäärän

kaksinkertaistaminen vuosina 2020-2022
§ Siilojen purkamista koulutuksen järjestäjien väliltä
§ Osaamisturvaa ja koulutuksen yhteiskuntasopimusta jatkuvan oppimisen turvaamiseksi”
Saatavilla 6.9.2018 https://www.keskusta.fi/Suomeksi/Politiikka/Ohjelmat-ja-linjaukset/Keskustan-koulutuspoliittinen-visio



Kokoomus

§ Linkkejä
§ Arvot & periaateohjelma

https://www.kokoomus.fi/tietoa-kokoomuksesta/arvot-periaateohjelma/

§ Puheenjohtaja Petteri Orpon linjapuhe puoluekokouksessa 2018
https://www.kokoomus.fi/puhe-petteri-orpon-linjapuhe-puoluekokouksessa-2018/?highlight=puheenjohtajan%20puhe



Periaateohjelmasta
Saatavilla 6.9.2018 https://www.kokoomus.fi/tietoa-kokoomuksesta/arvot-periaateohjelma/

”Sivistynyt keskustelu perustuu tosiasioihin ja on rakentavaa eikä hajottavaa. Tosiasiat
eivät ole arvovaltakysymyksiä. Korostamme tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja
luotamme tieteeseen ihmisen keinona tavoitella aina vain tarkempaa käsitystä siitä,
mikä on totta ja mikä ei. Koulutus, tiede ja tutkimus sekä taide ja kulttuuri ovat Suomen
kaltaiselle pienelle maalle elintärkeitä keinoja menestyä ja kasvattaa kansalaistensa
hyvinvointia. Totuus on meille perusarvo.”

”Kaikki aiemmat teknologiset murrokset ovat parantaneet ja helpottaneet ihmisen
elämää lukemattomin tavoin. Niin käy vastakin, jos pystymme keskittymään
mahdollisuuksiin tarttumiseen lyhyen aikavälin uhkien pelkäämisen sijaan.
Koulutusjärjestelmän kehittämisellä ja työmarkkinoiden toiminnan tehostamisella
mahdollistetaan ihmisten, työelämän ja yhteiskunnan sopeutuminen työn
muutokseen. Inhimillinen teknologiamurros vaatii onnistuakseen työstä, yrittäjyydestä
ja omistamisesta saatavan toimeentulon, verotuksen ja sosiaaliturvan joustavaa ja
reaaliaikaista mukautumista toisiinsa.”



” Vaatimustaso työelämässä muuttuu. Lisäämme suomalaisten varmuutta ja uskoa
tulevaisuuteen, kun mahdollistamme jatkuvan kouluttautumisen. Niin työssäkäyvien kuin
työttömien pitää pystyä päivittämään osaamistaan. Suomeen on rakennettava maailman
edistyksellisin jatkuvan ja elinikäisen oppimisen järjestelmä.”

” Kokoomus haluaa ensi vaalikaudella lisätä rahaa tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan.
Vain niin Suomi uudistuu. Valtion omaisuustuloja on ohjattava tutkimukseen ja
innovaatioihin.”

”Talous- ja rahaliittoa on kehitettävä vastuullisesti. Yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa
on vahvistettava ja EU:n yhteisen kauppapolitiikan merkitystä lisättävä. EU:n pitää
saavuttaa kokoaan vastaava asema maailmanpolitiikassa. EU:n huomion pitää olla yhä
enemmän osaamisessa, tutkimuksessa, kehityksessä ja innovaatioissa. Tämä edistää
kasvua ja työllisyyttä Suomessakin.”

Puheenjohtaja Petteri Orpon puhe puoluekokouksessa 2018
Saatavilla 6.9.2018
https://www.kokoomus.fi/puhe-petteri-orpon-linjapuhe-puoluekokouksessa-2018/?highlight=puheenjohtajan%20puhe



SDP: Sosialidemokraatit

§ Linkkejä
§ Periaateohjelma
§ Saatavilla 6.9.2018

https://kansalaiskanava.sdp.fi/tulevaisuus-ja-uudet-haasteet-suuntaviivoja-2020-luvulle/

§ Osaamispolku 2030
§ Saatavilla 6.9.2018 https://sdp.fi/fi/?s=osaamispolku
§ Saatavilla 6.9.2018 https://sdp.fi/fi/blog/sdp-esitteli-koulutuksen-ja-sivistyksen-osaamispolku-2030-vision/
§ Saatavilla 6.9.2018 https://drive.google.com/file/d/1I3JyqTzOlxx9pF9DAF0nheSkKdnsneEq/view
§ Saatavilla 6.9.2018 https://sdp.fi/fi/blog/antti-rinteen-puhe-sdpn-eduskuntaryhman-kokouksessa-vaasassa/



”Kestävä taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kehitys vaatii merkittäviä tulevaisuusuudistuksia
toteutuakseen. Sipilän hallituksen politiikan jälkeen tarvitaan tieteen kunnianpalautus. Siitä SDP pitää
huolen.

Tässä kolme konkreettista kohtaa, joihin me panostaisimme:
1) Perustutkimuksen voimavarojen vahvistaminen
2) Lisäpanostukset soveltavaan tutkimukseen, tuotekehitykseen sekä innovaatiotoimintaan
3) Suomalaisesta tiedeyhteisöstä rakennetaan kansainvälisesti houkutteleva. Tutkijoille taataan
mahdollisuus keskittyä tutkijan työhön vähentämällä turhaa byrokratiaa ja esimerkiksi rahoituksen
hankkimiseen kuluvaa aikaa

Sanon uudelleen, että tieteenteon merkitystä on korostettava menestystekijänä. Sitä tieteen
kunnianpalautus tarkoittaa. Samaan aikaan koulutuksen saralla on luotava osaamispolku nopeasti
muuttuvassa maailmassa. Osaaminen tarkoittaa menestyviä suomalaisia, menestyvää Suomea.

Tähän SDP:n vastaus on Osaamispolku 2030. Se tarkoittaa joustavaa koulupäivää, oppivelvollisuuden
pidentämistä toiselle asteelle, jatkuvan oppimisen uudistamista ja tutkimukseen panostamista.
Osaamispolku 2030 on meidän ratkaisumme siihen, että kaikkien suomalaisten osaamistasoa voidaan
nostaa. Syksyn aikana me käymme keskustelua osaamispolusta tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.
Tarjoan tässä yhteistyön kättä osaamispolkuun liittyen: SDP on valmis käymään uudistus- ja
tulevaisuuskeskustelua myös muiden puolueiden kanssa.”

Puheenjohtaja Antti Rinteen puhe eduskuntaryhmän kokouksessa vaasassa 23.8.2018

Saatavilla 6.9.2018 https://sdp.fi/fi/blog/antti-rinteen-puhe-sdpn-eduskuntaryhman-kokouksessa-vaasassa/



Vihreät

§ Linkkejä
§ Poliittinen ohjelma

Saatavilla 6.9.2018 https://www.vihreat.fi/vihrea-politiikka/ohjelmat/vihreiden-poliittinen-tavoiteohjelma-2019-2023

§ kohta koulutus ->
§ Tavoite 4: Painava panostus tutkimukseen ja kehittämiseen
§ Tavoite 5: Vahvistetaan taiteen ja kulttuurin asemaa yhteiskunnassa

§ Puheenjohtaja Touko Aallon linjapuhe Vihreiden puoluekokouksessa
Vantaalla 16.6.2018
Saatavilla 6.9.2018
https://www.vihreat.fi/artikkeli/2018/06/touko-aallon-linjapuhe-vihreiden-puoluekokouksessa-vantaalla-1662018



”Korkeakouluissa haluamme vapauttaa opiskelijat opiskelemaan, opettajat ja tutkijat opettamaan ja
tutkimaan, korkeakoulujen muu henkilöstö tekemään omaa arvokasta työtään.

Kyttäys, rajaukset, yt-kierteet ja rahoituksen epävarmuus eivät synnytä mitään hyvää.

Haluamme Suomesta tieteen ja tutkimuksen kärkimaan, Joka näyttää tietä muun muassa keinoälyn
hyödyntämiseen

Voimme tässäkin asiassa olla kokoamme suurempi.

Se edellyttää merkittävää rahoitusta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan
joka on jäänyt pahasti tämän hallituksen leikkausten jalkoihin.

Se edellyttää vahvaa panostusta perustutkimukseen, tieteen ja tutkimuksen vapauteen.

Se edellyttää sen ymmärtämistä, että innovaatiot eivät synny pakottamalla
eivätkä valtion määrääminä.

Tämän päivän teoreettisin tutkimus voi olla huomisen käytännöllisen menestyksen pohja

Inhimillisen ymmärryksen ja sivistyksen kartuttaminen tieteen koko rintamalla - niin ihmistieteissä kuin
teknologiassa - on tärkeimpiä palveluksia jonka voimme tehdä ihmiskunnalle ja tälle maalle.

Seuraavan hallituksen on otettava tämä haaste tosissaan Suomi tarvitsee tieteen ja tutkimuksen
nostamisen lippulaivaksi ja poliitikot, jotka ottavat siitä erityisen vastuun.

Suomi tarvitsee tiedeministerin.” Puheenjohtaja Touko Aallon puhe puoluekokouksessa 16.6.2018
Saatavilla 6.9.2018 https://www.vihreat.fi/artikkeli/2018/06/touko-aallon-linjapuhe-vihreiden-puoluekokouksessa-vantaalla-1662018



Ruotsalainen kansanpuolue

§ RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson budjettiriihestä
Saatavilla 6.9.2018 http://www.sfp.fi/fi/content/news/koulutus-j%C3%A4i-taas-paitsioon

”Välttämättömät, suuret panostukset ja uudistukset koulutukseen jäivät
tälläkin kertaa uupumaan. Koulutuspolitiikkaan tarvitaan suunnanmuutos
Sipilän hallituksen synkkien leikkausvuosien jälkeen. Hallituksen nyt
tekemät, sinänsä hyvät panostukset tutkimus- ja kehitystoimintaan eivät
korjaa hallituksen massiivisten, yliopistoihin ja korkeakouluihin
kohdistuneiden leikkausten aiheuttamaa vahinkoa, sanoo Anna-Maja
Henriksson.”



Kymmenen kohtaa koulutuksesta
Saatavilla 6.9.2018 http://www.sfp.fi/fi/content/news/kymmenen-kohtaa-koulutuksesta

7. Korkeakoulutuksen on oltava maksutonta myös tulevaisuudessa. Kaikilla on taustasta
riippumatta oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet korkeakouluopintoihin. Korkeakouluihin
hakemisen tulee olla mahdollista sekä syksyllä että keväällä. Korkeakoulujen on tultava
paremmiksi opiskelijoiden valmistumisen edistämisessä. Korkeakoulujen välillä on oltava
selkeämpi työnjako ja profilointi. Korkeakoulujen kansainvälistymistä on tuettava.
Aikuisopiskelijoiden on voitava suorittaa sopivia opintokokonaisuuksia korkeakouluissa.

8. Yksityisen ja julkisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan menojen osuus Suomen
bruttokansantuotteesta tulee olla neljä prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Kaikkien
koulutusasteiden ja tutkimuksen perusrahoituksen tulee olla pitkäjänteistä ja ennakoitavaa.
Lyhyen aikavälin projektien sijaan tarvitaan riittävä perusrahoitus.

9. Elinikäinen oppiminen on tärkeämpää kuin koskaan. Vapaa sivistystyö on keskeinen
jatkokouluttautumisen ja osaamisen kehittämisen kannalta. Kansalaisopistoilla, kansanopistoilla ja
työväenopistoilla on myös ratkaiseva rooli maahanmuuttajien kotouttamisessa, sillä ne tarjoavat
kieliopetusta ja muita opintoja, myös vuorovaikutuksessa työelämän kanssa.



Vasemmistoliitto

§ Periaateohjelma
Saatavilla 6.9.2018 http://www.vasemmisto.fi/politiikka/periaateohjelma/

”Sivistys tarkoittaa hyviä kansalaisvalmiuksia sekä valmiutta ja
halukkuutta jatkuvaan uuden oppimiseen. Suomalainen yhteiskunta
menestyy parhaiten, kun jokaisella on todellinen mahdollisuus
korkeatasoiseen koulutukseen ja sivistykseen. Luovalle työlle on taattava
kunnolliset edellytykset. Kulttuurinen lukutaito, kyky henkilökohtaisesti
omaksua ja nauttia kulttuuritarjonnasta, on tärkeä osa sivistystä.
Yleisradion julkisen palvelun periaatetta ja sivistystehtävää on
vahvistettava.”



§ Sivistyspoliittinen ohjelma (Kirjoitettu 13.8.2009, Muokattu
19.09.2013.)
Saatavilla 6.9.2018 http://www.vasemmisto.fi/politiikka/sivistyspoliittinen-ohjelma/

§ 2.6 Ammattikorkeakouluja ja yliopistoja kehitettävä rinnakkain
§ 2.7 Uutta tietoa tuotettava kansalaisten tarpeiden pohjalta



§ Puheenjohtaja Li Anderssonin vappupuhe 1.5.2018
Saatavilla 6.9.2018 http://www.vasemmisto.fi/kansanedustajat/li-anderssonin-vappupuhe-1-5-2018/

”Hyvät ystävät, jo riittää! Satojen tuhansien suomalaisten työsuhdeturvan
heikentämisen sijaan, on Suomen kilpailukyvyn, työn tuottavuuden ja
ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta parempi karsia ympäristölle
haitallisia verotukia. Nämä rahat pitää suunnata tuotekehitykseen,
innovaatioihin ja tutkimukseen.”



Kristillisdemokraatit

§ KD periaateohjelma
Saatavilla 6.9.2018 http://www.kd.fi/politiikka/ohjelmat/periaateohjelma/

§ 2.2. Sivistys



”Leikkaukset tutkimusrahoituksesta ovat hallitukselta strateginen virhe

Nykyisessä teknologian murrosvaiheessa Suomen on pyrittävä teknologisen kehityksen kärkeen. Mikäli
onnistumme, menestymme kansainvälisillä markkinoilla pitkälle tulevaisuuteen. Sijoitus tutkimus-,
kehitys- ja innovaatiotoimintaan tuo varmimmin uusia, pysyviä työpaikkoja. Tekniikan alan
tutkimuslaitoksiin sijoittaminen tuo kansainvälisten tutkimusten mukaan hyötyjä kolminkertaisesti
panostuksen verran.

Hallitus on tehnyt strategisen virheen vähentäessään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoja Tekesiltä ja
VTT:ltä. Jos vertaillaan 2015 talousarviota, kun hallitus aloitti toimintansa, ja valtiovarainministeriön
talousarvioesitystä vuodelle 2018, vähennystä on yhä yli 60 miljoonaa euroa. Tutkimusrahoitusta lisätään
katastrofivuoteen 2017 verrattuna, mutta tutkimusrahoitus laahaa yhä pahasti jäljessä ja tärkeitä
tutkimusryhmiä on jouduttu lakkauttamaan.

Olemme jäämässä entistä kauemmaksi tavoitteesta nostaa tutkimusmäärärahat neljään prosenttiin
bruttokansantuotteesta. Satoja uusia tuotteita, patentteja ja opinnäytetöitä sekä kymmeniä pilotti- ja
demolaitoksia jää syntymättä. Moni potentiaalisen kasvuyrityksen menestystarina päättyy ennen kuin
ehtii edes alkaa.

Muun muassa digitalisaatio, tekoäly, robotisaatio ja biotekniikka ovat avaamassa uusia mahdollisuuksia.
Juuri nyt on aika sijoittaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöhön, jotta saamme uusia vientituotteita,
yrityksiä ja työpaikkoja.”

KD Eduskuntaryhmä: Leikkaukset tutkimusrahoituksesta ovat hallitukselta strateginen virhe
28.8.2017
Saatavilla 6.9.2018
http://www.kd.fi/2017/08/29/kd-eduskuntaryhma-leikkaukset-tutkimusrahoituksesta-ovat-hallitukselta-strateginen-virhe/



Sininen tulevaisuus

§ Periaateohjelma
Saatavilla 6.9.2018 https://www.sininentulevaisuus.fi/periaateohjelma/

”Suomalaisen osaamisen ja kulttuurin puolesta

Sininen tulevaisuus arvostaa osaamista, oppimista ja opettamista. Kansallisen
menestyksemme eräs keskeinen tekijä on ollut tasa-arvoinen ja laadukas
koulutusjärjestelmä. Tutkimukseen ja kehitystyöhön panostaminen on sijoitus Suomen
tulevaisuuteen. Suomen koulutusosaamisen on oltava vahva vientivaltti.

Koulutusjärjestelmän on vastattava yhteiskunnan ja työelämän murrokseen.
Koulutuksen eri vaiheissa tulee lisätä työelämälähtöisyyttä ja kannustaa yrittäjyyteen.
Työssä oppimista ja elinikäistä opiskelua on vahvistettava.”



Perussuomalaiset

§ Perussuomalaisten koulutuspoliittinen ohjelma 2015 (silloin
mukana vielä siniset)
Saatavilla 6.9.2018 https://www.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads/2013/04/Koulutuspoliittinen.pdf

§ Puheenjohtaja Halla-ahon puhe eduskuntaryhmälle 30.8.2018
Saatavilla 6.9.2018
https://www.perussuomalaiset.fi/news/puheenjohtaja-jussi-halla-ahon-puhe-eduskuntaryhman-kesakokouksessa/

§ ei mainintoja koulutus ja tiedepolitiikasta



Liike nyt

§ Saatavilla 6.9.2018 https://liikenyt.fi/



Kansalaispuolue

§ Ei tietoja


