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TYYn lausunto Suomen ylioppilaskuntien liiton toimintasuunnitelmasta

Turun yliopiston ylioppilaskunta kiittää mahdollisuudesta lausua Suomen ylioppilaskuntien liiton
toimintasuunnitelmaluonnoksesta. Lausunnon alussa ylioppilaskunnan yleisiä huomioita paperin
jatkovalmistelua ajatellen. Muutoin lausunto noudattaa SYL:n toimintasuunnitelmaa sekä SYL:n
toimittamaa lausuntopohjaa.
Toimintasuunnitelma on kokenut suuren muutoksen suhteessa aikaisempiin vuosiin. Mielestämme
muutos on hyvä ja haluammekin kiittää SYL:iä uuden muotoisesta toimintasuunnitelmasta, sillä se lisää
liiton toiminnan läpinäkyvyyttä. Toivomme kuintekin, että kiinnitätte huomiota seuraaviin seikkoihin:









Startegiatyön tulee olla yksi SYL:n tulevan vuoden toiminnan keskeisiä painopisteitä.
Siksi haluamme ertyisesti kiittää sen nostamisesta toimintasuunnitelmaan.
Sisällysluettelo
toimintasuunnitelmaprojekteista
auttaisi
kokonaiskuvan
hahmottamisessa. Muutoksen myötä toimintasuunnitelmaprojektien määrä on kasvanut. Jotta
toimintasuunnitelmasta voisi saada yhdellä katsauksella nopean käsityksen tulevan vuoden
toiminnasta, voisi toimintasuunnitelman johdannon jälkeen olla sisällysluettelo.
Tavoitteellisuutta tavoitteisiin! Läpi linjan SYL:n vuosille 2020-2021 ehdottamat tavoitteet
ovat pikemminkin toiminnan kuvauksia, ja sellaisina hyvin kunnianhimottomia (esimerkiksi:
”SYL seuraa alustamaisen korkeakoulutuksen toimenpideohjelman edistymistä”). Toivoimme,
että toimenpiteiden sijasta tavoitteet olisivat oikeasti kunnianhimoisia tavoitteita
Vähemmän viittauksia sisäisiin dokumentteihin – enemmän aukikirjoitettuja
konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä. Kaikki toimintasuunnitelman kirjaukset ja
kehittämiskohteet eivät aukea edes ylioppilaskunnille, koska niissä viitataan SYL:n omiin
sisäisiin dokumentteihin. Toiminnan avoimuuden kannalta tulisi keskeiset tavoitteet kirjata
myös toimintasuunnitelmaan.
Ylioppilaskunnat keskiöön ylioppilaskuntia koskeviin kirjauksiin! SYL-kärjen sijasta,
toivomme, että ylioppilaskunnat olisivat aktiivisen tekijän roolissa kirjauksissa. Konkreettiset
ehdotukset
miten
tämän
voi
toteuttaa,
on
eritelty
tarkemmin
alla.

Johdanto
Aloittavan Kommenttityyppi
rivin nro.
17
Poisto

29

Lisäys

61

Lisäys

Kommentti
Toimintasuunnitelmaa ei ole luonnoksessa jaoteltu osioihin,
vaikka johdannossa näin todetaan. Emme näe jaottelulle
tarvetta, mikäli toimintasuunnitelman alkuun lisätään
sisällysluettelo.
Ainakin sähköisistä materiaaleista olisi avoimuuden takia hyvä
löytyä linkki/hyperlinkki itse vaaliohjelmaan.
Toivomme kirjausta eduskuntavaalitavoitteisiin siitä, että EU:n
tulisi tehdä kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa.
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73

Muutos

82

Muutos

Toteutetaan viestintäkampanja eduskuntavaalien alla.
Viestintäkampanjan kärjet ovat Maksuton, saavutettava ja
joustava koulutus; Opiskelijan toimeentulo sekä
ilmastonmuutos.
Muutosehdotuksen syy: Kirjaus on ymmärrettävämpi ja
vähemmän kapulakielinen kuin alkuperäinen kirjaus.
Ylioppilaskunnat tekevät eduskuntavaalien alla paikallista
vaalivaikuttamista SYL:n avustuksella.
Muutosehdotuksen syy: Kääntää fokuksen SYL:stä oikeasti
ylioppilaskuntiin (minkä pitäisi mielestämme olla
Ylioppilaskuntien rooli -kohdan tarkoitus) sekä on
ymmärrettävämpi kuin alkuperäinen kirjaus.

SYL 100 vuotta vuonna 2021
Aloittavan Kommenttityyppi
rivin nro.
85
Muutos
100

Muutos

104
105

Muutos
Poisto

110

Poisto

113

Muutos

Kommentti
Projektin otsikko kuulostaa kankealta. Esittäisimme tilalle
esimerkiksi seuraavaa: ”SYL 100 vuotta”
”SYL 100 vuotta –juhlavuoden varainhankinta on täydessä
vauhdissa ja tuloksellista”. Tässä kohtaa kaipaisimme enemmän
konkreettista tavoitetta, esimerkiksi SYL 100 vuotta –
juhlavuoden varainhankinnalla saadaan katettua X% projektin
rahoituksesta.
”on palkattu”  ”palkataan”
Ei toimintasuunnitelman kannalta relevantti kirjaus, vaan
enemmän toimiston sisäisiä asioita
Syy: Emme näe näin tarkkoja kirjauksia toimintasuunnitelman
kannalta relevanteiksi
”100-vuotisjuhlat pidetään keväällä 2021 Musiikkitalolla” 
”SYL:n juhlavuosi on näkyvä sekä opiskelijaliikkeen sisällä että
keskeisten sidosryhmien parissa. Juhlavuoden tapahtumat ovat
kiinnostavia ja vetävät puoleensa laajan osallistujajoukon.”
Muutosehdotuksen syy: Nykyinen kirjaus on kunnianhimoton

SYL:n strategiatyö
Aloittavan Kommenttityyppi
rivin nro.
138
Muutos

142

Muutos

Kommentti
”voidaan kutsua”  ”tulee kutsua”.
Muutosehdotuksen syy: Toivomme, että ylioppilaskuntien
liiton ensimmäinen strategia valmistellaan laajassa yhteistyössä,
ja siksi haluamme kirjauksesta velvoittavamman.
Ehdotamme, että toimenpide siirretään 2020-2021 –osion alta
vuoden 2019 toimenpiteisiin, jotta strategian toimenpideohjelma
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142

Lisäys

147

Muutos

tehdään yhdessä strategian valmistelun kanssa, eikä siitä
erillisenä.
Kaikki SYL:n toimijat sekä ylioppilaskunnat ovat tietoisia
strategian sisällöstä, kokevat strategian omakseen ja haluavat
edistää sen toteutumista osana omaa toimintaansa.
”Puheenjohtajien ja pääsihteerien tapaamiset toimivat projektin
laajennettuna johtoryhmänä. Työn etenemistä seurataan myös
muissa SYL:n seminaareissa”  ”Ylioppilaskuntien
puheenjohtajat ja pääsihteerit auttavat SYL:iä strategiatyössä
johdonseminaarien puitteissa. Lisäksi ylioppilaskunnilla on
mahdollisuus saada tietoa prosessin etenemisestä SYL:n muissa
seminaareissa”
Muutosehdotuksen syy: Kääntää fokuksen SYL:stä oikeasti
ylioppilaskuntiin (minkä pitäisi mielestämme olla
Ylioppilaskuntien rooli -kohdan tarkoitus) sekä on
ymmärrettävämpi kuin alkuperäinen kirjaus.

Suomen EU-puheenjohtajuuskausi
Aloittavan Kommenttityyppi
rivin nro.
170
Muutos

171

Muutos

174

Muutos

Kommentti
”SYL järjestää”  Järjestetään
Muutosehdotuksen syy: Jotta kieliasu olisi yhdenmukainen
läpi dokumentin, tulisi Toimenpiteet 2019 –kohdassa kirjaukset
olla joko ”SYL nönnönnöö” muodossa tai passiivissa.
”SYL kampanjoi”  Kampanjoidaan
Muutosehdotuksen syy: Jotta kieliasu olisi yhdenmukainen
läpi dokumentin, tulisi Toimenpiteet 2019 –kohdassa kirjaukset
olla joko ”SYL nönnönnöö” muodossa tai passiivissa.
”Projekti ei jatku vuoden 2019 jälkeen”  ”SYL:n rooli
osaavana EU-asiantuntijana on lisännyt liiton vaikuttavuutta.
Muutosehdotuksen syy: Mikäli SYL on onnistunut
profiloitumaan EU-osaamisellaan, olisi sen hyvä näkyä
tulevaisuudessakin, eikä loppua vuoden jälkeen.

Eurovaalit
Aloittavan Kommenttityyppi
rivin nro.
197
Lisäys
197
Muutos

Kommentti
Ympäristötavoitteiden nostaminen EU-vaaleissa
”SYL tuo keväällä ja erityisesti eurovaalikampanjoinnin aikana
esiin näkemyksensa Euroopan Unionin kehittämisestä” 
”Nostetaan esiin SYL:n näkemyksiä Euroopan unionin
kehittämisestä. Keskeisiä kehityskohteita ovat esimerkiksi x, y
ja z”.
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199

Muutos

201

Muutos

210

Muutos

Muutosehdotuksen syy: Jotta kieliasu olisi yhdenmukainen
läpi dokumentin, tulisi Toimenpiteet 2019 –kohdassa kirjaukset
olla joko ”SYL nönnönnöö” muodossa tai passiivissa. Lisäksi
toivomme avoimuuden nimissä tarkempaa kirjausta
vaikuttamiskohteista/esillä pidettävistä asioista. Nämä voivat
olla esimerkiksi poimintoja eurovaaliohjelmasta. Toivomme
myös, että projektin yhteyteen liitetään linkki/hyperlinkki
eurovaaliohjelmaan.
”SYL tuottaa”  ”tuotetaan”
Muutosehdotuksen syy: Jotta kieliasu olisi yhdenmukainen
läpi dokumentin, tulisi Toimenpiteet 2019 –kohdassa kirjaukset
olla joko ”SYL nönnönnöö” muodossa tai passiivissa.
”SYL lobbaa”  ”Vaikutetaan”
Muutosehdotuksen syy: Mikäli SYL on onnistunut
profiloitumaan EU-osaamisellaan, olisi sen hyvä näkyä
tulevaisuudessakin, eikä loppua vuoden jälkeen. Lisäksi sanalla
lobbaus on negatiivinen konnotaatio, joten ehdotamme sen
korvaamista vaikuttamisella.
”Projekti ei jatku vuoden 2019 jälkeen”  ”Vaikutetaan CULTvaliokuntaan valittavaan suomalaisedustajaan [lisää
konkreettinen tavoite, mitä tällä saadaan aikaan]”

European Students’ Unionin toiminnan kehittäminen
Aloittavan Kommenttityyppi
rivin nro.
221
Poisto

228

Muutos

236

Muutos

236
236

Lisäys
Lisäys

Kommentti
Mikäli toimintasuunnitelmassa halutaan viitata SYL:n
dokumentteihin, tulisi nämä dokumentit löytyä mielestämme
jostain julkisina. ESU:n kehityssuunnitelma on sisäinen
dokumentti, joten siksi ehdotamme kohdan poistamista. myös,
että projektin yhteyteen liitetään linkki/hyperlinkki
eurovaaliohjelmaan.
”Edistetään uudistamissuunnitelman mukaisia tavoitteita
ESU:ssa”  ”Vaikutetaan siihen, että ESU ottaa vahvammin
kantaa asioihin x ja y, sekä muuttaa hallintorakennettaan
suuntaan a”
Muutosehdotuksen syy: Koska viitattua dokumenttia ei ole
missään näkyvillä, tulisi dokumentin tavoitteet olla jossain
avoimesti kirjattuna.
”ESU:n uudistussuunnitelmaa kehitetään, kunnes se nähdään
toteutuneen.”  Vaikutetaan siihen, että uudistussuunnitelman
tavoitteet toteutuvat.
Suunnitelman kehittäminen kuulostaa hallinnolliselta
ESUn toiminta on kehittynyt SYL:n tavoitteiden mukaisesti.
ESUn hallitukseen valitaan suomen kansalainen
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Maksutonta koulutusta myös kansainvälisille opiskelijoille
Aloittavan Kommenttityyppi
rivin nro.
257
Lisäys

257

Muutos

262

Muutos

263

Muutos

Kommentti
Ylioppilaskunnat toteuttavat yhdessä SYL:n kanssa
mielipidemittauksen maksuttomaan koulutusta koskien.
Mittaustuloksia hyödynnetään SYL:n ja ylioppilaskuntien
vaikuttamistyössä. Mikäli ylioppilaskuntien tai muiden
toimijoiden piiristä saadaan projektille rahoitusta, toteutetaan se
ulkopuolisella taholla.
”SYL tukee ylioppilaskuntia”  ”Ylioppilaskunnat vaikuttavat
alueensa kansanedustajaehdokkaisiin SYL:n tuella”
Muutoksen syy: Kääntää fokuksen SYL:stä oikeasti
ylioppilaskuntiin (minkä pitäisi mielestämme olla
Ylioppilaskuntien rooli -kohdan tarkoitus) sekä on
ymmärrettävämpi kuin alkuperäinen kirjaus.
”Maksuttoman koulutuksen merkitystä pidetään jatkuvasti
esillä”  ”Maksuton koulutus keskeisenä arvona on jatkuvasti
esillä niin mediassa kuin päättäjien välisissä keskusteluissa”
Muutosehdotuksen syy: Nykyinen kirjaus on kunnianhimoton,
ja enemmin toimenpide kuin tavoite.
”Luodaan vaikuttamissuunnitelma lukukausimaksujen
poistamiseksi”  ”Vaikuttamistyömme seurauksena eduskunta
valmistelee lukukausimaksuista luopumista”
Muutosehdotuksen syy: Nykyinen kirjaus on hallinnollinen
sekä kunnianhimoton, ja enemmin toimenpide kuin tavoite.

Kehitysyhteistyöhankkeet ja kehityspoliittinen vaikuttamistyö
Aloittavan Kommenttityyppi
rivin nro.
265
Muutos

280

Muutos

286

Poisto

287

Poisto/Muutos

Kommentti
Ilmaisemme huolemme siitä, ettei toimintasuunnitelmassa
mainita ollenkaan kestävää kehitystä tai ilmastonmuutokseen
liittyvää vaikuttamistyötä. Varsinkin jos ilmastonmuutos
halutaan eduskuntavaaleissa kärkiteemaksi ja kehityspoliittista
vaikuttamistyötä nivottua kestävän kehityksen alle, pitäisi se
näkyä jossain kohtaa tosua.
Suhtaudumme hiukan kriittisesti ajatukseen siitä, että mikäli
emme saa rahoitusta v 2019 haetuille kehyhankkeille, sama työ
aloitettaisiin ylioppilaskunnissa SYLn vetämänä uudelleen.
Tänä vuonna viimeistelty Guatemala-hankesuunnitelma
perustuu kuitenkin vuonna 2016 tehtyyn kehitysyhteistyön
tulevaisuus –selvitystyöhön, jossa yhteistyö AMEU:n kanssa
nousi parhaaksi vaihtoehdoksi.
Kirjaus on mielestämme toimiston sisäistä järjestelyä,
toimintasuunnitelmaan kuulumatonta tekstiä.
Mikäli toimintasuunnitelmassa viitataan dokumentteihin, tulisi
niiden olla julkisia tai niiden tavoitteet aukikirjoitettuja.
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Ehdotamme siis tämän kirjauksen aukikirjoittamista
konkreettisemmaksi, tai kirjauksen poistamista kokonaan.
290

Lisäys

295

Muutos

Mikäli rahoitusta hankkeeseen ei saada, lähdemme mukaan
jonkun muun yhteistyötahon hankkeen toteutumisen
suunnitteluun.
”Kevään 2020 aikana laaditaan hankehakemus..”  Saamme
lisärahoitusta kehyhankkeellemme keväällä 2020 toteutettavassa
kansalaisjärjestöjen hankehaun hakukierroksella”
Muutosehdotuksen syy: Nykyinen kirjaus on kunnianhimoton,
ja enemmin toimenpide kuin tavoite.

Opiskelijan toimeentulo
Aloittavan Kommenttityyppi
rivin nro.
327
Muutos

Kommentti

330

”Vaikutetaan aktiivisesti sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen eri
vaiheissa”  Vaikutuksemme myötä opiskelijoiden toimeentulo
on parantunut ja perustulon käyttöönotto etenee.
Muutosehdotuksen syy: Nykyinen kirjaus on kunnianhimoton,
sekä ennemmin toimenpide kuin tavoite.

Muutos

”kehittämisestä”  ”nostamiseksi”
Muutosehdotuksen syy: Nykyinen kirjaus on kunnianhimoton

Parempaa mielenterveyttä opiskelijoille
Aloittavan Kommenttityyppi
rivin nro.
349
Muutos

Kommentti

353

Lisäys

”sekä kirjaus lakiin, että jokaisessa korkeakoulussa tulee olla
tietty määrä opintopsykologeja suhteessa opiskelijoiden
määrään.”

362

Muutos

”SYL tukee ylioppilaskuntia…”  Ylioppilaskunnat
vaikuttavat SYL:n tuella opintopsykologien ja muiden
tukipalveluiden määrän kasvattamiseksi”

”Jatketaan viestinnässä, vaikuttamisessa, asiantuntijuuden ja
tutkimustiedon jakaisessa…”  ”Syvennetään suhdetta
olemassaoleviin ja uusiin yhteistyökumppaneihin, jotka
työskentelevät mielenterveysasioiden parissa”.
Muutosehdotuksen syy: Kirjaus on tiiviimpi ja selkeämpi
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364

Muutos

368

Muutos

369

Muutos

371

Lisäys

Muutoksen syy: Kääntää fokuksen SYL:stä oikeasti
ylioppilaskuntiin (minkä pitäisi mielestämme olla
Ylioppilaskuntien rooli -kohdan tarkoitus)
”SYL tukee ruotsin- ja monikielisiä ylioppilaskuntia…” 
”Ylioppilaskunnat vaikuttavat SYL:n tuella yliopistoihin, jotta
yliopistojen tukipalvelut ovat saavutettavia ja tarpeeksi
resursoituja myös muille kuin suoma äidinkielenään puhuville
henkilöille”
Muutoksen syy: Kääntää fokuksen SYL:stä oikeasti
ylioppilaskuntiin (minkä pitäisi mielestämme olla
Ylioppilaskuntien rooli -kohdan tarkoitus) sekä on selkeämpi ja
ymmärrettävämpi kuin alkuperäinen kirjaus. Lisäksi uusi
ehdotettu kirjaus huomioi myös vaihto- ja kv-opiskelijat.
”Kuntoutuspsykoterapian osalta jatketaan vaikuttamistyötä
tehdyn selvityksen pohjalta”  ”Vaikuttamistyömme
seurauksena kuntoutuspsykoterapian maksuttomuus nuorille
etenee lakivalmisteluun”.
Muutosehdotuksen syy: Nykyinen kirjaus on kunnianhimoton,
sekä ennemmin toimenpide kuin tavoite.
”Luodaan uusia toimenpiteitä opiskelijoiden
mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi..”  ”Opiskelijoiden
mielenterveyspalveluiden rahoitus on lisääntynyt ja
korkeakoululakiin on tehty kirjaus opintopsykologien
määrästä”.
Muutosehdotuksen syy: Nykyinen kirjaus on hallinnollinen,
kunnianhimoton, sekä ennemmin toimenpide kuin tavoite.
Vaikuttamistyömme tuloksena jokainen sote-alue tarjoaa
matalan kynnyksen Walk in-periaatteella toimivia
mielenterveyspalveluita.

Maakuntavaalit
Aloittavan Kommenttityyppi
rivin nro.
397
Muutos

Kommentti

399

Kirjaus on ennemmin toimenpide kuin tavoite, ja
toimenpiteenäkin turhan kunnianhimoton. Täten ehdotamme
poistoa.

Poisto

”Seurataan maakuntahallinnon muodostumista sekä
ylioppilasliikkeen tavoitteiden toteutumista” 
Maakuntahallintoon valittavat opiskelijamyönteiset edustajat
ylioppilasliikkeen tavoitteita maakunnissa.
Muutosehdotuksen syy: Nykyinen kirjaus on kunnianhimoton,
sekä ennemmin toimenpide kuin tavoite.

Työelämäpamfletin keinot käyttöön!
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Aloittavan Kommenttityyppi
rivin nro.
401
Poisto

Kommentti

412

Poisto

Työelämäpamfletti on tämän vuoden toimintaa ja on
luonnollista, että sitä hyödynnetään ylioppilaskuntien ja SYL:n
toiminnassa ensi vuonna. Se ei kuitenkaan riitä toiminnalliseksi
projektiksi, johon tulisi allokoida ja priorisoida resursseja.

416

Poisto

Keskeinen asia, jota ylioppilaskunnat eivät voi yksin saada
aikaan, on harjoittelutukisummien yhtenäistäminen. SYL
saavuttaisi merkittävän voiton opiskelijoille, jos pystyisi tästä
neuvottelemaan yliopistojen kanssa. Asiaa olisi varmasti
mahdollista edistää yhdessä esimerkiksi Akavan opiskelijoiden
ja Unifin kanssa. Tämän vaatimat resurssit ovat kuitenkin melko
suuret, jos asia halutaan aidosti saada maaliin. Tämän takia
kolmien vaalien vuosi ja esim. European Student Conventionin
järjestämisvuosi ei ole oikea hetki tälle projektille. Paikalliselle
harjoittelutukikäytäntöjen yhtenäistämiselle on riittävästi
tukimateriaalia jo olemassa viimeistään SYL:n pamfletin
julkaisun jälkeen. Lisäksi tukea saa esimerkiksi TYYLIhankkeen harjoittelukäytäntöraportista ja Akavan opiskelijoiden
harjoittelubarometrista. Vertais-, koulutus- ja muuta tukea
voidaan antaa osana normaalia SYL:n ja ylioppilaskuntien
vuorovaikutusta. Harjoittelutukisummien yhtenäistäminen tulisi
ottaa SYL:n vuoden 2020 toimintatavoitteeksi.

417

Poisto

SYL:lla oli vuosina 2016 ja 2017 kaksivuotinen projekti
kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisen edistämiseksi.
Yhtälailla monet ylioppilaskunnat ovat tehneet asian eteen
projekteja viime vuosina. Asia ei varmasti ole valmis ja työtä
jatkettava, mutta on vakavasti harkittava onko työ vakiintunut
siinä määrin, ettei asia vaadi erillistä kirjausta tai
vaihtoehtoisesti kirjauksen pitämisen perusteeksi tulisi esittää
joku uusi konkreettinen avaus.

419

Poisto

420

Muutos

422

Muutos

Vaikuttaa siltä, että kyseisen kirjauksen osalta päätöksiä tehdään
jo tänä vuonna. Tämän ei myöskään tulisi olla SYL:n keskeinen
rahoitusmallitavoite. Jos muita tavoitteita ei kirjata
toimintasuunnitelmaan, ei tulisi tätäkään.
Parempi paikka kirjaukselle on ”Suomen EUpuheenjohtajuuskausi” -projektin toimenpiteet. Ehdotamme
toimenpiteen siirtämistä sinne.
Tämänkin luonnollinen paikka on eduskuntavaalikirjauksen
yhteydessä. Joko asia kirjataan sinne tai poistetaan kokonaan.

Ehdotamme koko projektin poistamista. Vaikka projektin
teemat ja tavoitteet ovat kannatettavia, projektin vaatimat
resurssit eivät kuitenkaan ole linjassa SYL vuoden 2019 muun
toiminnan vaatimien resurssien kanssa, eikä suurien resurssien
kohdistaminen projektiin ole tarkoituksenmukaista (koska vaalit
ja strategia). Alla on eritelty tarkemmin näkemyksiämme
projektin yksityiskohdista.
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Yhdenvertainen ylioppilasliike
Aloittavan Kommenttityyppi
rivin nro.
456
Muutos/Poisto

Kommentti

464

Muutos

”Vakiinnutetaan yhdenvertaisuustoimintaa edelleen
ylioppilaskunnissa koulutuksilla ja esimerkkiä näyttämällä” 
Ylioppilaskunnat vakiinnuttavat yhdenvertaisuustoimintansa
SYL:n avustuksella.
Muutoksen syy: Kääntää fokuksen SYL:stä oikeasti
ylioppilaskuntiin (minkä pitäisi mielestämme olla
Ylioppilaskuntien rooli -kohdan tarkoitus)

466

Lisäys

Ylioppilaskunnat osallistuvat SYL:n kanssa SYL:n
liittokokouskäytäntöjen jatkokehittämiseen siten, että
liittokokouskäytänteet ovat entistä avoimempia ja hakijoille
miellyttävämpiä.

468

Muutos

”Vakiinnutetaan yhdenvertaisuusohjelman seuranta” 
”Yhdenvertaisuusohjelman tavoitteet ovat toteutuneet”
Muutosehdotuksen syy: Nykyinen kirjaus on kunnianhimoton,
sekä ennemmin toimenpide kuin tavoite. Huomiona myös, että
mikäli yhdenvertaisuusohjetta ei ole julkisesti saatavilla, tulisi
tämän kirjauksen konkretiaa lisätä: mikä/mitkä ovat ne
tavoitteet/toimenpiteet joita seurataan erityisesti ja jotka
toteutuvat?

469

Muutos

”Vakiinnutetaan ylioppilaskentan ja ylioppilasliikkeen tasaarvoseurantaa”  Yliopistot ja ylioppilaskunnat seuraavat tasaarvon toteutumista käyttäen apunaan SYL:n määrittelemiä
indikaattoireita.

”Seurataan SYL:n yhdenvertaisuusohjeen toteutumista ja
muutetaan olemassa olevia käytänteitä saadun palautteen
perusteella”  Viitataanko yhdenvertaisuusohjeella SYL:n
julkisena löytyvään SYLn yhdenvertaisuusohjelmaan
tapahtumien järjestämisestä tai esimerkiksi liittokokoukseen
liittyvään ohjeeseen? Mikäli näin on, olisi avoimuuden nimissä
tosuun hyvä laittaa myös ohjelman linkki/hyperlinkki. Mikäli ei
viitata, ja ohje ei ole julkinen/liittokokouksen saatavissa, tulisi
dokumentista tehdä julkinen tai edes aukikirjoittaa sen keskeisiä
tavoitteita.

KV-opiskelijoiden osallisuus ylioppilasliikkeessä
Aloittavan Kommenttityyppi
rivin nro.

Kommentti

TYY:n lausunto SYL:n toimintasuunnitelmaluonnoksesta
4.10.2018
Sivu 10/11

501

Muutos

”SYL tukee ylioppilaskuntien työtä kv-opiskelijoiden
osallisuuden parantamisessa”  ”Ylioppilaskunnat edistävät
kv-opiskelijoiden osallisuutta SYL:n tuella”.
Muutoksen syy: Kääntää fokuksen SYL:stä oikeasti
ylioppilaskuntiin (minkä pitäisi mielestämme olla
Ylioppilaskuntien rooli -kohdan tarkoitus)

503

Muutos

”Tehdään IC:stä osa jatkuvaa toimintaa, jos pilotti on
onnistunut. Arvioidaan vuoden 2019 kokeilun toimivuus ja
tehdään tarvittaessa muutoksia”  IC-kokeilu on onnistunut, ja
se koetaan tärkeäksi osaksi SYLn toimintaa myös
tulevaisuudessa. Kokeilun pohjalta toimikunnan työskentelyä
kehitetään entisestään.
Muutosehdotuksen syy: Nykyinen kirjaus on kunnianhimoton,
sekä ennemmin toimenpide kuin tavoite

Laadukas alustamaisuus edistää elinikäistä oppimista korkeakoulutuksessa
Aloittavan Kommenttityyppi
rivin nro.
507
Muutos

Kommentti
Haluaisimme, että projektin fokus käännettäisiin alustamallista
laajempaan kopokokoneisuuteen liittyen esimerkiksi
vahvemmin jatkuvaan oppimiseen tai joustavaan opiskeluun.
Tämän muutoksen tulee näkyä myös otsikkotasolla.
Alustamalli on kannatettava, mutta toivoisimme SYL:n ainoalta
kopoprojektilta kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa. Syyt:
jos alustamalli ei jostain syystä etene, projektin puittessa voi
tehdä silti vielä muita asioita, ja lisäksi laajempi projekti toimii
viestintänä ulospäin kaikesta koulutuspoliittisesta
vaikuttamisesta mitä SYL tekee. Alustamalli ei kuitenkaan ole –
eikä sen pitäisi olla – SYL:n koulutuspolitiikan ainoa tai edes
isoin kärki.

526

Muutos

533

Lisäys

535

Muutos

”Alustamainen korkeakoulujärjestelmä etenee”  Lisää
resursseja joustavaan opiskeluun ja jatkuvaan oppimiseen
SYL vaikuttaa yliopistojen perusrahoitusta lisäämisen puolesta,
jotta yliopistoilla on riittävät resurssit kehittää opetustapojaan
monipuolisemmiksi ja joustavammiksi
Pohdimme, onko kirjaus olennainen. Ainakin TYYssä tämä on
ollut jo vuosia osa vakiintunutta toimintaa, joten tuntuu oudolta,
että se on nostettu nyt SYL:n toimintasuunnitelmaan. Lisäksi
kaipaisimme kirjaukseen enemmän konkretiaa, mikäli se
halutaan säilyttää, esimerkiksi mitä meidän tulisi jatkuvan
oppimisen puitteissa edistää. Mikäli kirjaus nähdään
olennaiseksi, ehdotamme kuitenkin sen uudelleenmuotoilua:

TYY:n lausunto SYL:n toimintasuunnitelmaluonnoksesta
4.10.2018
Sivu 11/11

”SYL tukee ylioppilaskuntia vaikuttamistyössä, jota ne tekevät
elinikäisen oppimisen edistämiseksi omassa yliopistossaan” 
Ylioppilaskunnat SYL:n johdolla elinikäisen oppimisen
puolesta omissa yliopistoissaan. Muutoksen syy: Kääntää
fokuksen SYL:stä oikeasti ylioppilaskuntiin (minkä pitäisi
mielestämme olla Ylioppilaskuntien rooli -kohdan tarkoitus)
539

Muutos

”SYL vaikuttaa yhdessä ylioppilaskuntien kanssa, jotta
korkeakoulut valmistautuvat riittävästi uuden rahoituskauden
alkamiseen vuonna 2021”  ”Korkeakoulut ovat SYL:n ja
ylioppilaskuntien vaikutustyön tuloksena valmistautuneita
vuonna 2021 alkavaan uuteen rahoituskauteen”
Muutosehdotuksen syy: Nykyinen kirjaus on ennemmin
toimenpide kuin tavoite

541

Muutos

”SYL seuraa alustamaisen korkeakoulutuksen
toimenpideohjelman edistymistä”  Korkeakoulut ottavat
alustamallin käyttöön TAI alustamallia pilotoidaan muutamissa
korkeakouluissa.
Muutosehdotuksen syy: Nykyinen kirjaus on ennemmin
toimenpide kuin tavoite

