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Ryhmäpuheenvuorot TYYn poliittisesta linjapaperista
Edustajiston huhtikuun kokous 2016

Soihdunkantajat
Soihdunkantajat kiittävät mahdollisuudesta lausua TYYn poliittisesta linjapaperista. Linjapaperin
tavoite on ilmaista ylioppilaskunnan kanta keskeisimpiin opiskelijoita koskeviin asioihin ja toimia
edunvalvonnan työvälineenä TYYn toimistolla. Koemme, että nykyisellään linjapaperi palvelee tätä
tarkoitusta hyvin.
Mielestämme opiskelun tulisi olla maksutonta kaikille opiskelijoille (rivi 387), eli TYYn tulisi ajaa
lukukausimaksuista luopumista. Lukukausimaksuista kokonaan luopuminen on kaikenkanttavaa
stipendijärjestelmää parempi vaihtoehto, sillä stipendijärjestelmästä koituu lisäkuluja yliopistolle,
esimerkiksi sen markkinoinnin ja byrokraattisen pyörittämisen muodossa. Tämän lisäksi
lukukausimaksut saattavat entisestään lisätä opinto-ohjauksen tarvetta, mikä osaltaan näkyy
yliopistolle lisääntyvä menona (ja tätä kautta korkeampina lukukausimaksuina). Opinto-ohjauksen
lisääntynyt tarve johtuisi siitä, että yliopiston tulisi taata “maksaville asiakkaille” parempaa
ohjausta, jotta nämä voisivat valmistua mahdollisimman nopeasti. Lukukausimaksut asettavat
myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat eriarvoiseen asemaan, mikä ei ole oikein.
Mikäli lukukausimaksuista ei kokonaan päästä eroon, tulisi mielestämme vähimmillään kehittää
kaiken kattava stipendijärjestelmä ja luopua Yliopistojen minimilukukausimaksuvelvoitteista.
Täydennyskoulutusten maksuttomuus on myös mielestämme kannatettava idea (rivi 402), sillä se
mahdollistaa elinikäisen oppimisen ja uusimman tutkimustiedon välittymisen kentälle. Koska
yliopisto näyttää kaipaavan lisätuloja maksullisista täydennyskoulutuksista, ja on päättänyt että
maksuja tullaan ennen ilmaisista koulutuksista perimään, näemmekin että täydennyskoulutuksen
muuttaminen maksulliseksi on jossain määrin hyväksyttävä vaihtoehto. Tai ainakin
hyväksyttävämpi kuin esimerkiksi lukukausimaksujen periminen EU- ja ETA-alueen ulkopuolisilta
opiskelijoilta. Täydennyskoulutuksen maksaa useilla aloilla ensisijaisesti työnantaja, eikä näin
ollen yksilölle koituva taakka käy liian suureksi. Mikäli siis edustajisto näkee, että
täydennyskoulutuksen tulisi olla maksullista, haluaisimme nostaa esiin ristiriidan rivin 308 kanssa
(“Erikoistumiskoulutukseen ja yhteistutkintoihin otettaville opiskelijoille on taattava vastaavat
oikeudet kuin tavallisille tutkinto-opiskelijoille.” ts. vastaavia oikeuksia maksuttomaan
koulutukseen ei tämän jälkeen olisi).
Opintotukea koskevissa uudistuksissa (rivi 475) näemme, että järkevintä olisi ensisijaisesti siirtyä
opintotuen kehittämisestä perustulon ajamiseen (viitaten, rivi 538). Perustulokeskustelun
edistämiseki TYYn tulisi muodostaa oma malli perustulosta. Perustulon tulisi olla vastikkeetonta,
eikä sen taso saisi olla nykyistä opintorahaa pienempi. Myös opiskelijoiden siirtäminen yleisen
asumistuen piiriin, on kannatettavaa. Mikäli kuitenkin opintotukea halutaan lähteä kehittämään,
opintotuen tulisi olla opintorahapainotteinen ja sidottuna indeksiin.
Ryhmämme mielestä TYYn oma kehy-hanke ei ole välttämätön (rivi 867). TYYllä tulisi halutessaan
olla mahdollisuus panostaa enemmän valtakunnan tasolla käynnissä oleviin kehy-hankkeisiin,
esimerkiksi kannustamalla jäseniään osallistumaan SYLin hankkeisiin. Tämän lisäksi TYYn tulisi
lobata vapaaehtoistyöhön lähtemisen mahdollisuutta opiskelijoille, ja tätä kautta huolehtia
kehitysyhteistyöstä. Mikäli TYYn hallitus kokisi oman kehy-hankkeen mielekkääksi, voisivat he
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uudistuksen jälkeenkin edelleen halutessaan perustaa TYYlle myös oman hankkeen. Nykyisellään
koemme kuitenkin kirjauksen olevan liian sitova.
Key points in english: - Studying in Finland should be free. Also for students coming outside of the
EU/ETA -area (387).
- We promote free in-service traning to support life long learning and to provide newest sciencebased information to employees. If the University really needs a way to find more money, we see
this probably this as the most acceptable way to do it, since it's usually the employer, not the
employee, who's paying the traning.
- Instead of just focusing to student allowance, TYY should focus more to unconditional basic
income. The basic income should be at least the same as student allowance is. To promote this idea
TYY should form its own model for basic income.
- While developmental aid is important, TYYs executive board should be able to focus more on
doing it just on the national level (with SYL), if it wishes so. TYY should also promote more the
option to volunteer aboard.

Vihreä Vasemmisto
Vihreän Vasemmiston mielestä TYYn poliittinen linjapaperi on hyvä työväline ylioppilaskunnan
vaikuttamistyössä, ja se myös luo ne raamit, joiden puitteissa ylioppilaskunta toimii. Erityisen hyvä
asia, on se että poliittisen linjapaperin päivityksen valmistelu aloitetaan varhain. Mielestämme
tämä parantaa edustajiston edellytyksiä toimia, ja toivomme että tästä tulee osa edustajiston
toimintakulttuuria.
Käymmekin poliittista linjapaperin päivitystarpeita läpi kohta kohdalta.
Ensimmäisenä riviltä 268 ”Pro gradu –tutkielmien ja väitöskirjojen julkaisemiseen sähköisesti
tulee kannustaa.”
Mielestämme gradujen monimuotoisuuteen tulee myös kannustaa, koska teknologia mahdollistaa
nykyisin muidenkin kuin monografiatutkielmien ja artikkeliväitöskirjojen tekemisen. Esimerkiksi
monissa korkeakouluissa monimediainen tutkielma on jo arkea.
Rivillä 387 ”Suomessa järjestettävän korkeakoulutuksen tulee olla maksutonta.”
Mielestämme koulutuksen maksuttomuus on edelleen yksi suomalaisen korkeakoulutuksen
kulmakiviä, ja ylioppilaskunnan tehtävänä on taistella maksuttomuuden puolesta.
Riveillä
412-413
”Ylioppilaskunnan
valmennuskurssitoimintaan.”

tiloja

tai

viestintäkanavia

ei

saa

käyttää

Tahtoisimme että tämä kirjaus mietittäisiin uudelleen, mahdollisesti muotoon ”kaupalliseen tai
voittoa tavoittelevaan valmennuskurssitoimintaan”. Valmennuskurssitoiminta itsessään on
vieläkin mielestämme epätasa-arvoistavaa, mutta tahdomme edistää voittoa tavoittelemattoman
valmennuskurssitoiminnan kehittymistä, tarjoamalla tilat.

TYYE Huhtikuu 2016, ryhmäpuheenvuorot linjapaperista
Sivu 3 / 9

Riveillä
474-475
”Opintotukijärjestelmän
tulee
pysyä
opintorahapainotteisena
tarveharkintaisena eikä opintorahan indeksiin sitomista tule leikata taikka jäädyttää.”

ja

Koemme että tässä on vain nykytilaa heijastava muutos tarpeellinen, sillä tavalla että
ylioppilaskunnan
tavoitteet
ovat
yhä
samansuuntaiset:
Opintotuen
tulee
olla
opintorahapainotteinen ja opintoraha tulee sitoa indeksiin. Opiskelijan toimeentuloa ei vieläkään
saa muuttaa lainapainotteisemmaksi.
Rivistä 687 eteenpäin, eli yhdenvertaisuus: yhdenvertaisuus-osio on tynkä, ja tällaisenaan se ei
mielestämme toteuta ylioppilaskunnan poliittisia tavoitteita yhdenvertaisuuden osalta, ja siksi
Vihreä Vasemmisto haluaa poliittiseen linjapaperiin vahvempia kantoja muunmuassa sukupuolten
väliseen tasa-arvoon ja rasismiin. Esimerkiksi rasismin osalta kirjaus voisi tunnustaa rasismin
olemassaolon, ja että TYY poliittisena toimijana tekee rasisminvastaista työtä. Tämä kirjaus olisi
tärkeä, koska rasismin kitkemiseksi tarvitaan aktiivista vastarintaa, ja herättää myös toimijoita
miettimään omaa ajatusmaailmaa ja omia toimintatapoja.
Riveillä 839-840 ”VR:n ja Matkahuollon lippujen opiskelija-alennuksen tulee olla aina vähintään 50 %”
Vihreän Vasemmiston mielestä on yhä tärkeää olla kunnianhimoinen vaatimustemme suhteen,
joten mielestämme tämän kirjauksen henki on yhä ajankohtainen. Meidän tulee vaatia VR:ltä ja
Matkahuollolta vähintään 50 prosentin alennusta.
Riveillä 867-869 ”TYYllä tulee olla oma kehitysyhteistyöhanke. Oman kehitysyhteistyöhankkeen
lisäksi TYYllä voi olla myös muita kehitysyhteistyötukikohteita. Jäsenistö voi tukea
kehitysyhteistyökohteita vapaaehtoisten kehitysyhteistyömaksujen avulla.”
TYYn on syytä pitää kiinni omasta kehitysyhteistyöhankkeestaan. Aikana, jolloin valtio leikkaa
omista,
isommista
yhteistyöhankkeistaan,
korostuu
pienemmät
kahdenkeskiset
kehitysyhteistyöhankkeet. Pienemmissä kehitysyhteistyöhankkeissa on rahoittavalla taholla
enemmän kontrollia hankkeessa ja isompi ja kestävä vaikutus. TYYn oma kehitysyhteistyöhanke on
ollut myös jäseniä aktivoivaa toimintaa, joka on tuottanut myös jäsenille arvokasta työkokemusta.

Oikeat
Yleisesti ottaen linjapaperi on yhtenäinen ja hyvä kirjaus TYY:n tavoitteista. Tästä huolimatta se
sisältää muutamia epäjohdonmukaisuuksia, puutteita ja epätarkkuuksia.
Ryhmä Oikeat tekemiä havaintoja linjapaperista:
Rivi 54: Yliopistolain määrittelemä automaatiojäsenyys tulisi olla seikka, josta pitäisi pyrkiä
pikemminkin vähitellen eroon, kuin pitää sitä opiskelijaedunvalvonnan kulmakivenä. Jäsenyys,
varsinkaan automaatiojäsenyys, ei luo opiskelijayhteisöä, vaan ihmisten välinen
vastavuoroisuuteen ja vapaaehtoisuuteen perustuva kanssakäyminen. Linjapaperissa on tässä
kohden myös sisäinen ristiriitaisuus tavoitteiden osalta: vrt. rivi 405: kurssien suorittamisesta ei
saa koitua kustannuksia opiskelijoille (mikä on täysin oikein ja puolustettava seikka), mutta
opiskeluoikeudesta yliopistossa saa TYY:n mielestä koitua kustannuksia.
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Rivi 412: Kategorinen kielto käyttää TYY:n tiloja valmennuskurssitoimintaan on turhan jyrkkä.
TYY:n kannattaisi hyödyntää kaikki tulonhankkimiskeinot ihan siitäkin syystä, että rakennusten
tyhjäkäyttö on haaskausta. Rivi 412 on jälleen ristiriidassa linjapaperin hyvien tavoitteiden kanssa:
vrt. rivit 677–680, jossa pyritään ehkäisemään TYS:n kiinteistöjen tyhjäkäytön kustannuksia. Jos
TYY on oikeasti huolissaan tilojensa tyhjäkäytön kustannuksista se ei voi kategorisesti sulkea pois
tietyn tahon mahdollisuutta käyttää tilojaan reilua korvausta vastaan.
Rivi 551: Lisäys: YTHS:n palveluiden kehittämistä on jatkettava aktiivisesti filiaalipaikkakunnilla.
Tällä hetkellä ainakin Porissa opiskelevat TYY:n jäsenet ovat täysin lapsipuolen asemassa mitä
tulee YTHS:n palveluihin. Yksi terveydenhoitaja ei ole riittävästi turvaamaan yli 500 opiskelijan
joukkoa. TYY:n on turvatta yhtäläiset palvelut filiaalien opiskelijoille.
Rivi 663: Opiskelija-asuntojen rakentamisessa otetaan riittävästi huomioon esteettömyys ja
saavutettavuus. Jokaisen asunnon rakentaminen esteettömäksi ei ole järkevää rakentamista, vaan
resurssien haaskausta. Tämä kostautuu muun muassa harvalukuisempina asuntoina ja
korkeampina vuokrina.
Rivi 799: Kunnallispoliittisessa vaikuttamisessa huomioidaan tasavertaisesti myös
filiaalikaupungit. Ei riitä, että filiaalikaupungit huomioidaan, vaan ne tulee käsittää tasavertaisiksi
kokonaisuuksiksi emokaupungin kampuksen kanssa. Tämän täytyy myös näkyä TYY:n
edunvalvonnassa konkreettisesti. Linjapaperin kunnallispoliittisissa tavoitteissa.
Rivi 839: Onko kirjaus merkityksellinen enää, kun lippujen hinnoitteluperusteet ovat muuttuneet
niin paljon ? Enää ei oikeastaan ole niin sanottuja ”normaalihintaisia” lippuja.
Rivi 867: TYY:n ei kannata lähteä rakentamaan omaa kehy-hanketta. Kehy-toiminta on
vaikuttavampaa suurina kokonaisuuksina, joihin TYY voi osallistua mahdollisuuksien mukaan.
Oma hanke rasittaisi TYY:n tasetta systemaattisesti ja pitkään.

Demariopiskelijat
Linjapaperin rakenne on edelleen tiivis ja helppolukuinen, tämä on tavoiteltava tila päivityksen
tuloksessakin.
Linjapaperin tulisi sisällöltään pitää tulevaisuudenkin yliopistoa sivistysyliopistona, ja tämä olisi
syytä myös kyseistä sanaa käyttäen kirjata: ajassamme korkeakoulutuksen halutaan vastaavan
monenlaisiin tarpeisiin, ja esimerkiksi yrittäjämäistä asennetta tukevat toimintatavat mahtuvat
yliopistolle, mutta sivistyksen tulee edelleen olla sitä määrittävä tekijä.
Rivien
54-46
kirjaus
yliopistolain
määrittelemästä
autiomaatiojäsenyydestä
ja
opiskelijaedustuksesta tulee säilyttää päivitetyssä linjapaperissa: niiden merkitys on edelleen sama.
Rivien 205-209 kappale aiheesta “Vapaa sivuaineoikeus on monialayliopiston vahvuus” vaatisi
edelleen kehitystä, koska esimerkiksi kauppakorkeakoulun opintoihin vaaditaan JOO-oikeutta.
Terävämpi tavoitteen ilmituominen on edelleen ajankohtaista.
Rivillä 178 mainittu vaatimus opiskelijoiden käyttämien tietojärjestelmien keskenäisestä
yhteensopivuudesta on edelleen ajankohtainen. Kirjaus tulee pitää mukana linjapaperissa
sellaisessa muodossa, joka ilmentää, että tarpeeseen ei vielä ole vastattu.
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Riveillä 610-614 käsitelty korkeakoulukiusaaminen on ollut viime aikoina esillä tiedotusvälineissä.
Kirjaus on sitä tärkeämpi säilyttää myös tulevassa linjapaperissa, sillä ylioppilaskunnan tulee voida
seisoa näkyvänä vastustajana tämänkaltaisille opiskeluyhteisön ongelmatilanteille. Nollatoleranssi
on varsin hyvä sana tavoitteeksi. Listaan siitä, mistä riippumatta opiskelijan tulee tuntea itsensä
yhteisön hyväksytyksi jäseneksi, voidaan lisätä opiskeluala, mainitaanhan se myös linjapaperin
yhdenvertaisuuskirjauksessa (rivit 694-697).
Rivien 731-745 kirjaus opiskelijakulttuurista ansaitsisi kärjen, jossa uuden opiskelijakulttuurin ja
uusien perinteiden syntyminen nousee entistä tärkeämmäksi. Maailma näyttäytyy hyvin erilaisena
kuin monien opiskelijan ilojen syntyaikoina - avoimena. Hyvänä esimerkkinä kansainvälisten
opiskelijoiden rooli opiskelijakulttuurissamme voisi olla paremmin integroitu.

TYY Terveeksi
TYY:n linjapaperi on nykyisessä muodossaan selkeä ja hyvin kirjoitettu. Se onkin mielestämme
yksi käytännöllisimmistä TYY:n dokumenteista.
Hallituksen nostamat nykyisestä poliittisesta tilanteesta johtuvat ajantasaistettavat kohdat ovat
mielestämme oleellisia, ja ne tulee päivittää koskemaan nykyaikaista realistista kuvaa
opiskelijapolitiikasta.
Suomessa järjestettävän korkeakoulutuksen tulisi olla maksutonta. Opintotukijärjestelmän tulisi
olla opintorahapainotteinen ja se tulisi sitoa indeksiin. VR:n ja Matkahuollon opiskelijaalennuksen tulisi olla vähintään 50 %.
Rivin 622 virke “Uuden palloilu- tai kampushallin rakentaminen..” tulisi poistaa. Turun
korkeakoululiikunnan palvelujen yhdistymisen myötä tulee yliopisto-opiskelijoiden käyttöön
runsaasti uusia liikuntatiloja. Liikuntatilojen rakentaminen ei ole ajankohtaista vaikka uusia tiloja
etsittäisiinkin kysynnän kattamiseksi.
TYY:n kehitysyhteistyöhankkeeseen liittyen ymmärrämme ettei yksin toteutettava hanke ole
välttämättä realistinen, mutta oman kehy-hankkeen toteuttaminen edes yhteistyössä muiden
tahojen kanssa olisi toivottavaa.
Mielestämme erityisesti jo linjapaperissa olevat tärkeät kirjaukset kontaktiopetuksesta,
yliopistopedagogisesta koulutuksesta sekä mielenterveyden palveluiden, opintopsykologien
määrän lisääminen, päihteettyömyys ja koko yliopiston kattava päihdeohjelma sekä YTHS:n
palveluiden saavutettavuuden ja maksuttomuuden varmistaminen ovat erinomaisia.

Ryhmä Lex
Kehitysehdotuksena seuraavan tämän tyyppiseen dokumentin päivitykseen Ryhmä Lex toivoo
selkeämpää ohjeistusta ja kattavampaa perustelua muutosten taustalla. Esimerkiksi riveillä 402 ja
403 olevan kappaleen ”Yliopiston täydennyskoulutus on ensisijainen opintoja täydentävä
opiskelumuoto. Siihen osallistumiseen on taattava kaikille tasavertaiset mahdollisuudet.”
muutostarve jäi pimentoon ilman erillisiä perusteita.
Muutos- ja kirjausehdotukset seuraaviin kohtiin:
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Riville 56: TYYn tulee toiminnassaan kuitenkin aktiivisesti varautua tilanteeseen, jossa
yliopistolain mukainen automaatiojäsenyys ei enää takaa esimerkiksi ylioppilaskunnan nykyistä
vakavaraisuutta.
Riville 387: Suomessa järjestettävän korkeakoulutuksen tulee olla maksutonta suomalaisille sekä
EU- ja ETA-alueen opiskelijoille. Yliopistojen stipendijärjestelmän on katettava EU- ja ETA-alueen
ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksukulut.
Riville 474: Opintotukijärjestelmän tulee olla opintorahapainotteinen sekä tarveharkintainen.
Opintotuen tulisi olla sidottu indeksiin.
Riville 622: Tulevan palloiluhallin tulee tarjota liikuntavuoroja kaikille Turun korkeakoulujen
opiskelijoille.
Riville 839: Matkahuollon lippujen opiskelija-alennuksen tulee olla jatkossakin vähintään -50 % ja
VR:n lippujen opiskelija-alennuksen tulee olla vähintään -45–55%.
Riville 867: TYYllä tulee olla kehitysyhteistyöhanke yhteistyössä SYL:n tai
ylioppilaskuntien kanssa, jollei ulkoasiainministeriöstä saada tukea omalle hankkeelle.

muiden

Vihreä lista

Vihreän listan mielestä linjapaperin uudistettu rakenne on toimiva. Kansainvälisyyden
sisällyttäminen kaikkeen toimintaan palvelee läpileikkausperiaatetta. Yhdenvertaisuusosio on
mielestämme tarpeettoman tiivis ja siinä tulisi säilyttää maininnat erityisryhmistä, kuten
kansainvälisistä ja perheellisistä opiskelijoista. Sukupuolten tasa-arvo on edelleen ongelmallisesti
korjattu ja toivomme, että siihen kiinnistetään huomioita ja tehdään siitä linja, jota todella
ryhdytään noudattamaan. Linjapaperin tulee korostaa osallisuutta, demokraattisuutta ja
yhdenvertaisuutta.
Nyt kun olemme päättäneet, että ympäristöohjelma on toimiston käytännöllinen työkalu, eikä
suuria linojoja muostava dokumentti, on meidän otettava huomattavasti kunnianhimoisempi
suhtautuminen ympäristökirjauksiin poliittisessa linjapaperissa.
Linjapaperin on edelleen oltava kunnianhimoinen! Ei ole tarkoituksenmukaista, että tavoitteet
lasketaan minimiin vain siksi, että juuri nyt opiskelijoilla on edunvalvonnallisesti vaikea hetki.
Polittiinen linjapaperi ei ole nykytilan kuvaus, vaan toive siitä, miltä maailma TYYn linojen
mukaan näyttäisi. Luotamme toimiston arvostelukykyyn, mikäli syntyisi tilanne, jossa LiPan
linjausta ei ole saavutettavissa, silloin kannatettaisiin lähinnä LiPan linjaa olevaa esitystä.
Ehdotammekin jo nyt seuraavia lisäyksiä tai muokkauksia nykyisiin linjoihin.
VR:n alennuksen on jatkossakin oltava -50%. Tätä linjaa on helppo ajaa SYL:ssa. Vaikka
toteutumiseen menisi aikaa, on myös opiskelijoilla oltava oikeus matkustaa haluamiinsa aikoihin
kunnon alennuksella, ei vain hajavuoroilla.
Koulutuksen on edelleen Suomessa oltava maksutonta ja lukukausimaksuista kansainvälisille
opsikelijoille on luovuttava. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vuoksi on kannatettava
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mahdollisimman pieniä maksuja, mikäli maksuttomuus ei ole vaihtoehdoissa, mutta samaan
aikaan aktiivisesti lobattava maksuttomuuden puolesta.
Opintotuesta
on
edelleen
puhuttavana
ensisijaisena
toimeentulon
lähteenä
opintorahapainotteisena. Niin on tehty tähänkin asti ja leikkauksia on edelleen vastustettava.

ja

Paperiton opiskelu on mahdollistettava kaikkialla yliopistolla.
Kaikkiin perustutkintoihin on oltava mahdollisuus sisällyttää vähintään yksi lyhyt sivuaine.
Yksiköiden on saatava valita omat johtajansa.
Kestävästi ja eettisesti toteutetulla koulutusviennillä vahvistetaan yliopiston rahoituspohjaa.
Yksittäisiltä opiskelijoilta ei tule periä maksuja.
–
–
–
–
–

Document´s structure is good
The equality part is quite short and not very encompassing. There are some serious
problems when it comes to the equality of genders.
We must emphasize participation, democracy and equality as important values
Because the environmental programme is not creating political lines anymore we should
write them to this document
We must be ambitious even though the time is not very good for students

We have some new propotions for our political lines:
–
–
–
–
–
–
–

The Student discount for VR must be -50%
We are againts tuition fees and we have to get rod of them. If our employees and board
members have to choose within options taht doesn´t include free choice they must choose
the cheapest option
The student aid can´t be loan based and we must still demand that the amount of student
aid have to be more and enough for living.
Paper-free studying have to be possible in every part of campus
For all bachelor degrees there must be a possibility to have at least one minor of 25 study
points.
All the Units have to has a right to choose their own leaders. (Deans etc.)
With sustainable and ethical ways of selling our education we can make our Unoveristy´s
financial structure more strong. The costs should not be paid by a student. The education
must be selled to the organizations who are responsible for arranging the education at their
area.

TuKY-lista

TuKY-lista kiittää mahdollisuudesta lausua TYYn poliittisen linjapaperin päivittämisestä. Kaiken
kaikkiaan poliittisessa linjapaperissa on mielestämme esitetty mainitut asiat ytimekkäästi. TuKYlista on myös samoilla linjoilla jo punaiseksi merkittyjen kohtien muuttamisesta. Haluaisimme
kuitenkin nostaa esille seuraavia asioita, joihin tulee kiinnittää vielä huomiota linjapaperia
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päivitettäessä: koulutuspolitiikan puolelta digitalisaatio ja kielten opetus sekä sosiaalipolitiikan
puolelta korkeakoulukiusaaminen.
Turun yliopiston tulee voida tarjota joustavia opiskelumahdollisuuksia kontaktiopetuksesta
tinkimättä, eikä digitalisaatiota saa tässä tilanteessa unohtaa. Tenttiakvaariotenttiminen on
linjapaperissa nostetukin esiin kuten myös opiskelijoiden tietojärjestelmien helppokäyttöisyys,
mutta TuKY-lista ehdottaa, että digitalisaation mukanaan tuomien mahdollisuuksien
hyödyntäminen opetuksessa nostettaisiin yhdeksi teemaksi linjapaperiin. Digitaalisten
opetusmenetelmien käyttö edesauttaa etäopetusta ja mahdollistaa paremmin kurssien itsenäisen
suorittamisen, mikä voi helpottaa joissain tilanteissa valmistumisen nopeutumista. TYYn tulee
tehdä vaikutustyötä digitaalisten opetusmenetelmien käyttöönoton edistämiseksi.
Riittävästä kieli- ja kurssivalikoimasta puhutaan linjapaperissa. TuKY-lista tahtoo nostaa esille,
että kullekin alalle relevanttien ammattikieleen perustuvien kurssien tarjonnan tulisi olla riittävää
ja laadukasta. Kansainvälisessä työympäristössä on hyvin tärkeää pystyä työskentelemään joskus
useammallakin vieraalla kielellä ja siksi riittävästä ammattiin valmentavista kielten kurssien
tarjonnasta on pidettävä kiinni. TuKY-lista korostaa, että myös TYYllä on merkittävä rooli tällaisen
asian lobbaamisessa ja siksi tämä tulee mainita linjapaperissa kielten opetuksesta puhuttaessa.
TuKY-lista kannattaa myös ajatusta siitä, että linjapaperissa mainittaisiin selkeästi
korkeakoulukiusaaminen. Vuonna 2012 teetetyssä tutkimuksessa kävi ilmi, että Suomessa
korkeakoulussa opiskelevista 5,3 % on kohdannut kiusaamista. Olemme aikuisia, fiksuja ihmisiä,
eikä tällaisen pitäisi olla mahdollista. Valitettavan moni joukossamme kuitenkin kokee joutuneensa
opiskeluidensa aikana kiusaamisen kohteeksi tai kokee olleensa todistamassa kiusaamistilannetta.
Näin ollen TuKY-lista pitää korkeakoulukiusaamisen esille nostamista tärkeänä poliittisessa
linjapaperissa. TYYn tulee toiminnallaan viestiä siitä, että ylioppilaskuntamme ei hyväksy
kiusaamista.
Main points in English:
* TuKY-list would like to focus on three main points: digitalization, language courses and bullying
among university students.
* The University of Turku should be able to provide flexible studying and here the digitalization
plays a key role. Even though the electronic exams are already provided, TuKY-list wants to suggest
digitalization as one of the key points in the political agenda. Digitalization improves the
possibilities of distance learning and individual studying.
* The language- and course selection issue is covered in the political agenda. TuKY-list wants to
emphasize the importance of accurate working languages for each field of study. TYY
has an important role in lobbying the issue and that is why language courses should be part of the
political agenda.
* TuKY-list keeps in mind that bullying among university students should be a part of the political
agenda. In the research done in 2012 5,3% of students had faced some kind of bullying during their
studies. This is why TuKY-list wants to have bullying covered in the political agenda.

TYYE Huhtikuu 2016, ryhmäpuheenvuorot linjapaperista
Sivu 9 / 9

Humanistilista
TYYn poliittinen linjapaperi on rakenteeltaan hyvä ja selkeä. Se on kokonaisuudessaan tiivis
paketti, johon on helppo tutustua. Humanistilista haluaa kutienkin lisätä muutamia kohtia
linjapaperiin. Uuden yo-talon selvitystyöryhmän työ on merkittävää ja erittäin tärkeää nykyisessä
tilanteessa, jossa opiskelijoiden tilat ovat kiven alla. Linjapaperissa olisi hyvä olla maininta siitä,
että TYY tukee selvitystyöryhmän työtä ja edesauttaa parhaansa mukaan uuden YO-talon tai
muiden opiskelijatilojen löytymisessä.
TYY on tänä vuonna kouluttanut onnistuneesti järjestötoimijoitaan ja etenkin yliopiston sisäiseen
kiusaamiseen ja häirintätapauksiin on annettu järjestötoimijoille lisää valmiuksia esim. seksismikoulutuksen myötä. Tällaisestä koulutuksesta järjestötoimijoille ja valmiuksien antamisessa
kohdata häirintä- tai kiusaamistilanteita olisi hyvä olla lyhyt kirjaus myös linjapaperissa.
Kiusaaminen on edelleen Turun yliopistossakin ongelma, johon TYYn on omalta osaltaan hyvä
puuttua.
Poliittisen linjapaperin rakenne on siis hyvä ja sen kohdat ovat pääosin toimivia eivätkä ne tarvitse
kuin pieniä päivityksiä. Humanistilista haluaa korostaa linjapaperin päivityksessä muutamia
kohtia, jotka se kokee tarpeelliseksi säilyttää sellaisenaan. Tällaisiä kohtia ovat mm. maininnat
yliopistopedagogiikan laadusta, avoimen yliopiston sivistystyön merkityksestä ja siitä, ettei avoin
yliopisto ole pääsykoeväylä. Tärkeänä kohtana pidämme myös mainintaa opintopisteiden
saamisesta järjestötoiminnasta. Tämä järjestelmä toimii jo humanistisessa tiedekunnassa, mutta
kannustamme myös muita tiedekuntia ottamaan tämän käyttöönsä.
Humanistilista haluaa, että linjapaperissa myös korostetaan seuraavia kohtia: opetusteknologian ja
sähköisen tenttimisen sekä sähköisten materiaaleihin panostaminen ja opintopsykologien työn
tukeminen ja mahdollisesti opintopsykologien määrän lisääminen. Sähköiset mahdollisuudet
tenttiä ja suorittaa kurssejaan tukee tehokkaampaa ja nopeampaa opiskelua ja valmistumista.
Kuitenkaan kaikissa tiedekunnissa ei ole panostettu esimerkiksi akvaariotenttien suorittamiseen.
TYYn on syytä linjata tämä yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi. Opintopsykologien määrän lisäämisestä
tai heidän työnsä tukemisesta on syytä linjata nykyistä selkeämmin, sillä merkittävä osa yliopistoopiskelijoista kärsii masennuksesta tai muista opintojen etenemistä häiritsevistä tekijöistä.

