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Esityslista 2/2021
Aika:

11. tammikuuta 2021 klo 11.00

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Aliisa Wahlsten, puheenjohtaja
Samuli Tähtinen, varapuheenjohtaja
Suvituuli Lundmark
Maria Nieminen
Jenna Rautionaho
Anna Ryzhova
Sofia Saarinen

Muu jakelu:

Petra Peltonen, pääsihteeri
Saana Ylikruuvi, edustajiston puheenjohtaja
Noel Niskanen, edustajiston varapuheenjohtaja
Lauri Toivola, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Laura Forsman, tapahtumatuottaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Frida Pessi, tiedottaja
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri

13
Kokouksen avaus
14
Päätösvaltaisuus
15
Pöytäkirjantarkastaminen
16
Ilmoitusasiat
7.1.
11.1.

Nurmi saapuvien vaihto-opiskelijoiden orientaatiossa
Nurmi kansainvälisten tutkinto-ohjelmien koordinaattoreiden kokouksessa

17
Esityslistan hyväksyminen

Koulutuspoliittiset asiat
18
Ylioppilaskunnan lausunto koulutuspoliittisesta selonteosta
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Liite 1
Liite 2

Ylioppilaskunnan lausunto koulutuspoliittisesta selonteosta (nähtävillä
kokouksessa)
Koulutuspoliittisen selonteon valmistelun nettisivut,
https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM011:00/2020
"Hallitus on päättänyt antaa eduskunnalle koulutuspoliittisen selonteon,
johon haetaan pitkän aikavälin keinot Suomen koulutus- ja osaamistason
nostamiseksi, koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi ja oppimiserojen
kaventamiseksi. Nykytilan tarkastelu, tavoitetila ja toimenpiteet kohdistuvat
koko koulutusjärjestelmään sekä tutkimukseen.
Keskeisiä kasvatukseen, koulutukseen ja tutkimukseen vaikuttavia
muutostekijöitä ovat mm. väestönmuutos, eriarvoistuminen, teknologian
kehitys sekä työn ja ympäristön tilan muutokset. Toisaalta nämä ovat juuri
niitä tekijöitä, joihin halutaan vaikuttaa.
Selonteossa valtioneuvosto antaa linjaukset koulutuksen ja tutkimuksen
kehittämiseksi niin, että ne palvelevat Suomea, suomalaisia ja ihmiskuntaa
laadukkaasti ja vaikuttavasti. Ehdotetuilla tavoitteilla ja toimenpiteillä
vastataan ja vaikutetaan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön
muutostekijöihin ja luodaan merkityksellisen elämän edellytykset kaikille.
Selonteossa esitetään kohti 2040-lukua ulottuva koulutuksen ja tutkimuksen
visio ja linjataan tarvittavat normi- ja muun ohjauksen, voimavarojen ja
rakenteiden muutokset. Tämän linjausten ja toimenpiteiden
kohdentumiseen liittyvän lähtökohdan pyydämme huomioimaan lausuntoa
antaessanne."
Yliopisto pyysi tiedekunnilta, erillislaitoksilta ja ylioppilaskunnalta
lausuntoja selontekoon viimeistään 11.1.2021. Suomen ylioppilaskuntien
liitto (SYL) on pyytänyt kommentteja selontekoon viimeistään 13.1.
Kumpikin aikataulu on vuodenvaihteen takia äärimmäisen tiukka
valmistelulle. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntokierroksen takaraja
on 22.1.2021.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää lausua yliopistolle koulutuspoliittisesta selonteosta liitteen
mukaisesti ja välittää lausunnon tiedoksi Suomen ylioppilaskuntien liitolle.

Siipiasiat
19
Eron myöntäminen siiven jäsenyydestä
Siipien toiminnan ja valinnan ohjeistuksen mukaan hallitus voi jäsenen
pyynnöstä vapauttaa ryhmän jäsenyydestä henkilön. Yhdenvertaisuussiiven
jäsen Anniina Laine on pyytänyt eroa muun luottamustehtävän vuoksi.
Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
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Hallitus päättää myöntää eron yhdenvertaisuussiiven jäsenyydestä Anniina
Laineelle.
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Muut mahdolliset asiat
21
Kokouksen päättäminen
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