
 

 

LYYn lausunto SYL:n liittokokousmateriaalia koskien 

 

Lapin yliopiston ylioppilaskunta LYY kiittää Suomen ylioppilaskuntien liittoa SYL ry:tä mahdollisuudesta an-
taa lausunto liittokokousmateriaaleihin liittyen. 
 
LYY lausuu pyydettynä SYL:on liittokokousmateriaaleihin seuraavaa: 

 

Suomen ylioppilaskuntien liiton poliittinen linjapaperi 

Aloitamme lausunnon yleisillä kommenteilla linjapaperin sisällöstä. 

LYY toivoo linjapaperin läpileikkaukselta enemmän selkeyttä. Linjapaperissa käsitellään jotkin asiat hyvin vah-
vasti ja tarkasti, mutta toiset asiat jäävät vähemmälle huomiolle. Esimerkiksi kansainväliset asiat käsitellään 
todella tarkasti, kun taas koulutuspoliittinen puoli jää mielestämme vajaaksi ja jäsentymättömäksi. Linjapa-
peri kaipaa enemmän yhtenäisyyttä. 

Toivoisimme linjapaperin myös sisältävän enemmän konkreettista tietoa siitä, mikä sen suhde on opiskelijoi-
hin ja ylioppilaskuntiin. 

 
Joitain linjapaperissa olevia termejä toivoisimme myös avattavan enemmän. Erityisesti termi ”aliedustetut 
ryhmät” olisi hyvä avata. 

1. Arvot 
 

LYY pitää linjapaperissa esiteltyjä arvoja hyvinä, joskin maltillisina. LYY arvioi, että jotkin arvoista eivät näy tai 
säily linjapaperin tekstin mukana läpi paperin. Termi "edelläkävijyys" on mielestämme ehdottoman kanna-
tettava ja kuvaava arvo ylioppilaskuntaliikkeelle. Termin tulisi kuitenkin arvona mielestämme näkyä vahvem-
min linjapaperissa. 

LYY haluaa, että SYL korostaa yhdenvertaisuuden tarkoittavan myös alueellista yhdenvertaisuutta.  

 

2. Yhteiskunta 

Suomalainen hyvinvointivaltio: Pidämme kappaletta hyvänä eikä LYY esitä siihen muutoksia. 

Hyvinvointivaltion suojaverkot: LYY haluaa järkevämmän muotoilun vanhemmuuden kustannusten jakoa kä-
sittelevään kappaleeseen. LYY toivoo määrittelyyn selkeyttä ja tarkennusta, sillä nyt se jättää liikaa tulkinnan-
varaa. 



 

 

Kehittyvä työelämä: LYY toivoo SYL:on ottavan kantaa ulkomaisen työvoiman tarveharkintaan. Ulkomaisen 
työvoiman tarveharkinnan purkaminen voisi helpottaa erityisesti pienyrittäjien mahdollisuuksia palkata kan-
sainvälistä osaavaa työvoimaa, mutta toisaalta ulkomaisen työvoiman tarveharkinnan mahdollinen purkami-
nen ei saa lisätä ns. halpatyövoiman käyttöä. 

Opiskelijan kunta, elävä kunta: LYYa puhututti vaatimus palvelujen saannista suomeksi, ruotsiksi ja englan-
niksi. Mielestämme parempi vaade on saada palveluita ”alueellinen kielitilanne huomioiden”, mikä voisi tar-
koittaa joillain paikkakunnilla palveluiden saamista esimerkiksi saameksi tai venäjäksi. Toivoisimme myös 
pyöräilyverkoston parantamisen ajamista muuallakin kuin pelkästään tiheään asutuissa kunnissa. 

 

3. Yliopisto 

Suomalainen sivistysyliopisto: Toivoisimme, että suomalainen sivistysyliopisto -termiä aukaistaisiin ja se mää-
riteltäisiin. Toivoisimme SYL:on ajavan vahvempaa läpinäkyvyyttä yliopistojen päätöksentekoon ja hallintoon 
sekä opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien kasvattamista. 

Koulutuspolku ja koulutuksellinen tasa-arvo: LYY toivoo käytävän keskustelua valtakunnallisten valintakokei-
den mielekkyydestä. Mielestämme valtakunnalliset kokeet eivät saisi olla pelkkiä monivalintakokeita, vaan 
niiden pitäisi pystyä mittamaan myös soveltavuutta alalle. LYY haluaa SYL:on ajavan koulutuksellista tasa-
arvoa siten, että korkeakouluväylät avautuisivat molemmilta toisen asteen koulutuspoluilta. LYY haluaa myös 
kiinnittää huomiota koulutuspolun mahdollistavien rakennusten terveellisyyteen ja kuntoon. Rakennusten 
kunto ei saa vaarantaa opiskelijan terveyttä. 

Opiskelijakeskeinen oppiminen ja opiskelukyky: LYYa on puhututtanut eniten kohta ”kansainvälistymisjakso”. 
Toivomme kohtaan konkretiaa ja haluamme painottaa myös sitä, että jakso on voitava suorittaa laadukkaasti 
myös pienissä yliopistoissa. Laadukkuuden turvaaminen ja lisääminen tarkoittaisi mahdollisuutta kunnon kv-
sivuaineisiin myös pienissä yliopistoissa. Kappaleen vaikuttamistavoitteissa mietimme opintopsykologi-koh-
taa. Näkökulmastamme tarkasteltuna ensisijaista ylioppilasliikkeelle olisi turvata se, että opintopsykologin 
palvelut olisivat ensinnäkin saatavilla ennen kuin niille asetetaan vaatimuksia. 

Korkeakoulujärjestelmät ja tutkinnot: LYY haluaa muokata lausetta, jossa SYL linjaa, että korkeakouluverkos-
ton rakenteellisessa muutoksessa alueellisuus on huomioitava asia, mutta se ei ole ensiarvoinen tarkastelu-
kohde. Haluamme muotoilla lauseen esimerkiksi seuraavaan muotoon: ”Kehittämisessä on huomioitava mo-
nia tekijöitä, kuten alueellisuus ja laatu.” Nykyinen lause jättää liiaksi tulkinnanvaraa ja epävarmuutta. 
 
LYY pelkää, että pienet yliopistot kärsisivät siitä, jos opiskelijoiden siirtymistä korkeakouluista toiseen helpo-
tetaan merkittävästi. Opiskelijavuoto erityisesti professioaloilla voisi olla uhkana tällaisessa mallissa.  
 
Laaja-alaisiin tutkintoihin siirryttäessä LYY toivoo malttia ja sitä, että alojen erityispiirteet huomioidaan. Voi 
olla, että tulevaisuudessa jo kandidaatin tutkinnon jälkeen pyritään siirtymään vahvemmin työelämään, joten 
laaja-alaisessa tutkinnossa on ristiriitaa tämän ajatuksen kanssa. 

 

 



 

 

4. Ylioppilas 

Opiskelijan järkevä toimeentulo: LYY haluaa lisätä perustulomallin ajamisen kappaleen vaikuttamistavoittei-
siin, vaikka siitä puhutaankin jo kappaleen leipätekstissä. LYY kehuu SYL:on ottamaa kantaa ja vaikuttamista-
voitetta yleisen asumistuen muuttamisesta yksilökohtaiseksi. 

Opiskelijaruokailu ja ateriatuki: LYY pitää kappaleessa esiteltyjä asioita hyvinä ja tärkeinä. Toivoisimme myös 
SYL:on puuttuvan ja linjaavan kannan ruokahävikkikeskusteluun. Hävikistä on keskusteltu monissa eduskun-
tapuolueissa ja sitä kautta hävikistä voi tulla jopa laitonta. 

Joustavaa ja riittävää opiskelija-asumista: LYY haluaa lisätä kappaleeseen linjauksen, että opiskelija-asunto-
jen tulee taata terveellinen elämä ja sitä kautta sen ei saa vaarantaa yksilön oppimis- tai työkykyä. Yksi ”ali-
edustettu ryhmä” on LYYn mielestä asumisesta sairastuneet opiskelijat, joiden aseman- ja edunvalvominen 
on tärkeä tehtävä. LYY haluaa SYL:on pohtivan kappaleen otsikon muuttamista muotoon ”Terveellistä ja riit-
tävää opiskelija-asumista”. 

Opiskeluterveydenhuolto ja YTHS: LYY haluaa, että SYL linjaa YTHS-palveluiden kuuluvan ainoastaan ylioppi-
laskuntaan kuuluville vaihto-opiskelijoille ei kaikille vaihto-opiskelijoille. LYY kehuu SYL:on ottamaa kantaa 
alle 25-vuotiaille annettavan maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta. 

 

SYL:n toimintasuunnitelma 2017 

LYY arvioi SYL:on toimintasuunnitelmissa olevien projektien olevan ajankohtaisia eikä esitä toimintasuunni-
telmaan lisättävän projekteja. 

1. Enemmän syitä jäädä 

LYY ei esitä muutoksia projektiin, joka jatkuu viime vuodelta 

2. Opiskelijoiden yhteinen ylioppilasliike 

LYYllä ei ole huomautettavaa projektista. 

 3. Oppimisen parempi tulevaisuus 

LYY pitää projektia hyvänä, mutta toivoo projektissa mainittavaan Suomi100-hankkeesta konkreettista tie-
toa. Miten hanke hyödyttää konkreettisesti Lapin yliopiston opiskelijoita? LYY esittää, että voisiko hankkeen 
tiimoilta järjestää SYL:on tukemana ”pientapahtumia” Helsingin ulkopuolella maakuntayliopistoissa? 

4. Parempaa sukupolvipolitiikkaa 

LYY ei esitä muutoksia esiteltyyn projektiin 

 

 

 



 

 

Suuntaviivat kehitysyhteistyölle 2017-2020 

LYYllä ei ole huomautettavaa SYL:on linjauksista kehitysyhteistyölle. LYY toivoo kehitysyhteistyötä järjestet-
täessä huomioitavan ylioppilaskuntien eri koot. 

 

Talousarvioesitys 2017 

LYYllä ei ole huomautettavaa SYL:n talousarvioesitykseen vuodelle 2017. 

 

Rovaniemellä 7.10.2016 

 

Elias Rauhala, hallituksen puheenjohtaja  Laura Kantomaa, pääsihteeri 


