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TYYn lausunto SYL:n henkilövalintamenettelystä

TYY kiittää SYL:n hallitusta henkilövalintaohjeistuksen laatimisesta ja mahdollisuudesta
lausua ohjeistuksesta.
TYY pitää hyvänä osiota riveillä 8-12, jossa selostetaan millä tavalla ehdokkaat voivat
esittäytyä etukäteen liittokokousdelegaateille. Olemme sitä mieltä, että hakijoista on
nykyisellä käytännöllä saatavilla riittävästi tietoa ennen liittokokousta. Haluamme
painottaa tässä liittokokousdelegaattien omaa vastuuta siitä, että he tutustuvat hakijoihin
jo ennen liittokokousta. Olisikin hyvä, että niin SYL kuin ylioppilaskunnat korostaisivat tätä
näkökulmaa delegaateille ja loisivat sille edellytykset. Mielestämme
liittokokousdelegaattien tulee tarvittaessa itse tai yhdessä edustamansa tahon kanssa olla
yhteydessä hakijoihin, jos he kokevat, että eivät ole etukäteisesittelyistä huolimatta saaneet
tarpeeksi tietoa hakijoista.
TYYn hallitus näkee, että SYL:n fasilitoimat neuvottelut olisivat ehdotettua parempi tapa
valita SYL:n hallitus ja puheenjohtaja. Vaikka neuvottelemattomuudesta pidettiin kiinni
liittokokouksessa 2019, suhtaudumme kriittisesti siihen, että pitkällä aikavälillä
neuvottelemattomuus toteutuisi. Pidämme hyvin huonona mutta todennäköisenä
vaihtoehtona sitä, että parin vuoden sisällä nykyisen järjestelmän päälle rakentuu
epäviralliset neuvottelut. Tämä sotii henkilövalintojen avoimuutta vastaan.
Pidämme hyvänä sitä, että suuren salin haastattelua tullaan kehittämään viime vuodesta.
Esitämme kuitenkin huolen siitä, mitä tarkoittaa ylioppilaskuntien osallistaminen
kysymysten laatimisessa. Viime vuonna esitettyjen kysymysten kautta oli todella vaikeaa
tehdä mitään eroa hakijoiden välille. Siksi toivomme, että kysymykset valmistellaan
paremmin, ylioppilaskuntien osallistaminen otetaan aidosti huomioon ja sitä kautta
hakijat voivat oikeasti tuoda osaamistaan ja arvojaan paremmin esille.
Olemme tyytyväisiä siihen, että ehdokastori järjestetään yhteisesti puheenjohtaja- ja
hallitushakijoille. Tähän tulee varata riittävästi aikaa liittokokouksen ensimmäisen päivän
aamupäivältä. Pohdimme sitä, miksi puheenjohtaja- ja hallitusvaali järjestetään eri
päivinä. Niiden välissä tulee tietenkin olla aikaa, jotta ne puheenjohtajahakijat, jotka eivät
tulleet valituksi, voivat halutessaan päättää hakea hallitukseen. Jos kuitenkin liiton
tahtotila on, että neuvottelemattomuudesta pidetään kiinni, olisi mielestämme parempi
valita myös hallituslaiset ensimmäisenä liittokokouspäivänä. Tällöin vältettäisiin
epävirallisten yöllä pidettävien neuvotteluiden mahdollisuus. Toisaalta tämäkään
järjestely ei estäisi sitä, että delegaatiot neuvottelevat etukäteen henkilövalinnoista.
Vaikka henkilövalinnat ovat hyvin tärkeä osa liittokokousta, pidämme tärkeänä, että myös
muiden päätösasioiden käsittelyyn jää riittävästi aikaa. Viime vuonna aikataulut eivät
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pitäneet mm. poliittisten puheenvuorojen osalta, minkä vuoksi päätösasioita jouduttiin
käsittelemään todella nopealla aikataululla. TYY toivoo SYL:n keksivän etukäteen
ratkaisuja siihen, että aikatauluista pystytään pitämään kiinni. Näin liittokokouksen
tärkeistä päätösasioista tai työryhmätyöskentelystä ei jouduta nipistämään aikaa pois.
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