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FSF:s verksamhetsplan 20201

2

I FSF:s verksamhetsplan för 2020 lyfter vi fram verksamhetens tyngdpunktsområden. Verksamhetsplanen är3
en rätt så omfattande beskrivning av vad organisationens resurser kommer att användas till 2020, men den4
är ändå ingen beskrivning av all fortlöpande verksamhet.5

6
Verksamhetsplanen är indelad i två delar; Påverkan och Organisationsutveckling, och under dessa har vi7
samlat tematiska underavsnitt. Underavsnitten är inte i prioritetsordning. Underavsnitten börjar med en8
inledning som inte innehåller några riktlinjer för verksamheten, utan bakgrund för underavsnittets mål och9
åtgärder. Verksamhetsplanens mest relevanta delar är underavsnittens mål, åtgärderna för 2020 och10
punkterna ifall dessa sträcker sig över flera år.11

12

Påverkan13

Välmående studerande14

I januari 2021 kommer Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster att utvidgas till att omfatta alla15
högskolestuderande. Under 2020 kommer beredningen av denna omfattande utvidgning att fortsätta i16
samarbete mellan SHVS, FPA, FSF och SAMOK.17

I statsminister Marins regeringsprogram ingår målet att inleda ett försök med avgiftsfria preventivmedel för18
personer under 25 år. Utgående från resultaten kommer ett beslut om att göra försöket permanent att fattas19
vid slutet av valperioden. 10 miljoner euro har reserverats för försöket.20

Dessutom torde Social- och hälsovårdsministeriets strategi för psykisk hälsa att bli färdig före slutet av 2019.21
Den här strategin kommer att styra arbetet för psykisk hälsa fram till 2030, och Marins regering kommer att22
utarbeta sitt program för psykisk hälsa i enlighet med strategin.23

Mål:24
Tjänsterna som stöder och vårdar studerandenas heltäckande hälsa ska vara högklassiga och tillgängliga25
för alla studerande. Studerandena ska beaktas i försöket med avgiftsfria preventivmedel samt i26
mentalvårdsstrategin och dess verkställande.27

Åtgärder 2020:28
· FSF stöder ett högklassigt genomförande av SHVS-utvidgningen. FSF arbetar för att alla tjänster ska29

vara språkligt tillgängliga på finska, svenska och engelska i och med utvidgningen.30
· FSF främjar ett framgångsrikt försök med avgiftsfria preventivmedel för studerande i samarbete med31

SHVS.32
· FSF fortsätter påverkansarbetet som inleddes 2019 för att förbättra strukturer som stöder33

studerandenas psykiska hälsa och vårdar deras psykiska problem. Förbundet beaktar särskilt34
genomförandet av den nationella mentalvårdsstrategin och statsminister Marins regerings35
mentalvårdsprogram.36
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· FSF fortsätter samarbeta med de viktigaste intressentgrupperna för att främja psykisk hälsa och37
upplösa stigma som är relaterad till psykiska störningar.38

· FSF främjar en lyckad datainsamling genom Högskolestuderandes hälsoundersökning genom att39
stöda studentkårernas kommunikation. Forskningsresultaten kommer att användas i planeringen av40
påverkansarbetet.41

· FSF förbereder sig på att utbytesstuderandena flyttas bort från SHVS tjänster och arbetar för att42
utbytesstuderandena fortsättningsvis ska erbjudas högklassiga och tillgängliga hälsovårdstjänster.43

Åtgärder för kommande år:44
· FSF följer upp hur framgångsrik SHVS-utvidgningen är, främjar tjänsternas utveckling ytterligare och45

stöder studentkårerna i kommunikationen om SHVS-utvidgningen.46
· FSF ser till att studerandena beaktas inom den nationella mentalvårdsstrategin som verkställs genom47

mentalvårdsprogram ända fram till 2030.48
· FSF arbetar för att alla studerande som omfattas av SHVS tjänster efter försöket permanent ska ha49

tillgång till avgiftsfria preventivmedel.50
· FSF ser till att samarbetet mellan SHVS och studentkårerna är smidigt och sker i dialog.51

52

Reformen av den sociala tryggheten och studerandena53

Reformen av den sociala tryggheten är ett av de största projekten under Marins regeringsperiod. I sin54
nuvarande form består studerandens sociala trygghet av elementen studiepenning och allmänt55
bostadsbidrag. Dessutom har studeranden möjlighet att lyfta studielån. På sin nuvarande nivå är den56
skuldfria andelen som blir kvar efter utgifter för boende otillräcklig för att trygga heltidsstudier. FSF:s mål på57
lång sikt är en basinkomst som räcker till att leva på.58

I Marins regeringsprogram ingår också en inskrivning om att man kommer att sträva efter att göra59
bostadsbidraget mer individuellt samtidigt som man håller kostnaderna för bostadsbidraget på nuvarande60
nivå. Dessutom kommer man att utreda problemen med tolkningen av delat boende beträffande61
studerandenas bostadsbidrag samt behoven att korrigera dessa.62

63
Mål:64
Befolkningsgruppen studerande ingår i totalreformen av den sociala tryggheten och försöket som relaterar65
till den. Studerandenas sociala trygghet utvecklas så att den möjliggör heltidsstudier utan ett tvång att66
skuldsätta sig. FSF kartlägger det allmänna bostadsbidragets problempunkter och använder sitt inflytande67
för att de ska åtgärdas.68

Åtgärder 2020:69
· FSF utövar inflytande i det inledande skedet av totalreformen av den sociala tryggheten så att70

studerandena verkligen inkluderas i reformen. I reformen arbetar FSF i första hand för en basinkomst71
som man kan leva på.72

· FSF lyfter fram de största utmaningarna beträffande det allmänna bostadsbidraget vad gäller73
gemensamt boende och utreder lösningar på detta. FSF utför påverkansarbete för att genomföra74
dessa lösningar.75
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· FSF använder sitt inflytande för att översynen och förenhetligandet av grundtrygghetens förmåner76
även ska gälla de studiesociala förmånerna.77

· FSF kartlägger aktivt andra intressebevaknings-, medborgar- och expertorganisationer som stöd för78
den offentliga debatten om sociala trygghet för studerande.79

· FSF lyfter fram det livslånga lärandets perspektiv i reformen av den sociala tryggheten.80

Åtgärder för kommande år:81
· Reformen av den sociala tryggheten genomförs i etapper och kommer att ta flera år. I och med82

reformen blir det möjligt att flexibelt kombinera studier, arbete, företagande och familjeliv även vid83
sjukdom utan att personens grundläggande försörjning äventyras. FSF deltar aktivt under hela84
reformarbetets gång.85

86

Låt Finland vara stolt över den avgiftsfria utbildningen igen87

88
Terminsavgifterna för studerande som kommer från länder utanför EU och EES och som trädde i kraft hösten89
2017 var ett betydande bakslag för den avgiftsfria utbildningen. Hittills har det endast samlats in begränsad90
information om avgifternas inverkan. FSF kommer att följa med utvärderings- och utredningsarbetet som91
bland annat görs vid ministerierna och det öppna universitetets utveckling med hänsyn till principen för92
avgiftsfrihet.93

94

Mål:95
FSF har omfattande och aktuell sakkunskap beträffande terminsavgifter och deras inverkan. På lång sikt96
avskaffas terminsavgifterna helt.97

98
Åtgärder 2020:99

· FSF arbetar aktivt för att avskaffa terminsavgifter i enlighet med sina egna riktlinjer och100
forskningsdata.101

· FSF ökar uppskattningen för den avgiftsfria utbildningen och betonar terminsavgifternas negativa102
följder i den offentliga och politiska debatten. FSF påverkar utformningen av de politiska riktlinjerna103
tillsammans med intressentgrupperna.104

· FSF ökar sin sakkunskap om terminsavgifter med hjälp av forskning och producerar material för105
studentkårerna som stöd för deras påverkansarbete.106

· FSF följer med de högskole- och socialpolitiska följder som Storbritanniens eventuella utträde ur EU107
har. Dessutom utför FSF påverkansarbete för teman som relaterar till den här processen och som108
berör studerande, som bland annat är terminsavgifter, uppehållstillstånd och studiesociala ärenden.109

110
Åtgärder för kommande år:111

· Den avgiftsfria utbildningens betydelse framhålls i offentligheten och det politiska klimatet vänds112
entydigt mot terminsavgifter. FSF och hela studentrörelsen har beredskap att föra kampanj för att113
avskaffa avgifterna.114

115
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Kompetens byggs upp under hela livstiden116

117
Det livslånga lärandet är en av de främsta högskolepolitiska tyngdpunkterna i Marins regerings118
regeringsprogram. Vid universiteten koncentreras det livslånga lärandet allt mer kring plattformsbaserade119
studier och det öppna universitetet. De centrala frågorna inom livslångt lärande är systemets strukturer, de120
tillgängliga resurserna samt utkomststöd för dem som lär sig, d.v.s. att möjliggöra inlärning.121

122

Mål:123
Högskoleutbildningen utvecklas i en mer plattformsbaserad riktning med studeranden i fokus. Det124
livslånga lärandet är tillgängligt för alla, och det har tillräckliga resurser som inte tär på finansieringen för125
undervisningen som riktas till examensstuderande.126

127
Åtgärder 2020:128

· Tillsammans med studentkårerna och intressentgrupper främjar FSF högskolornas förutsättningar129
att erbjuda sina utbildningar i större omfattning både som examensstudier och genom den130
gemensamma plattformen för livslångt lärande.131

· FSF utövar sitt inflytande för att tillräckliga resurser avsätts för livslångt lärande för både132
utbildningsanordnarna och studerandena.133

· När det öppna universitetets roll utvecklas utövar FSF sitt inflytande för att den öppna134
högskoleutbildningen blir en meningsfull del av det livslånga lärandet och att den avgiftsfria135
examensutbildningen inte äventyras.136

137
Åtgärder för kommande år:138

· De strukturer som stöder det livslånga lärandet, såsom avgiftsfria vägar för livslångt lärande, och139
indikatorer för finansieringsmodellen, till exempel baserade på studiepoäng, fortskrider i140
beredningen som berör det livslånga lärandet.141

Utbildning tillhör alla142
143

I Marins regeringsprogram betonas utbildning och jämlikhet. Under regeringsperioden kommer man att144
utarbeta en utbildningspolitisk redogörelse och en tillgänglighetsplan för utbildningen. Regeringen kommer145
att öka antalet nybörjarplatser och utveckla antagningen av studerande. Dessutom vill man göra146
högskoleutbildades övergång till arbetsmarknaden smidigare och i synnerhet fästa uppmärksamhet vid147
internationella studerandes sysselsättning.148

149

Mål:150
Finlands utbildningssystem garanterar jämlika möjligheter för alla att utbilda sig oberoende av bakgrund151
och att få stöd och handledning för att slutföra studierna. Alla studerande har goda möjligheter att utöka152
sina arbetslivsfärdigheter under studierna.153

154
Åtgärder 2020:155

· FSF deltar i utarbetandet av den utbildningspolitiska redogörelsen och tillgänglighetsplanen.156
· FSF deltar tillsammans med studentkårerna i utvecklingen av studerandeantagningen genom att157

betona den betydelse som jämlika möjligheter och beaktande av disciplinära särdrag har vid158
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antagningen. I utvecklingsarbetet betonar FSF också vikten av att avskaffa kvoterna för159
förstagångssökande och att göra det lättare för högskolestuderande att flytta över sina studier.160

· FSF arbetar för att övergångarna mellan utbildningen och arbetslivet ska vara smidiga och161
tillgängliga. I diskussionen om studerandenas övergång till arbetslivet betonar FSF värdet av både162
bildningen och arbetslivsfärdigheterna. FSF faciliterar att nationella principer för god och jämlik163
praxis för praktikstöd utarbetas i samarbete med studentkårerna och andra intressentgrupper.164

· FSF arbetar för att internationella studerandes övergång till arbetslivet och integration i samhället165
ska främjas.166

167
Åtgärder för kommande år:168

· FSF arbetar för att tillgången till högskoleutbildning underlättas särskilt för invandrare, personer med169
invandrarbakgrund och personer med funktionsnedsättning samt andra utsatta grupper och att det170
skapas strukturer som främjar detta.171

· FSF lobbar för att regeringens halvtidsöversyn och budgetberedningen beaktar att satsningarna som172
riktas till studerande och utbildning verkställs i sin helhet och att tillräckliga resurser reserveras för173
att genomföra reformerna.174

175
176

FSF som EU-påverkare177
178

Europeiska unionens politiska verksamhetsmiljö har förändrats. Våren 2019 valdes ett nytt Europaparlament,179
och en ny kommission väljs på hösten 2019. Projektet Europeiska utbildningsområdet (EEA)kommer att180
betonas under kommande år när Erasmus+-finansieringen ökar betydligt.181

182

Mål:183
FSF ska vara Finlands ledande expert i EU-utbildningspolitik.184

185
Åtgärder 2020:186

· FSF bygger upp direkta och förtroendefulla förhållanden med finländska ledamöter i187
Europaparlamentet, övriga politiker och tjänstemän inom EU:s olika organ.188

· FSF följer upp utvecklingen av det europeiska utbildningsområdet och påverkar det.189
· FSF utarbetar ett påverkansprogram för EU:s utbildningspolitik.190
· FSF påverkar Erasmus+-programmets finansiering.191
· FSF följer upp utvecklingen av den europeiska studentidentifikationen och påverkar den.192

193
Åtgärder för kommande år:194

· FSF följer med och påverkar EU:s utbildningspolitik.195
· FSF genomför ett påverkansprogram för EU:s utbildningspolitik.196

197

Kommunalvalet 2021198

Kommunalvalet går av stapeln i april 2021. De ungas valdeltagande i kommunalvalen har varit lågt. I199
kommunalvalet 2017 använde 35 procent av 18–24-åringarna och 43 procent av 25–34-åringarna sin rösträtt.200
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Kommunalvalet spelar en viktig roll i studeranderörelsens lokala påverkansarbete, och det är FSF:s roll att201
stöda studentkårerna i deras valpåverkan.202

Mål:203

I slutet av året ska studentkårerna och FSF ha beredskap att genomföra en kommunalvalkampanj.204

Åtgärder 2020:205
· FSF stöder studentkårerna i förberedelser på lokal nivå och i kommunalvalspåverkan till exempel206

genom utbildningar.207
· FSF planerar åtgärderna och en valkampanj så att den är färdig i början av 2021.208
· Förberedelserna inför valet genomförs i samarbete med studeranderörelsen. FSF funderar på andra209

eventuella partnerskap.210
· Studeranderörelsen påverkar partiernas kommunalvalplattformer.211

Åtgärder för kommande år:212
· FSF stöder studentkårerna i att genomföra kommunalvalspåverkan.213
· En valkampanj genomförs i samband med kommunalvalet som även riktas till röstberättigade214

internationella studerande.215

216

Organisationsutveckling217

Förebyggande av klimat- och miljökriser ska bli en naturlig del av verksamheten218

Enligt Ungdomsbarometern 2018 upplever 67 procent av ungdomar ovisshet och otrygghet på grund av219
klimatförändringen. Klimatförändringen och andra miljöproblem är 2020-talets största utmaning, och att220
lösa dem är en viktig generationspolitisk fråga.221

Som studerandenas intressebevakningsorganisation har FSF ingen särskild kompetens inom klimatfrågor, och222
hittills har klimatfrågor behandlats i liten skala och separat från den övriga verksamheten.223

Mål:224
Att förebygga klimat- och miljökriser ska vara en integrerad och naturlig del av all FSF:s verksamhet. FSF:s225
egen verksamhet ska vara så miljövänlig som möjligt, och påverkansarbetet ska inkludera226
miljöperspektivet.227

Åtgärder 2020:228
· FSF kartlägger alla sektorers verksamhet ur klimat- och miljöperspektiv. I sitt befintliga229

påverkansarbete betonar FSF att förebygga miljöproblem då det är relevant.230
· FSF utarbetar en plan för att minska och kompensera för miljökonsekvenserna av förbundets egen231

verksamhet.232
· FSF utvecklar möjligheter att delta i FSF:s evenemang på distans.233

Åtgärder för kommande år:234
· Förebyggande av klimatförstöring och miljöproblem har etablerats till en övergripande och235

permanent del av FSF:s verksamhet och påverkansarbete i tillämpliga delar.236
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· FSF:s egen verksamhet är klimatneutral och skadar miljön så lite som möjligt.237

238

FSF:s strategi239
240

Strategins uppgift är att för FSF:s organisation definiera de utvecklingsobjekt och tyngdpunkter för241
verksamheten som behövs för tillfället för att påverkansarbetet ska vara så effektivt som möjligt och för att242
resurserna ska vara rätt fördelade.243

I dokumenthierarkin ligger strategin på samma nivå som FSF:s policydokument, men den har ett annat fokus.244
Strategiarbetet inleddes 2019 i enlighet med verksamhetsplanen. I strategiarbetsgruppen deltar också245
studentkårernas representanter.246

Mål:247
Strategin antas under förbundsmötet 2020.248

Åtgärder 2020:249
· Studentkårerna inkluderas intensivt i alla skeden av strategins beredning.250
· FSF och strategiarbetsgruppen som grundades 2019 bearbetar strategin för förbundsmötets251

godkännande under 2020.252

Åtgärder för kommande år:253
· FSF:s strategi fungerar som ett redskap för planeringen av all FSF:s verksamhet.254
· Implementeringen av strategin följs upp via de indikatorer som fastställts under beredningen.255

FSF 100 år 2021256

År 2021 fyller FSF 100 år. Historieverkets manuskript blir klart under våren 2020, och det slutliga verket är257
färdigt att publiceras i början av 2021. Medelsanskaffningen inleddes på hösten 2019.258

Jubileumsårets ekonomiska inverkan har specificerats i Ekonomiplanen på medellång sikt, som senast259
godkändes på förbundsmötet 2018.260

261
Mål:262
Medelsanskaffningen för jubileumsåret FSF 100 år uppnår goda resultat. 100-årsjubileet planeras och263
förbereds i god tid. FSF:s välkändhet ökar i och med projektet.264

 Åtgärder 2020:265
· FSF reserverar tillräckliga personalresurser för medelsanskaffningen.266
· Förbundet anställer en årsfestkoordinator för att ordna 100-årsjubileet.267
· FSF kommunicerar aktivt om det kommande jubileumsåret. Kommunikationen är målinriktad och når268

universitetsgemenskaperna och de viktigaste intressentgrupperna.269

Åtgärder för kommande år:270
· Det historiska verket FSF 100 år publiceras 2021.271
· Årsfesten ordnas i Finlandiahuset den 6 mars 2021.272
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· Jubileumsåret genomförs på ett hållbart sätt ur ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.273
274

Utveckling av European Students’ Unions verksamhet275
276

FSF:s europeiska paraplyorganisation European Students’ Union (ESU) är en viktig aktör på EU:s277
utbildningspolitiska fält. ESU har 45 medlemsorganisationer i 39 länder. ESU utför omfattande278
påverkansarbete på högskolestuderandenas vägnar i både Europeiska kommissionen och279
Europaparlamentet. ESU är en viktig och kompetent samarbetspartner för FSF som öppnar dörrar för FSF:s280
EU-påverkan.281

282

Mål:283
FSF bidrar till att göra European Students’ Union till en ännu effektivare intressebevakare inom EU.284
European Students’ Union är en nära partner till FSF.285

286
287

Åtgärder 2020:288
· FSF upprätthåller och utvecklar nära förhållanden till ESU:s ledning och styrelse.289
· FSF utför aktivt och systematiskt påverkansarbete för att utveckla ESU:s EU-intressebevakning.290

291
Åtgärder för kommande år:292

· Framgången hos påverkansarbetet 2020 granskas och vid behov ställer FSF upp nya utvecklingsmål.293
294

En jämlik och feministisk studentrörelse295

296
År 2016 fastslogs det i FSF:s policydokument att FSF är en feministisk organisation. Verksamhetsprinciperna297
för studentrörelsen är att erbjuda jämlika möjligheter att delta och påverka. Med avstamp i den här298
utgångspunkten främjar och upprätthåller FSF även flerspråkighet och tillgänglighet i verksamheten så att299
varje medlem i studentrörelsen ska ha jämlika möjligheter att delta i verksamheten.300

301

Mål:302
Jämlikhetsarbetet är en etablerad del av FSF:s och studentrörelsens hela verksamhet och jämlikhet främjas303
aktivt. Alla medlemmar i studentrörelsen ska kunna delta i och påverka förbundets verksamhet på samma304
villkor och på svenska, engelska eller finska.305

306
Åtgärder 2020:307

· Teman som berör jämlikhet behandlas ur ett feministiskt perspektiv under alla FSF-evenemang.308
· Jämlikhetsanvisningarnas förverkligande följs upp och respons utnyttjas för att främja jämlikheten309

under FSF:s evenemang och i förbundets verksamhet.310
· FSF söker lämplig praxis för att stöda studentkårernas trakasseriombud bland annat i samarbete med311

Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians. FSF möjliggör regelbundet kamratstöd för312
trakasseriombuden.313



FÖRBUNDSMÖTE 15–16.11.2019, LAHTIS

Finlands studentkårers förbund (FSF) rf
Lappbrinken 2, 00180 Helsingfors
e-post: syl@syl.fi
FO-nummer: 0202339-6S
syl.fi | @syl_fin 9

· FSF utvecklar sin praxis för att möjliggöra ett ännu bättre deltagande i förbundets verksamhet såväl314
på finska som på svenska och engelska.315

· FSF utvecklar förbundsmötespraxis och förbundsmötets personval tillsammans med studentkårerna.316
Under våren 2020 utvärderas hur väl förbundsmötets personvalsprocess 2019 lyckades. FSF ber317
studentkårernas fullmäktige att yttra sig om förfarande vid förbundsmötets personval 2020 .318

· FSF kommunicerar mer på engelska. FSF kräver att också Undervisnings- och kulturministeriet319
kommunicerar på engelska.320

321
Åtgärder för kommande år:322

· FSF etablerar och vidareutvecklar ny praxis för att främja jämlikhet inom FSF:s och studentrörelsens323
verksamhet. Utvecklingen sker utifrån ny information, respons och studentkårernas behov.324

· FSF erbjuder studentkårerna stöd och utbildning för att utveckla centralvalnämndernas verksamhet325
så att kårerna vid val kan förebygga och åtgärda osakligt valbeteende och därmed främja326
likabehandling och jämlikhet.327


