Metropolia Ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta METKA

POLIITTINEN OHJELMA

Hallitus:

Johdanto
Kädessäsi on Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAn poliittinen ohjelma. Poliittisen
ohjelman tehtävänä on ohjata opiskelijakunnan edunvalvontaa ja koota yhteen poliittiset ja
edunvalvonnalliset tavoitteet, linjat ja näkemykset, joita opiskelijakunnan luottamustoimijat ja
toimihenkilöt toteuttavat edunvalvontatyössään. Poliittisen ohjelman tarkoitus ei ole olla kaiken
kattava tai loppuun asti perusteltu, vaan se määrittelee suuntaviivat opiskelijakunnan näkökulmasta
keskeisiin osa-alueisiin. Poliittinen ohjelma on kirjoitettu tavoitemuotoon. Tulevaisuus on ohjelmassa
kuvatun kaltainen.
Poliittisen ohjelman valmistelusta vastasi opiskelijakunnan edustajiston nimeämä
edunvalvontatoimikunta, joka koostui opiskelijakunnan edustajiston ja hallituksen jäsenistä ja
opiskelijakunnan toimihenkilöistä. Edunvalvontatoimikunta valmisteli poliittisen ohjelman keväällä
2015. Poliittisen ohjelman sisältöjä ja tavoitteita olisi syytä tarkastella vuosittain ja päivittää
tarvittaessa.

1. Korkeakoulujärjestelmä
1.1. Korkeakoulutus Suomessa
Suomen korkeakoulujärjestelmä muodostuu yliopistoista ja ammattikorkeakouluista.
Ammattikorkeakoulut tuottavat työelämälähtöisiä ja yliopistot tiedesuuntautuneita
korkeakoulututkintoja. Opiskelijoiden siirtyminen korkeakoulujen välillä on joustavaa ja sujuvaa.
Korkeakoulut tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. Korkeakoulutuksesta määrätään erillisillä
yliopisto- ja ammattikorkeakoululaeilla.
1.2. Rahoitusmalli
Korkeakoulujen rahoitusmallissa painotetaan laadullisia kriteerejä. Rahoitusmalli palkitsee
korkeakouluja opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvoinnista, opetuksen laadusta, laadullisesta
työllistymisestä, kansainvälisyydestä sekä hyvin toteutetusta tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotoiminnasta. Ammattikorkeakoulujen rahoituksesta vastaa valtio. Ammattikorkeakoulut
keräävät ulkopuolista rahoitusta maksullisella palvelutoiminnalla, KIT-projekteilla1,
täydennyskoulutuksella sekä hankkeilla.
1.3 Toimipisteverkko
Ammattikorkeakoulujen kokonaismäärää vähennetään fuusioiden avulla, ja toimipisteitä keskitetään
suurempiin kampuksiin. Kampusten koko mahdollistaa yhdenvertaiset oppimismahdollisuudet ja
palvelut opiskelijoille maanlaajuisesti. Jokaisella korkeakoulukampuksella on opiskelijoille tärkeät
opintojen tukipalvelut. Toimipisteiden sijainti tukee tarvittavia palveluita ja on hyvien joukko- sekä
kevyenliikenteen yhteyksien päässä opiskelijoiden asuinalueilta. Metropolia Ammattikorkeakoulu
toimii neljällä kampuksella, jotka sijaitsevat Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla.
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Lyhenne KIT tarkoittaa kehittämis-, innovaatio- ja tutkimustoimintaa. Muissa ammattikorkeakouluissa sekä
Opetus- ja kulttuuriministeriössä käytetään samasta toiminnasta lyhennettä TKI.

1.4. Hallinto
Ammattikorkeakouluilla on yksi hallitus, jossa sekä henkilökunta että
opiskelijat ovat edustettuina. Lisäksi hallituksessa on edustus alueellisilta vaikuttajilta, kuten
elinkeinoelämästä sekä kunnista. AMK-laki määrittelee hallituksen edustuksessa olevat tahot.
Opiskelijaedustus on taattu kaikilla korkeakoulun päätöksenteon tasoilla. Hallinnon määrä
korkeakouluissa on tarkoituksenmukainen eikä se vie resursseja ammattikorkeakoulujen lakisääteisistä
tehtävistä. Hallinto on tehokasta ja korkeakoulun tehtäviä palvelevaa.
1.5. Hakujärjestelmä ja aloituspaikat
Ammattikorkeakoulujen aloituspaikat jaetaan ammattikorkeakouluille työelämän tarpeen ja
koulutuksen vetovoimaisuuden mukaan. Yhteishaussa voidaan lievästi suosia ensimmäistä
korkeakoulupaikkaa tavoittelevia, mutta hakujärjestelmään ei sisälly kiintiöitä heille. Toiseen
korkeakoulututkintoon hakeminen on mahdollista yhteishaun ja joustavien siirtymäväylien kautta.
Hakujärjestelmään ei sisälly minkäänlaisia hakumaksuja. Hakuvaiheessa painotetaan hakijan
soveltuvuutta ja motivaatiota, ja näiden mittaamisen tarkoitettuja järjestelmiä kehitetään. Ylempään
korkeakoulututkintoon siirtyminen on mahdollista alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille
riippumatta korkeakoulusta, jossa alempi tutkinto on suoritettu. Alemmasta tutkinnosta ylempään
siirtyviltä voidaan kuitenkin edellyttää siltaopintoja.
Kaikkien hakijoiden on mahdollista hakeutua ammattikorkeakouluun pääsykokeen kautta.

2. Maksuton koulutus
Koulutus on maksutonta kaikille Suomessa opiskeleville opiskelijoille ja maksuttomuus on kirjattu
perustuslakiin. Tutkintojen määrää ei ole rajattu millään keinoin, eikä ensimmäisen tutkinnon
jälkeisistä tutkinnoista peritä maksuja. Opiskelijoille ei aiheudu opiskelusta minkäänlaisia
piilomaksuja. Opiskeluun tarvittava materiaali on verovähennyskelpoista.

3. Opetuksen laatu
Jokaisella opiskelijalla on oikeus laadukkaaseen opetukseen. Koulutusohjelmat ovat akkreditoituja tai
auditoituja. Korkeakouluopinnot ja opetussuunnitelmat ovat joustavia ja osaamisperustaisia. Laadukas
opetus varmistetaan riittävällä määrällä opettajia, opettajien ammattitaidolla ja pedagogisilla
taidoilla. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus antaa palautetta opinnoista anonyymisti.
Korkeakoulu kehittää opiskelijapalautejärjestelmän vastavuorotteisuutta ja vaikuttavuutta.
Opiskelijoilla on mahdollisuus arvioittaa tentit uudelleen ulkopuolisella arvioijalla. Opintosuoritusten
arviointi on tasapuolista kaikkia opiskelijoita kohtaan ja arvioinnit kirjataan ajoissa
tietojärjestelmään. Opiskelijalla on oikeus saada tentin/opintosuorituksen oikeat vastaukset ja
verrata niitä omaan suoritukseensa. Korkeakoulussa olevista tutkinto-, opintotuki- ja
oikeusturvalautakunnista kerrotaan opiskelijoille avoimesti. Lautakunnilla on käytössään selkeä
ohjeistus ja yhteneväiset toimintaperiaatteet tapausten ratkaisemiseksi. Oikeusturvalautakunnan
tehtäviä laajennetaan koskemaan opiskelijoiden epäoikeudenmukaista kohtelua. Opinnot ovat
työelämälähtöisiä ja kansainvälisiä sekä sisältävät KIT-toimintaa. KIT-toimintaan on varattu tarpeeksi
resursseja ja sen laatua valvotaan opiskelijapalautteen avulla. Ammattiaineiden opettajille
järjestetään työelämäjaksoja ja koulutuksia, joilla opettajia edellytetään ylläpitävän
ammattitaitoaan. Opettajilla on mahdollisuus kansainväliseen opettajavaihtoon oman ammattitaitonsa
lisäämiseksi. Opiskeluun liittyvistä harjoitteluista maksetaan opiskelijalle palkkaa. Korkeakoulu ei
maksa minkäänlaisia maksuja harjoittelupaikkojen tarjoajille.

4. Opiskelukyky ja tukipalvelut
4.1.Yhdenvertaisuus
Korkeakoulu on syrjinnästä vapaa alue. Kaikilla opiskelijoilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia
ja opiskella riippumatta kampuksesta tai henkilökohtaisista ominaisuuksista. Esteettömyys ulottuu
fyysiseen ympäristöön, opintoasioihin sekä viestintään.
Koko korkeakouluyhteisössä on mahdollisuus toimia suomen ja ruotsin lisäksi myös englannin kielellä ja
kaikki opetukseen oleellisesti liittyvä tieto on saatavilla suomeksi ja englanniksi.
Korkeakoulu arvioi yhdenvertaisuuden toteutumista ja puutteita havaitessaan ryhtyy
tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin tekemänsä yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti.
4.2Joustava opintopolku
Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus suunnitella tutkintoon sisällytettävät opinnot ja niiden
suorittaminen joustavasti. Opintoja on mahdollista suorittaa opiskelijan elämäntilanteeseen sopivana
ajankohtana ja opintojen suorittaminen on mahdollista ympärivuotisesti. Ympärivuotisesti opiskeleville
myönnetään yhden kuukauden opintotuki ilman opintojen suorittamisvaatimusta loman
mahdollistamiseksi. Opiskelijavaihdossa huomioidaan riittävän laaja kurssitarjonta vaihtoon tuleville
ja lähteville. Vaihdon aikana on mahdollista opiskella täysipäiväisesti.
4.3 Tukipalvelut
Korkeakoulukampuksilla on yhdenvertaiset opintojen tukipalvelut, jotka mahdollistavat laadukkaan ja
mielekkään täysipäiväisen opiskelun. Opiskelijoiden hyvinvointiin tähtäävä työ on ennaltaehkäisevää
ja opiskeluterveydenhuolto on keskeinen osa sitä. Opiskelijaliikunnalla on merkittävä rooli
opiskeluhyvinvoinnin edistäjänä. Metropoliassa on voimassa olevien sosiaali- ja terveysministeriön
suositusten mukaisesti kuraattoreita ja opintopsykologeja niin, että jokaisella kampuksella on sekä
opintopsykologi että kuraattori. Metropoliassa toimivat ulkoiset tukipalvelujen tarjoajat
työskentelevät palveluntarjoajan kustannuksella. Minkäänlaista aatteellista käännytystyötä
ulkopuolisten palveluntarjoajien taholta ei sallita. Jokaisella kampuksella on kirjasto sekä
opintotoimisto, ja niillä on kaikki opiskelijat huomioivat aukioloajat. Ammattikorkeakoulut panostavat
ura- ja rekrytointipalveluihin, jotka tukevat opiskelijoiden työnhakua ja urasuunnittelua. Kvvaihtopalvelut tarjoavat oikean ja asianmukaisen tiedon korkeakouluun hakeville ja sieltä vaihtoon
lähteville opiskelijoille. Lisäksi ne tukevat korkeakoulun kansainvälisiä opiskelijoita
ongelmatilanteissa.
4.4. Asuminen
Kaikille opiskelijoille taataan kohtuuhintainen asuminen. Opiskelija-asunnot sijaitsevat opiskelupaikan
ja palveluiden lähellä sekä hyvien julkisten kulkuyhteyksien päässä niistä. Asuntojen riittävyys
varmistetaan tukemalla opiskelija-asuntojen rakentamista.
4.5. Opiskeluterveydenhuolto
Kaikki korkeakouluopiskelijat ovat yhdenvertaisessa asemassa terveydenhuollon suhteen.
Opiskeluterveydenhuollon pääpaino on ennalta ehkäisevässä toiminnassa ja terveydenhuollon
palveluita on tarjolla kaikilla tulevilla neljällä kampuksella. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat
yleisterveydenhuollon lisäksi suunterveydenhuolto, mielenterveyspalvelut ja seksuaaliterveyspalvelut.
YTHS-malli laajennetaan koskemaan kaikkia korkeakouluopiskelijoita. Opiskelijakunta kerää kaikilta
opiskelijoilta samansuuruisen terveydenhoitomaksun opiskelijakunnan jäsenmaksun yhteydessä.
Opiskelijoiden rahoitusosuus palveluiden tuottamiseksi kerätään kaikilta opiskelijoilta
samansuuruisella terveydenhoitomaksulla. Opiskeluterveydenhuolto on sosiaali- ja terveysministeriön
suositusten mukaista ja opiskeluterveydenhuollon henkilökunta on tavoitettavissa
opiskeluterveydenhuollon terveysasemilla jokaisena arkipäivänä lukukausien aikana.

5. Opintososiaaliset etuudet
Opintotuki kannustaa täysipäiväiseen opiskeluun, se on opintorahapainotteista ja sidottu indeksiin.
Ympärivuotisesti opiskeleville myönnetään 12 kuukauden opintotuki ilman yhden kuukauden
opintopistevelvoitetta loman takaamiseksi. Opintorahan taso riittää perustoimeentuloon ilman
opintolainan nostamista. Vanhempien tulot eivät vaikuta täysi-ikäisen, itsenäisesti asuvan henkilön
opintotukeen. Opintotuen asumislisässä huomioidaan opiskelupaikkakunnan hintataso. Ateriatuki on
sidottu opiskelija-aterian enimmäishintaan. Opiskelu on perheellisille opiskelijoille mahdollista
vanhempainrahan nostamisen aikana, ja perheellisen opiskelijan siirtyessä opintotuen piiriin,
opintorahassa on huoltajakorotus, joka mahdollistaa toimeentulon opintojen aikana ilman
työssäkäyntiä. Opiskelijoilla on valtakunnallinen 50 % alennus joukkoliikenteeseen.

6. Korkeakouluyhteisö
Kaikilla ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on mahdollisuus liittyä opiskelijakunnan jäseneksi.
Ammattikorkeakoulut tarjoavat opiskelijakuntien käyttöön niiden tehtävien täyttämiseen
asianmukaiset tilat ja laitteet. Opiskelijakunnat ovat luonteva ja yhdenvertainen osa
korkeakouluyhteisöä. Ammattikorkeakoulut ja opiskelijakunnat niiden osana eivät ole poliittisesti tai
aatteellisesti sitoutuneita. Poliittisten ja aatteellisten yhdistysten toiminta on kuitenkin mahdollista
korkeakouluyhteisön sisällä. Opiskelijakunnat kannustavat ja kasvattavat jäseniään aktiiviseen
kansalaisuuteen toimimalla yhdyssiteenä poliittisten ja aatteellisten tahojen ja opiskelijoiden välillä.
Opiskelijakunnat ovat edustettuina tai kuultavina kaikissa korkeakoulun ulkopuolisissa elimissä, joissa
tehdään opiskelijoita koskevia päätöksiä. Näitä ovat muun muassa Kela, opiskelija-asuntosäätiöt ja
YTHS.

Yhteiskunta
Opiskelijakunta kasvattaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen
sekä kannustaa opiskelijoita löytämään erilaisia vaikuttamistapoja.
Kampusuudistuksen myötä opiskelijakunta kiinnittää huomiota opiskelijoiden viihtyvyyteen sekä
yhteiseloon alueiden asukkaiden sekä muiden toimijoiden kanssa. Kaupunkien kevyen liikenteen
väylien kehittämiseen käytetään riittävästi resursseja ja kehittämisessä kuullaan käyttäjäryhmiä
laajasti.
Toimiessaan yhteistyössä poliittisten toimijoiden kanssa, opiskelijakunta ottaa eri toimijat
tasavertaisesti huomioon.
Opiskelijakunta edistää oikeudenmukaista ja tasavertaista yhteiskuntaa, jossa kaikki ihmiset voivat
elää yhdenvertaisina niin, että jokaisen ihmisoikeudet ja hyvinvointi toteutuvat

