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Hallituksen taustamuistio edustajistolle TYYn poliittisen linjapaperin
uudistamisesta
Linjapaperin tarkoitus
Hallitus katsoo, että TYYn poliittisen linjapaperin tarkoitus on ilmaista
ylioppilaskunnan kanta keskeisimpiin opiskelijoita koskettaviin asioihin ja
toimia edunvalvonnan työvälineenä TYYn toimistolla.
Edustajisto hyväksyy linjapaperin ja muodostaa ylioppilaskunnan kannan keskeisimpiin
opiskelijoita koskettaviin asioihin. TYYn linjojen muodostaminen on siten keskeisesti
edustajiston tehtävä. Linjapaperin tarkoituksena on toisaalta toimia käytännönläheisenä
edunvalvonnan työvälineenä toimistolla, joten hallituksen ja työntekijöiden kommenteille
linjapaperin käytettävyydestä ja näkemykselle sen muodosta on syytä antaa arvoa. Hallitus
toivookin, että edustajisto linjapaperia uudistaessaan erottelee toisistaan linjapaperin
sisällöstä ja sen muodosta käytävän keskustelun, ja keskittyy erityisesti sisällöstä
käytävään keskusteluun.
Linjapaperin luonne, muotoilu ja rakenne
Tulevan linjapaperin tulee sisältää tavoitteita sekä niiden edistämisen reunaehtoja.
Nykymuotoinen linjapaperi sisältää tavoitteiden ja reunaehtojen lisäksi myös paljon
erilaisia kuvauksia toiminnasta sekä keinoja tavoitteiden edistämiseksi, usein sekaisin
keskenään. Erityisesti tarkasti määritellyt keinot siitä, miten TYYn tulisi edistää jotakin
tiettyä tavoitetta, vanhenevat nopeasti, ja niistä on tulevassa linjapaperissa syytä luopua
kokonaan. Linjapaperi ei ole myöskään kaikista sopivin asiakirja toiminnan kuvauksille,
mutta niistä ei ole kaikissa yhteyksissä välttämättä syytä luopua. Tärkeintä on, että
tavoitteet ja niitä täydentävät reunaehdot on selkeästi eroteltu kaikesta muusta. Kuvaukset
sekä asiaan liittyvät taustat voi tuoda esille esimerkiksi johdantokappaleissa, tavoitteisiin
ja reunaehtoihin liittyvät selitykset ja tarkennukset puolestaan asianomaisissa kohdissaan.
Linjapaperin tulee kaikessa pyrkiä vastaamaan siihen, mikä on ylioppilaskunnan kanta
johonkin asiaan ja mitä sillä tarkoitetaan.
Linjapaperin tulee olla tiivis ja kompakti, pituudeltaan korkeintaan nykyisen mittainen.
Linjapaperissa käsiteltävien asioiden lukumäärää ei ole syytä kuitenkaan karsia vaan
päinvastoin linjapaperin laajuus ja yksityiskohtaisuus on nähty sen selkeinä vahvuuksina.
Linjapaperin tulee pikemminkin olla muotoilultaan tiivis, mikä tarkoittaa sitä, että sen
sisältämät kannat on ilmaistu lyhyesti ja ytimekkäästi mutta riittävän yksityiskohtaisesti.
Kompakti rakenne tarkoittaa myös sitä, että linjapaperissa on linjattu vain kaikista
keskeisimmistä opiskelijoita koskettavista asioista. Kaikista opiskelijoita koskettavista
asioista linjapaperin ei ole mahdollista – eikä kannatakaan – linjata.
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Linjapaperin tulee rakentua sektorikohtaisille kokonaisuuksille, jotka ovat nykyistä
suurempia. Nykyinen sektorijako on havaittu pääosin hyväksi linjapaperin käytettävyyden
kannalta (koulutus- ja sosiaalipolitiikka) ja siksi sen tulisi toimia pohjana linjapaperin
rakenteelle myös tulevaisuudessa. Toisaalta sektorijaossa on omat ongelmansa, erityisesti
pienten sektoreiden kohdalla. Kaikki sektorit eivät välttämättä sisällä sellaisia opiskelijoita
keskeisesti koskettavia asioita, joihin ylioppilaskunnan tulisi muodostaa kanta poliittisessa
linjapaperissaan. Sektorit ovat ylioppilaskunnan jatkuvan toiminnan osa-alueita ja
poliittisen linjapaperin lisäksi on muita asiakirjoja, joiden kautta tiettyjen sektoreiden
toiminnan sisältöön voidaan paremmin vaikuttaa.
Linjapaperiin tulee sisältyä teemakohtaisia alakokonaisuuksia, jotka täydentävät
sektorikohtaisia kokonaisuuksia ja korjaavat niiden puutteita. Teemakohtaiset
alakokonaisuudet ovat luonteeltaan sektoreista riippumattomia mutta käytännössä jonkin
sektorin alaan kuuluvia. Esimerkinomaisena jakona voisi toimia sektorikohtaisten
kokonaisuuksien osalta koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka, kansainväliset asiat,
opiskelijayhteisö ja yhteiskunta. Teemakohtaisina alakokonaisuuksina esimerkiksi
koulutuspolitiikkaan voisi sisältyä laadukas koulutus, sosiaalipolitiikkaan opiskelukyky ja
yhteiskuntaan kunnallispolitiikka. Pieniltä sektoreilta ja muualta toiminnasta kumpuavia
linjapaperiin sisällytettäviä asioita tulee koota tällaisiin alakokonaisuuksiin, jotka samalla
kannustavat ylioppilaskuntaa muodostamaan kantojaan suurempiin asiakokonaisuuksiin
yksittäisten pienten asioiden sijaan sekä mahdollistavat näiden kantojen muodostamisen
sektoreista riippumattomasti.
Linjapaperin uudistamiseen liittyviä kysymyksiä edustajistolle
Edustajiston olisi hyvä miettiä linjapaperin uudistuksen yhteydessä erityisesti uudistuksen
prosessiin sekä tulevan linjapaperin sisältöön (ja sen muotoon) liittyviä kysymyksiä.
Prosessi:
- Mikä on linjapaperin tarkoitus?
- Miksi linjapaperia uudistetaan? Mitä linjapaperin uudistamisella tavoitellaan?
- Miten suuri linjapaperin uudistustarve on? Uudistetaanko vai päivitetäänkö?
- Mitä uudistamisessa tulisi huomioida prosessin osalta? Keitä tulisi kuulla ja miten?
Sisältö:
- Mihin asioihin ylioppilaskunnan tulee ottaa kantaa? Mitkä ovat opiskelijoita
keskeisesti koskettavia asioita nyt ja tulevaisuudessa? Tuleeko ylioppilaskunnan
ottaa kantaa myös muihin yhteiskunnallisiin asioihin?
- Mikä linjapaperissa on vanhentunutta ja mikä edelleen ajankohtaista? Mitä
linjapaperissa tulisi säilyttää? Mitä pitäisi poistaa ja mitä voisi lisätä?
- Miten linjapaperi suhtautuu sisältönsä puolesta muihin ylioppilaskunnan
asiakirjoihin? Mikä on strategian, kolmivuotissuunnitelman, toimintasuunnitelman
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ja erillisten ohjelmien (esim. yhdenvertaisuusohjelma, yritysyhteistyön linjat) suhde
linjapaperiin?
Muoto:
- Mikä nykyisessä linjapaperissa on hyvää ja mikä huonoa?
- Miten linjapaperia voisi parantaa nykyisestä?

