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Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)
Turun yliopiston ylioppilaskunnan lausunto Suomen ylioppilaskuntien liiton
alustavista liittokokousmateriaaleista
Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) kiittää Suomen ylioppilaskuntien liittoa (SYL)
mahdollisuudesta lausua liittokokousmateriaaleista.
Yleistä:
Talousarvioesitys, jatkuvan toiminnan kuvaus, linjapaperimuutokset sekä järjestöllisen
kehittämisen työryhmän väliraportti ovat mielestämme hyvin valmisteltuja. Sen sijaan
toimintasuunnitelman projektien laatu vaihteli huomattavasti. Hyvin valmistellut projektit
menestyivät priorisoinnissamme selvästi paremmin kuin huonosti valmistellut. Exceltaulukon käyttö muutosesitysten keräämiseen oli ajatuksena hyvä, mutta huonosti
valmisteltuihin projekteihin oli sen avulla todella vaikea tehdä järkeviä muutosesityksiä.
Siksi olemme ehdottaneet joitakin projekteja kirjoitettavaksi uudestaan soveltuvin osin,
mikäli SYL:n hallitus haluaa esittää niitä mukaan toimintasuunnitelmaan. Toivomme
myös, että kaikki liittokokousmateriaalit oikoluetaan ennen niiden lähettämistä
ylioppilaskunnille, sillä esimerkiksi toimintasuunnitelmassa oli paljon selkeitä
kirjoitusvirheitä.
Ohjeiden mukaisesti olemme kommentoineet liittokokousmateriaaleja yleisiltä osin tähän
lausuntoon. Toimintasuunnitelmaan ja linjapaperiin esitettävät muutokset olemme
koonneet liitteenä oleviin excel-taulukoihin. Tosu-projektien prioriteettijärjestyksen
olemme selkeyden vuoksi kirjanneet mukaan myös tähän lausuntoon.
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Toimintasuunnitelmaprojektien prioriteettijärjestys (tärkein ylimpänä):
Opiskelijan lompakko
Kesälukukausikuntoon 2017
SYL:n linjapaperin uudistaminen
Koulutuksen kaupallistumisen tulevaisuus
Tällainen se on: Opiskelijan oikea elämä (uudelleenkirjoitetaan soveltuvin osin)
Potkua kunta(vaali)vaikuttamiseen
Kokeilukulttuurilla Tulevaisuuden yliopistoon (yhdistetään Kesälukukausikuntoon 2017 –
projektiin)
Opiskelijat osaksi yhteiskuntaa - maahanmuuttajat yliopistoihin! (uudelleenkirjoitetaan
soveltuvin osin)
Kv-tutkarit duuniin, osaaminen käyttöön (uudelleenkirjoitetaan soveltuvin osin)
Kuka tätä pas*** johtaa -- ja kenen pitäisi (karsitaan pois)
Yksityiskohtaiset kommentit:
1) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016
1. Kokeilukulttuurilla Tulevaisuuden yliopistoon
Projekti näyttäytyy hieman jäsentymättömänä. Projektilta puuttuu selkeä fokus ja se liittyy
jatkuvaan toimintaan. Tulevaisuuden yliopisto -brändin näemme arvokkaana ja se tulisi
mielestämme säilyttää ja sitä tulisi kehittää. Emme ole kuitenkaan varmoja ansaitseeko se
omaa toimintasuunnitelmaprojektia. Siksi ehdotammekin, että projekti yhdistetään
Kesälukukausikuntoon 2017 -projektiin. Esimerkiksi digitalisaatiota voisi kyseisessä
projektissa hyödyntää. Tulevaisuuden yliopistoa voidaan kehittää jatkuvana toimintana.
2. Koulutuksen kaupallistumisen tulevaisuus
Projektissa on hyvä ja konkreettinen tavoite. Kuvauksessa ei silti vielä oteta kantaa siihen,
mitä kaikkea projektissa aiotaan tarkastella. Toivomme, että SYL muistaa koulutusviennin
ohella tarttua erikoistumiskoulutuksiin, jotka saatetaan nähdä haasteena suomalaiselle
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maksuttomalle koulutukselle, sillä niissä myydään koulutusta suomalaisille ja Suomessa.
Toivomme, että projektin myötä edistetään myös yliopistoissa ja ylioppilaskunnissa
yhteistyötä, jotta koulutusvientiä tehdään avoimesti ja yhteistyössä kaikkien yliopistojen
kesken.
3. Kuka tätä pas*** johtaa -- ja kenen pitäisi?
Projekti jää sisällöllisesti ontoksi ja siitä puuttuu konkreettinen tavoite. Sen aihe on
sinänsä tärkeä, mutta juuri nyt on monia muita paljon ajankohtaisempia aiheita. Emme
kokeneet projektia erityisen tärkeänä ja siksi näemme, että tällaisenaan se tulee karsia pois
toimintasuunnitelmasta.
4. Opiskelijan lompakko
Projekti on mielestämme ehdottoman tarpeellinen ja sen merkitys korostuu entisestään
opintotukileikkausten myötä. Projektin monipuolinen lähestymistapa on hyvin mietitty
sen ottaessa huomioon esimerkiksi yrittäjyyden, joka usein jää erilaisten toimeentulon
lähestymistapojen ulkopuolelle. Jotta työkalusta saadaan mahdollisimman hyödyllinen,
tulee SYL:n miettiä tarkasti, miten projekti konkretisoidaan. Syntyvän data tulee olla
helposti ylioppilaskuntien hyödynnettävissä, minkä johdosta olemme ehdottaneet
muutosesityksenä lisättäväksi, että selvityksen keskeisimmistä tuloksista laaditaan
infografiikkaa ylioppilaskuntien käyttöön. Projektin työmäärä on valtava, ja toivomme että
tämä huomioidaan toimintasuunnitelman kokonaisuutta tarkastellessa. Tärkeä projekti ei
saa jäädä ajanpuutteen vuoksi puolitiehen.
5. SYL:n linjapaperin uudistaminen
Näemme projektin erittäin tarpeellisena ja hyvin ajankohtaisena. Vaalit on käyty ja on aika
aloittaa valmistautuminen seuraaviin. Tämä työ käynnistyy linjojen päivittämisellä.
Projektin haasteet liittyvätkin lähinnä siihen, että linjojen päivittäminen on erittäin raskas
prosessi, joka vaatii suurta panosta koko SYL:n keskustoimistolta ja ylioppilaskunnilta.
Projektin suuri työmäärä tulee huomioida toimintasuunnitelman kokonaisuutta
arvioidessa. Toivomme myös, että linjapaperin uudistamisen kannalta tarpeellisia
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valmisteluja tehdään keskustoimistolla jo syksyn aikana, jotta projekti saadaan jouhevasti
käyntiin alkuvuodesta. Onnistunut aikataulutus ja ylioppilaskuntien osallistaminen tulevat
olemaan avainroolissa siinä, saadaanko linjapaperi hyväksyttyä liittokokouksessa 2016.
6. Kesälukukausikuntoon 2017
Projekti on ajankohtainen ja hyvin valmisteltu. Toivomme kuitenkin, että kesälukukauden
sijaan puhuttaisiin ympärivuotisesta opiskelusta. Projekti pitää sisällään erinomaisia
avauksia ja siinä mainitaan tärkeitä yhteistyötahoja. Yhteistyö työmarkkinajärjestöjen
kanssa esimerkiksi ympärivuotisten harjoittelumahdollisuuksien edistämisessä parantaa
opintojen työelämärelevanssia. Vaikka projektissa puhutaankin paljon erilaisista alustoista
ja ratkaisuista ympärivuotisen opiskelun välineenä, tulee mahdollisuus laadukkaaseen
kontaktiopetukseen taata myös jatkossa. Ympärivuotinen opiskelu ei voi perustua pelkkiin
kirjatentteihin.
Näemme, että projektiin voisi yhdistää Kokeilukulttuurilla Tulevaisuuden yliopistoon projektin parhaita osia. Esimerkiksi digitalisaation voisi tuoda vahvemmin tämän
projektin ympärille.
7. Tällainen se on: Opiskelijan oikea elämä
Näemme projektin aiheen tärkeänä ja ajankohtaisena, mutta varsinainen projekti
vaikuttaa jäsentymättömältä. Projekti korostaa liiaksi negatiivista suhtautumista
opiskelijoihin ja se lähtee liikkeelle oletuksesta, että julkinen keskustelu on opiskelijoita
vastaan. Todellisuudessa käsitykset opiskelijoista vaihtelevat eri paikkakunnilla ja eri
medioissa. Esimerkiksi Turun Sanomissa opiskelijoista puhutaan hyvin eri sävyyn kuin
Helsingin Sanomissa. Siksi projektissa tulisi ensin konkreettisesti tutkia ja selvittää
lähtötilannetta (millaisia mielikuvia opiskelijoihin liitetään julkisessa keskustelussa ja eri
kohderyhmissä) ja sen jälkeen miettiä miten näihin mielikuviin voidaan vaikuttaa.
Projektin rajaaminen ja resurssien kohdistaminen on syytä miettiä tarkkaan. On tärkeää
päättää, mitkä ovat projektin kohderyhmät ja miten juuri SYL voi vaikuttaa mielikuviin
opiskelijoista. Samalla tulee miettiä myös yhteistyötä ylioppilaskuntien ja SAMOKin
kanssa. Projekti ei saa jäädä yhden vuoden tasolle vaan siitä tulee näkyä, miten se liitetään
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osaksi SYL:n viestintää ja toimintakulttuuria. Siinä mielessä projekti liittyy SYL:n
järjestölliseen kehittämiseen.
Emme ole esittäneet projektiin muutosesityksiä, sillä näemme, että projekti tulee kirjoittaa
soveltuvin osin uusiksi. Jos projektista ei saada konkreettista kirjausta niin sitten se tulee
toteuttaa osana jatkuvaa toimintaa.
8. Opiskelijat osaksi yhteiskuntaa - maahanmuuttajat yliopistoihin!
Projektin aihe on tärkeä mutta sen toteutustapaan liittyy ongelmia. SYL on kansainvälisten
asioiden asiantuntija mutta ei varsinaisesti maahanmuuttoasioiden asiantuntija. Siksi
koemme, ettei SYL:n kannata toteuttaa projektia yksinään vaan jos projekti toteutetaan,
tulisi se toteuttaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. On tärkeää miettiä myös vaihtoehtona
sitä, voisiko selvityksen teettää kokonaan SYL:n toimiston ulkopuolella, esimerkiksi
Otuksen ja maahanmuuttoviraston yhteistyönä. Muita harkitsemisen arvoisia sidosryhmiä
ovat esimerkiksi siirtolaisinstituutti, Väestöliitto, OKM sekä ne yliopistot, joissa tutkitaan
koulutusta ja maahanmuuttoa. Selvityksessä ei saa unohtaa opettajien ja opinto-ohjaajien
koulutusta ja heidän saamaansa perehdytystä monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttajien
ohjaamiseen.
Projektin kohderyhmät (pakolaiset, maahanmuuttajat ja maahanmuuttajataustaiset) ovat
kaikki tärkeitä, mutta niiden painotukset tulee määrittää selvemmin projektissa. Näemme,
että tässä poliittisessa tilanteessa projektissa olisi järkevää keskittyä selvittämään
maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutuspolkuja.
Pakolaiskysymys on akuutti, mutta monet turvapaikanhakijat odottavat päätöstään vielä
pitkään. On toistaiseksi epäselvää, kuinka moniko Suomeen lopulta jää ja kuinka tänne
jäävät turvapaikanhakijat kotoutetaan. Panostaminen maahanmuuttajataustaisiin
hyödyttää myös turvapaikanhakijoita, sillä heidän lapsistaan tulee tulevaisuudessa toisen
polven maahanmuuttajia.
Projekti on tarpeellinen mutta esitämme, että se kirjoitetaan uusiksi.
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9. Potkua kunta(vaali)vaikuttamiseen
Projekti on tarpeellinen ja ajankohtainen sekä hyvin valmisteltu. Kuntavaikuttaminen on
ylioppilaskunnille hyvin tärkeää, mutta kaikkialla ei siihen ole vielä panostettu riittävästi.
Projekti luokin osaltaan puitteita ylioppilaskuntien entistä tehokkaammalle ja
tasalaatuisemmalle paikallisvaikuttamiselle. SYL:n rooli projektissa on kuitenkin
mietittävä tarkkaan: liiton tulee toimia mahdollistajana ja tukijana jättäen
ylioppilaskunnille reilusti liikkumatilaa ja vastuuta. Erittäin hyvä konkreettinen toimi on
projektissa mainittu kuntavaikuttamisen työkalujen päivittäminen. Toivomme että
oppaaseen kerätään asiantuntijoiden neuvojen lisäksi toimivia käytänteitä laajasti
kentältä.
Epäselvää projektissa on projektin aikataulu. Aikamääreenä koko vuosi on vähän turhan
löysä. Yhteiset askelmerkit tulisi selvittää jo kevään aikana, jotta ne ehtivät mukaan
puolueiden vaaliteemoihin ja sitä kautta esimerkiksi valtuustosopimuksiin vaalien jälkeen.
Puolueet tekevät vaaliohjelmansa hyvissä ajoin ennen vuoden 2016 loppua, jolloin olemme
helposti jo myöhässä. Hallituksen on hyvä arvioida käytettävät työvoimaresurssit,
esimerkiksi vaaleja varten palkattavaa projektityöntekijää on syytä harkita. Mikäli
sellaiseen päädytään, voisi projektityöntekijä aloittaa työnsä jo loppuvuodesta 2016, ettei
tule samanlaista kiirettä vaalien kanssa kun toimijat vaihtuvat taas juuri ennen vaaleja.
Epäselväksi jäi myös se, mitä on tarkoitettu opiskelijoiden äänestysmahdollisuuksien
kasvattamiselle. Siksi esitämme kohdan muuttamista opiskelijoiden äänestysprosentin
kasvattamiseksi, jolloin kohta sisältäisi äänestysmahdollisuuksien lisäksi muutkin toimet
opiskelijoiden saamiseksi äänestysuurnille.
Projekti on tarpeellinen mutta toivomme, että sen aikataulutusta ja toteutustapaa
niukkojen henkilöresurssien puitteissa mietitään, jotta SYL:n rooli toteutuu parhaiten.
10. Kv-tutkarit duuniin, osaaminen käyttöön
Projektin aihe on tärkeä ja aina ajankohtainen ja siihen on toivottavaa löytää ratkaisu.
Tällaisenaan projekti on kuitenkin hyvin haasteellinen, sillä kv-tutkareiden työllisyyteen
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liittyvät ongelmat ovat vahvasti alueellisia ja paikallisia. Projektin toteuttaminen
ylioppilaskuntien ja sidosryhmien kanssa on järkevää, mutta käytännössä se vaatii
ylioppilaskunnilta omaa tosu-kirjausta samasta asiasta. Siksi onkin mietittävä tarkemmin,
millaista lisäarvoa SYL voi toiminnallaan tuoda ylioppilaskunnille. Pystyykö SYL
vaikuttamaan esimerkiksi työmarkkinajärjestöihin siten, että kv-opiskelijoille luvataan
harjoittelupaikkoja myös maakunnissa? Työ- ja harjoittelupaikkojen puute on suurin kvopiskelijoiden kohtaama ongelma.
Projekti on tarpeellinen, mutta se tulee kirjoittaa soveltuvin osin uusiksi. SYL:n roolia ja
tukea ylioppilaskunnille on mietittävä, jotta projektista saadaan toteuttamiskelpoinen.
2) Linjapaperimuutokset opintotuen, opinto, ohjaus ja opiskelutaitojen,
opiskelijademokratian ja eurooppalaisen ulottuvuuden sekä maahanmuuton
osalta
2.2. Toimeentulo
Näemme toimeentulolinjojen muutokset tarpeellisina ja tervetulleina. Etenkin
ensimmäisen kappaleen perustulovaikuttamisen priorisointi on ehdottomasti hyvä asia.
Samalla on silti edelleen tarpeen säilyttää muut toimeentulolinjat perustulolinjojen ohessa,
sillä perustuloa ei tulla toteuttamaan vielä tämän vaalikauden aikana.
Opiskelijoiden asumistuen linjoja pidämme liian laveina, minkä johdosta olemme tehneet
niihin muutosesityksen. SYL:n tulee ottaa vahvempaa roolia opiskelijoiden siirtämiseksi
yleisen asumistuen piiriin. Tarve yleiselle asumistuelle korostuu entisestään
opintotukileikkausten myötä.
Opintolainakirjauksen poisto saa meiltä varauksellisen kannatuksen. Tällä hetkellä näyttää
vahvasti siltä, että lainaosuus tulee nousemaan ja tähän tulee tarjota mahdollisuus niille
opiskelijoille, jotka lainaa haluavat ottaa. Kirjaus ei myöskään muuta SYL:n linjaa siitä,
että opintorahan tulee turvata välttämätön toimeentulo.
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5.2. Maahanmuutto
Kirjaus on hyvä ja tarpeellinen. Ehdotamme kuitenkin kirjauksen laajentamista
koskemaan maahanmuuttajien lisäksi myös toisen polven maahanmuuttajia, sillä näemme
tämän ryhmän erityisen tärkeänä maahanmuuton edistämisessä.
3) Järjestöllisen kehittämisen työryhmän väliraportti
Haluamme kiittää järjestöllisen kehittämisen työryhmää heidän arvokkaasta työstään ja
ansiokkaasta väliraportistaan. Raportin lähtökohdat ja siinä esitetyt toimenpiteet on
esitetty selkeästi ja konkreettisessa muodossa. Raportin ajatukset ovat mielestämme
oikean suuntaisia ja kehittävät SYL:n vaikuttamistoimintaa vastaamaan muuttuneen
toimintaympäristön asettamiin haasteisiin.
Työryhmän jatkotyöskentelyn kannalta toivoisimme, että huomiota kiinnitettäisiin vielä
SYL:n keskustoimiston ja ylioppilaskuntien väliseen viestintään. Mikäli verkostoajattelua
keskustoimiston ja ylioppilaskuntien välisessä yhteistyössä halutaan todella edistää, on
viestintää tarve kehittää nykyistä paljon vuorovaikutteisemmaksi ja avoimemmaksi. Tämä
voisi tapahtua hyödyntämällä sopivia sosiaalisen median alustoja osana keskustoimiston ja
ylioppilaskuntien välistä viestintää nykyistä paremmin. Raportissa mainitaan kentän
yhteisen Facebook-ryhmän parempi hyödyntäminen, mutta sosiaalisen median
hyödyntämistä tulee lähestyä vielä laajemmin ja viestintää kokonaisvaltaisesti ajatellen.
Vuorovaikutteisuus ja avoin tilannekuvan jakaminen mahdollistavat tulevaisuudessa
ylioppilaskuntien aloitteellisemman roolin julkiseen keskusteluun vaikuttamisessa.
4) Jatkuvan toiminnan kuvaus
Jatkuvan toiminnan kuvaus näyttää hyvältä eikä meillä ole siihen mitään erityistä
kommentoitavaa.
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5) Talousarvioesitys vuodelle 2016
Talousarvioesitys on valmisteltu hyvin ja se vastaa suunniteltua toimintaa. Olemme
tyytyväisiä siihen, että KTS:n mukaista jäsenmaksukorotusta ei esitetä, sillä
ylioppilaskuntien jäsenmaksuissa on jo muutenkin nostopaineita.
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