POLIITTINEN OHJELMA
2019-2023

1. TAUSTA

Lapin
Ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta
ROTKO
Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden lakisääteinen edunvalvoja.

on

Lapin

Opiskelijakunta on koonnut poliittisen ohjelman vuosille 2019-2023, ja sen
tarkoituksena on esittää opiskelijoiden poliittisia tavoitteita. Poliittinen ohjelma
kokoaa opiskelijakunnan näkemyksiä ja linjoja, joiden mukaan toimijamme
suorittavat edunvalvontatyötään Lapin ammattikorkeakoulun sisällä,
kunnallisesti, maakunnallisesti sekä valtakunnallisesti.
Poliittisen ohjelman on koonnut esitettäväksi hallitukselle ja edustajistolle
edellisvuoden edustajiston nimeämä poliittisen ohjelman työryhmä, johon
kuului sekä hallituksen, edustajiston että työntekijöiden edustajia.

2. KOULUTUSPOLITIIKKA

2.1 OPISKELU JA KOULUTUS
■ Ammattikorkeakoulun on tarjottava tarpeeksi laadukasta koulutusta,
jotta opiskelijoilla on valmistuessaan valmiudet työllistyä tutkintoaan
vastaaviin tehtäviin.
■ Ammattikorkeakoulun on tarjottava hyvät edellytykset hankitun
osaamisen tunnistamiseen, ja sen ohjeistuksia on tarkennettava.
■ Mahdollisuutta valita kursseja muiden ammattikorkeakoulujen ja
yliopistojen tarjonnasta tulee parantaa.
■ Ammattikorkeakoulun tulee kannustaa jatkuvaan oppimiseen.

2.2 OPISKELIJAKUNNAN RAHOITUS
■ Opiskelijakunnan jäsenyys on oltava ammattikorkeakoulun opiskelijoille
vapaaehtoinen.
■ Opiskelijakunnan toimeentulo on turvattava opiskelijakunnan
jäsenmäärästä riippumatta.
■ Opiskelijakunnan jäsenmaksu on pystyttävä pitämään kohtuullisena
opiskelijoiden varallisuus huomioiden.
2.3 TYÖLLISTYMINEN
■ Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) sisällyttämistä
opintoihin selkeämmin on lisättävä.
■ Kestävän
kehityksen
TKI-hankkeissa
painotetaan
erityisesti
opiskelijoiden osallistamista.
■ Opiskelun on oltava työelämälähtöistä, ja siihen on sisällytettävä
tarpeeksi yhteistyötä työelämän kanssa.
2.4 OPISKELIJOIDEN TASA-ARVO
■ Jokaisella opiskelijalla tulee olla tasa-arvoiset mahdollisuudet
kouluttautua erilaisista taustoista ja elämäntilanteista huolimatta.
■ Korkeakoulun on huomioitava koulutustarjonnassaan myös perheelliset
ja työssäkäyvät opiskelijat.
■ Ammattikorkeakoulutus tulee olla räätälöitävissä opiskelijoiden nopeasti
muuttuvat elämäntilanteet huomioiden.
■ Korkeakoulujen
toimipisteitä
on
oltava
tarpeeksi
laajalti
valtakunnallisesti.

3. SOSIAALIPOLITIIKKA

3.1 ASUMINEN
■ Opiskelija-asuntoja tulee olla tarjolla tarpeeksi kattavasti.
■ Asuntojen hintojen on pysyttävä kohtuullisissa rajoissa opiskelijoiden
tulot huomioiden.
■ Opiskelija-asuntojen sijainti on oltava saavutettava ja houkutteleva.
3.2 TOIMEENTULO
■ Ammattikorkeakoulutuksen on oltava opiskelijoilleen maksutonta.
■ Opintotuen tulorajoja on nostettava, jotta työskentely opintojen ohella
helpottuu.
■ Asumistuki on muutettava ruokakuntasidonnaisesta asukassidonnaiseksi.
■ Pakollisista työharjoitteluista on maksettava opiskelijoille asianmukaista
palkkaa pätevyydet huomioiden.
3.3 HYVINVOINTI
■ Ammattikorkeakoulun
on
oltava
viihtyisä
ja
monipuolinen
oppimisympäristö, joka edistää oppimista.
■ Ergonomia on huomioitava oppimisympäristöjen tilaratkaisuissa.
3.4 TERVEYDENHUOLTO
■ YTHSn laajentuessa myös ammattikorkeakouluopiskelijoille, on sen
tarjottava tasa-arvoisesti samat palvelut sekä ammattikorkeakoulujen
että yliopistojen opiskelijoille.
■ Opiskelijaterveydenhuollon palveluiden on oltava saavutettavissa kaikille
ammattikorkeakoulun opiskelijoille opiskelukaupungista riippumatta.
■ Terveydenhuollon on varmistettava riittävät resurssit toiminnalleen,
jotta pääsy hoitoon on tehokasta.
■ Ilmainen
ehkäisy
on
laajennettava
kaikille
opiskelijoille
ammattikorkeakoulun kampuskaupungeissa.

4. KANSAINVÄLISYYS

■ Opiskelijoita tulee tukea kansainvälistymiseen ulkomaanharjoittelujen ja
opiskelijavaihtojen kautta.
■ Kaikilla ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on oltava tasa-arvoinen
mahdollisuus kansainvälistymiseen.
■ Ammattikorkeakoulun on tarjottava laadukasta koulutusta sekä
vaihto-opiskelijoille, että kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille.
■ Kansainvälisten
opiskelijoiden
on
oltava
tasa-arvoisia
korkeakouluyhteisön jäseniä.

5. YMPÄRISTÖ

■ Ammattikorkeakoulun tulee pyrkiä paperittomaan opiskeluun sekä
hallintoon.
■ Opiskelijoiden ympäristövastuuta on parannettava ja siihen on
kannustettava ammattikorkeakoulun toimesta. Kierrätysmahdollisuuksia
on edistettävä sekä kampuksilla, opiskelija-asuntosäätiöissä sekä
kampuskaupungeissa kokonaisuutena.

