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SYL Toimintasuunnitelma 20201

2

SYL:n vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa tuodaan esiin toiminnan painopistealueet.3
Toimintasuunnitelma on melko kattava kuvaus siitä, mihin organisaation resursseja vuonna 20204
käytetään, mutta se ei ole kuitenkaan kaiken jatkuvan toiminnan kuvaus.5

6
Toimintasuunnitelma on jaettu kahteen osioon, vaikuttamiseen ja järjestölliseen kehittämiseen, joiden alle7
on koottu temaattisia alaosioita. Alaosiot eivät ole prioriteettijärjestyksessä. Alaosioissa on ensin johdanto,8
jossa ei linjata toiminnasta, vaan taustoitetaan alaosion tavoitteita ja toimenpiteitä. Toimintasuunnitelman9
olennaisimmat osat ovat alaosioiden tavoitteet, toimenpiteet vuodelle 2020 ja kirjaukset edeltävien10
ylivuotisuudesta.11

12

Vaikuttaminen13

Hyvinvoiva opiskelija14

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelut laajennetaan kaikille korkeakouluopiskelijoille15
tammikuussa 2021. Merkittävän laajennuksen valmistelu jatkuu vuonna 2020 YTHS:n, Kelan, SYL:n ja16
SAMOKin yhteistyönä.17

Rinteen hallituksen ohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi aloittaa kokeilu maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta18
alle 25-vuotiaille. Tulosten perusteella päätetään kokeilun vakinaistamisesta vaalikauden lopulla. Kokeiluun19
on varattu 10 miljoonaa euroa.20

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön valmisteleman mielenterveysstrategian on määrä valmistua vuoden21
2019 loppuun mennessä. Kyseinen strategia ohjaa mielenterveystyötä vuoteen 2030 ja Rinteen hallitus22
laatii sen pohjalta oman mielenterveysohjelmansa.23

Tavoite:24
Opiskelijoiden kokonaisvaltaista terveyttä tukevat ja hoitavat palvelut ovat laadukkaita, ja saavutettavia25
sekä esteettömiä. Opiskelijat huomioidaan maksuttoman ehkäisyn kokeilussa sekä26
mielenterveysstrategiassa ja sen toimeenpanossa.27

Toimenpiteet 2020:28
· Tuetaan YTHS:n palveluiden laajentamisen laadukasta toteutumista. Laajennuksessa varmistetaan29

kaikkien palveluiden kielellinen saavutettavuus suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.30
· Edistetään maksuttoman ehkäisyn kokeilun onnistumista opiskelijoilla yhteistyössä YTHS:n kanssa.31
· Jatketaan vuonna 2019 aloitettua vaikuttamistyötä opiskelijoiden mielenterveyttä tukevien32

rakenteiden ja mielenterveysongelmia hoitavien palveluiden parantamiseksi. Huomioidaan33
erityisesti valtakunnallisen mielenterveysstrategian toteuttaminen ja Rinteen hallituksen34
mielenterveysohjelma.35
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· Jatketaan yhteistyötä keskeisten sidosryhmien kanssa mielenterveyden edistämiseksi ja36
mielenterveyden häiriöihin liittyvän stigman purkamiseksi.37

· Edesautetaan korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen tiedonkeruun onnistumista tukemalla38
ylioppilaskuntia viestinnässä. Tutkimustuloksia hyödynnetään vaikuttamistyön suunnittelussa.39

· SYL varautuu vaihto-opiskelijoiden siirtymään pois YTHS:n palveluiden piiristä ja vaikuttaa siihen,40
että vaihto-opiskelijoille on jatkossakin tarjolla laadukkaat ja saavutettavat terveydenhoitopalvelut.41

Ylivuotisuus:42
· Seurataan YTHS:n laajennuksen onnistumista, edistetään palveluiden kehittämistä edelleen ja43

tuetaan ylioppilaskuntia YTHS-laajennuksen viestinnässä.44
· Varmistetaan opiskelijoiden huomioiminen osana valtakunnallista mielenterveysstrategiaa, jota45

toimeenpannaan mielenterveysohjelmilla vuoteen 2030 asti.46
· Edistetään maksuttoman ehkäisyn vakinaistamista kokeilun jälkeen kaikille YTHS:n palveluiden47

piirissä oleville opiskelijoille.48

· Varmistetaan, että YTHS:n ja ylioppilaskuntien vuorovaikutus ja yhteistyö on sujuvaa.49

50

Sosiaaliturvan uudistaminen ja opiskelijat51

Sosiaaliturvan uudistaminen on yksi Rinteen hallituskauden suurimmista hankkeista. Nykymuotoinen52
opiskelijan sosiaaliturva koostuu opintorahan ja yleisen asumistuen elementeistä. Lisäksi opiskelijalla on53
mahdollisuus nostaa opintolainaa. Asumismenojen jälkeen käteen jäävä velaton osuus on nykytasolla54
riittämätön turvaamaan täysipäiväistä opiskelua. SYL:n pitkän aikavälin tavoitteena on elämiseen riittävä55
perustulo.56

Rinteen hallitusohjelmassa on myös kirjaus siitä, että yleistä asumistukea pyritään kehittämään57
yksilöllisempään suuntaan asumistuen kustannusten taso säilyttäen. Lisäksi aiotaan selvittää opiskelijoiden58
asumistuen yhteisasumisen tulkinnan ongelmat ja niiden korjaustarpeet.59

60
Tavoite:61
Opiskelijat väestöryhmänä ovat mukana sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa ja siihen liittyvissä62
kokeiluissa. Opiskelijoiden sosiaaliturvaa kehitetään täysipäiväisen opiskelun mahdollistavaksi ilman63
velkaantumispakkoa. SYL kartoittaa yleisen asumistuen kipukohtia ja vaikuttaa niiden korjaamiseksi.64

Toimenpiteet 2020:65
· Vaikutetaan sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen alkuvaiheessa, jotta opiskelijat otetaan aidosti66

mukaan uudistukseen. SYL ajaa uudistuksessa ensisijaisesti elämiseen riittävää perustuloa.67
· SYL pitää esillä yleisen asumistuen suurimpia haasteita yhteisasumisen näkökulmasta ja selvittää68

niihin ratkaisuja. SYL tekee vaikuttamistyötä näiden täytäntöön panemiseksi.69
· SYL vaikuttaa, jotta hallitusohjelmassa linjattu perusturvaetuuksien tarkastelu ja yhtenäistäminen70

koskettaisi myös opintososiaalisia etuuksia.71
· SYL kartoittaa aktiivisesti muita edunvalvonta-, kansalais- ja asiantuntijajärjestöjä tueksi opiskelijan72

sosiaaliturvasta käytävään julkiseen keskusteluun.73
· SYL pitää elinikäisen oppimisen näkökulmaa esillä sosiaaliturvan uudistamisessa.74
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Ylivuotisuus:75
· Sosiaaliturvan uudistaminen tapahtuu osissa ja tulee kestämään useita vuosia niin, että opiskelun,76

työn, yrittäjyyden, sairastamisen ja perhe-elämän joustava yhteensovittaminen on mahdollista77
kenenkään perustoimeentulon vaarantumatta. SYL on aktiivisesti mukana koko uudistamistyön78
ajan.79

80

Maksuton koulutus takaisin Suomen ylpeydenaiheeksi81

82
EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille syksyllä 2017 voimaan astuneet lukuvuosimaksut olivat83
merkittävä häviö maksuttoman koulutuksen osalta. Maksujen vaikutuksista on toistaiseksi kerätty vain84
rajallisesti tietoa. SYL seuraa muun muassa ministeriössä tehtävää arviointi- ja selvitystyötä ja avoimen85
yliopiston kehitystä maksuttomuuden periaatetta silmällä pitäen.86

87

Tavoite:88
SYL:n asiantuntemus lukuvuosimaksuista ja niiden vaikutuksista on kattavaa ja ajantasaista. Pitkällä89
tähtäimellä lukuvuosimaksut poistetaan kokonaan.90

91
92

Toimenpiteet 2020:93
· Toimitaan aktiivisesti lukuvuosimaksujen poistamiseksi SYL:n linjojen mukaisesti ja tutkitun tiedon94

pohjalta.95
· Nostetaan maksuttoman koulutuksen arvostusta ja korostetaan lukuvuosimaksujen negatiivisia96

vaikutuksia julkisessa ja poliittisessa keskustelussa. Vaikutetaan poliittiseen linjanmuodostukseen97
yhdessä sidosryhmien kanssa.98

· SYL kasvattaa asiantuntemustaan lukuvuosimaksuista tutkimusten avulla ja tuottaa materiaalia99
ylioppilaskunnille heidän vaikuttamistyönsä tueksi.100

· SYL seuraa koulutus- ja sosiaalipoliittisia vaikutuksia, joita mahdollisella Britannian erolla EU:sta on.101
Lisäksi SYL vaikuttaa prosessissa opiskelijoita koskettaviin teemoihin, joita ovat muun muassa102
lukuvuosimaksut, oleskelulupa-asiat ja opintososiaaliset asiat.103

104
Ylivuotisuus:105

· Maksuttoman koulutuksen merkitys pysyy esillä julkisuudessa ja poliittinen ilmapiiri kääntyy106
yksiselitteisesti lukuvuosimaksuja vastaan. SYL:lla ja ylioppilasliikkeellä on valmius kampanjoida107
maksujen poistamiseksi.108

109

Osaaminen rakentuu koko eliniän110

111
Elinikäinen oppiminen on yksi Rinteen hallituksen hallitusohjelman merkittävimmistä112
korkeakoulupoliittisista painopisteistä. Yliopistoissa elinikäinen oppiminen keskittyy entistä enemmän113
alustamaisuuden ja avoimen yliopiston ympärille. Elinikäisen oppimisen keskeisiä kysymyksiä114
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ovat järjestelmän rakenteet, käytettävissä olevat resurssit sekä oppijoiden toimeentulon tukeminen eli115
oppimisen mahdollistaminen.116

117

Tavoite:118
Korkeakoulutus kehittyy opiskelijalähtöiseen ja alustamaiseen suuntaan. Elinikäinen oppiminen on119
saavutettavaa kaikille, ja sen järjestämiseen on riittävästi resursseja, jotka eivät ole pois tutkinto-120
opiskelijoille suunnatun opetuksen rahoituksesta.121

122
Toimenpiteet 2020:123

· Yhdessä ylioppilaskuntien ja sidosryhmien kanssa edistetään korkeakoulujen edellytyksiä tarjota124
laajemmin koulutustaan sekä tutkintokoulutuksena että elinikäisenä oppimisena yhteisellä125
alustalla.126

· SYL vaikuttaa siihen, että elinikäiseen oppimiseen varataan riittävät resurssit sekä koulutuksen127
järjestäjille että oppijoille.128

· Avoimen yliopiston roolin kehittyessä SYL vaikuttaa siihen, että avoimesta korkeakoulutuksesta129
tulee mielekäs osa elinikäistä oppimista ja maksuton tutkintokoulutus ei vaarannu.130

131
Ylivuotisuus:132

· Elinikäistä oppimista tukevat rakenteet, kuten maksuttomat elinikäisen oppimisen väylät, ja133
rahoitusmallin indikaattorit, kuten opintopisteperustaisuus, etenevät elinikäiseen oppimiseen134
liittyvässä valmistelussa.135

Koulutus kuuluu kaikille136
137

Rinteen hallitusohjelmassa painotetaan koulutusta ja yhdenvertaisuutta. Hallituskauden aikana laaditaan138
koulutuspoliittinen selonteko sekä koulutuksen saavutettavuussunnitelma. Hallitus lisää aloituspaikkojen139
määrää ja kehittää opiskelijavalintoja sekä vaihtoehtoisia väyliä tutkintokoulutukseen. Lisäksi140
korkeakoulutettujen siirtymää työmarkkinoille halutaan sujuvoittaa ja erityisesti kansainvälisten141
opiskelijoiden työllistymiseen kiinnitetään huomiota.142

143

Tavoite:144
Suomen koulutusjärjestelmä takaa kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua taustasta145
riippumatta sekä saada tukea ja ohjausta opintojen loppuun saattamiseksi. Kaikilla opiskelijoilla on hyvät146
mahdollisuudet kasvattaa työelämävalmiuksiaan opintojen aikana harjoitteluiden avulla.147

148
Toimenpiteet 2020:149

· SYL osallistuu koulutuspoliittisen selonteon sekä saavutettavuussuunnitelman laadintaan.150
· SYL yhdessä ylioppilaskuntien kanssa osallistuu opiskelijavalintojen kehittämiseen korostaen151

yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja monipuolisten sekä alakohtaisten erityispiirteiden152
huomioimisen merkitystä valinnoissa. Kehittämistyössä SYL painottaa myös ensikertalaiskiintiöistä153
luopumista sekä siirto-opiskelun helpottamista.154

· SYL vaikuttaa siihen, että koulutuksen ja työelämän väliset siirtymät ovat sujuvia ja saavutettavia.155
Puhuttaessa opiskelijoiden siirtymisestä työelämään SYL ylläpitää sekä sivistyksen että156
työelämävalmiuksien arvoa keskustelussa. SYL fasilitoi hyvien ja yhdenvertaisten valtakunnallisten157
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harjoittelijatukikäytänteiden periaatteiden laatimisen yhdessä ylioppilaskuntien ja muiden158
sidosryhmien kanssa.159

· SYL vaikuttaa siihen, että kansainvälisten opiskelijoiden siirtymistä työelämään ja integroitumista160
yhteiskuntaan edistetään.161

162
163
164

Ylivuotisuus:165
· SYL vaikuttaa siihen, että erityisesti maahanmuuttajien, maahanmuuttajataustaisten, vammaisten166

ja toimintarajoitteisten sekä muiden haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien pääsy167
korkeakoulutuksen piiriin helpottuu ja että tätä edistäviä rakenteita luodaan.168

· SYL vaikuttaa hallituksen puoliväliriiheen sekä budjettivalmisteluun varmistaakseen, että169
opiskelijoille ja koulutukseen suunnatut panostukset toteutuvat täysimääräisinä ja uudistusten170
toteuttamiseen varataan riittävät resurssit.171

172
173

SYL EU-vaikuttajana174
175

Euroopan unionin politiikan toimintaympäristö on muuttunut. Keväällä 2019 on valittu uusi Euroopan176
parlamentti, ja uusi komissio valitaan syksyllä 2019. Eurooppalainen koulutusalue -hankkeen (EEA) merkitys177
korostuu tulevina vuosina Erasmus+-rahoituksen kasvaessa merkittävästi.178

179

Tavoite:180
SYL on Suomen johtava asiantuntija EU-koulutuspolitiikassa.181

182
Toimenpiteet 2020:183

· SYL luo välittömät ja läheiset välit suomalaisten europarlamenttiedustajien, muiden poliitikkojen ja184
virkamiesten kanssa eri EU:n toimielimissä.185

· SYL seuraa eurooppalaisen koulutusalueen kehittymistä ja vaikuttaa siihen.186
· SYL laatii EU-koulutuspoliittisen vaikuttamisohjelman.187
· SYL vaikuttaa Erasmus+-ohjelman rahoitukseen.188
· SYL seuraa eurooppalaisen opiskelijatunnisteen kehittymistä ja vaikuttaa siihen.189

190
Ylivuotisuus:191

· SYL seuraa EU:ssa tehtävää koulutuspolitiikkaa ja vaikuttaa siihen.192
· SYL toteuttaa EU-koulutuspoliittista vaikuttamisohjelmaa.193

194

Kuntavaalit 2021195

Kuntavaalit käydään huhtikuussa 2021. Nuorten äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa on ollut alhainen: 35196
prosenttia 18–24-vuotiaista ja 43 prosenttia 25–34-vuotiaista käytti äänioikeuttaan vuoden 2017197
kuntavaaleissa. Kuntavaalit ovat keskeiset opiskelijaliikkeen paikallisessa vaikuttamisessa ja SYL:n rooli on198
tukea ylioppilaskuntia omassa vaalivaikuttamisessaan.199
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Tavoite:200

Vuoden lopulla ylioppilaskunnilla ja SYL:lla on valmiudet toteuttaa kuntavaalikampanja.201

Toimenpiteet 2020:202
· SYL tukee ylioppilaskuntia paikallisessa valmistautumisessa ja kuntavaalivaikuttamisessa esimerkiksi203

koulutuksilla.204
· Suunnitellaan vaalikeväänä tehtävät toimet ja vaalikampanja siten, että se on käyttövalmiina205

alkuvuodesta 2021.206
· Vaaleihin valmistautuminen toteutetaan opiskelijaliikkeen yhteistyönä. Muita potentiaalisia207

kumppanuuksia harkitaan.208
· Opiskelijaliike vaikuttaa puolueiden kuntavaaliohjelmiin.209

Ylivuotisuus:210
· SYL tukee ylioppilaskuntia kuntavaalivaikuttamisen toteuttamisessa.211
· Kuntavaalien alla toteutetaan vaalikampanja, joka on kohdennettu myös äänioikeutetuille212

kansainvälisille opiskelijoille.213

214

Järjestöllinen kehittäminen215

Ilmasto- ja ympäristökriisien torjunta luontevaksi osaksi toimintaa216

Vuoden 2018 nuorisobarometrin mukaan 67 % nuorista kokee epävarmuutta ja turvattomuutta217
ilmastonmuutoksen vuoksi. Ilmastonmuutos ja muut ympäristöongelmat ovat 2020-luvun suurin haaste218
ja niiden ratkaiseminen on keskeinen sukupolvipoliittinen kysymys.219

SYL:olla ei opiskelijoiden edunvalvontajärjestönä ole erityistä ilmastoasiantuntijuutta ja ilmastokysymyksiä220
on toistaiseksi käsitelty pienimuotoisesti ja irrallaan muusta toiminnasta.221

Tavoite:222
Ilmasto- ja ympäristökriisien torjunta on läpileikkaava ja luonteva osa kaikkea SYL:n toimintaa. SYL:n223
oma toiminta on mahdollisimman ympäristöystävällistä ja vaikuttamistyössä on mukana224
ympäristökulma.225

Toimenpiteet 2020:226
· Kartoitetaan kaikkien sektoreiden toimintaa ilmasto- ja ympäristönäkökulmasta.227

Ympäristöongelmien torjuntaa nostetaan esiin olemassa olevassa vaikuttamistyössä soveltuvin228
osin.229

· Laaditaan suunnitelma siitä, miten SYL:n oman toiminnan ympäristövaikutuksia vähennetään ja230
kompensoidaan.231

· Kehitetään mahdollisuuksia osallistua SYL:n tapahtumiin etäyhteyden avulla.232

Ylivuotisuus:233
· Ilmastotuhon ja ympäristöongelmien torjunta on vakiintunut läpileikkaavaksi ja pysyväksi osaksi234

SYL:n toimintaa ja vaikuttamistyötä soveltuvin osin.235
· SYL:n oma toiminta on hiilineutraalia ja aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle.236
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SYL:n strategia237

Strategian tehtävä on määritellä SYL:n organisaatiolle kulloinkin tarvittavat kehittämiskohteet ja toiminnan238
painopisteet, jotta vaikuttamistyö on mahdollisimman tehokasta ja oikein resursoitua.239

Dokumenttihierarkiassa strategia on linjapaperin tasolla, mutta keskittyy eri asioihin. Strategiatyö on240
aloitettu toimintasuunnitelman mukaisesti vuonna 2019. Strategiatyöryhmässä on mukana myös241
ylioppilaskuntien edustus.242

Tavoite:243
Strategia hyväksytään vuoden 2020 liittokokouksessa.244

Toimenpiteet 2020:245
· Ylioppilaskunnat otetaan tiiviisti mukaan strategian valmistelun kaikkiin vaiheisiin.246
· SYL ja vuonna 2019 perustettu strategiatyöryhmä työstävät strategian liittokokouksen247

hyväksyttäväksi vuoden 2020 aikana.248

Ylivuotisuus:249
· SYL:n strategia toimii kaiken SYL:n toiminnan suunnittelun työkaluna.250
· Strategian toteutumista seurataan valmistelussa määritetyillä mittareilla.251

252

SYL 100 vuotta vuonna 2021253

SYL täyttää 100 vuotta vuonna 2021. Historiateoksen käsikirjoitus valmistuu keväällä 2020 ja lopullinen teos254
on valmis julkaistavaksi alkuvuodesta 2021. Varainhankinta on aloitettu syksyllä 2019.255

Juhlavuoden taloudelliset vaikutukset on tarkennettu keskipitkän aikavälin taloussuunnitteessa, joka on256
viimeksi hyväksytty vuoden 2018 liittokokouksessa.257

258
Tavoite:259
SYL 100 vuotta -juhlavuoden varainhankinta on tuloksellista. 100-vuotisjuhla on suunniteltu ja260
valmisteltu hyvissä ajoin. SYL:n tunnettuus kasvaa projektin myötä.261

 Toimenpiteet 2020:262
· Varainhankinnan koordinointiin varataan riittävät henkilöresurssit.263
· Palkataan vuosijuhlakoordinaattori järjestämään 100-vuotisjuhla.264
· Lähestyvästä juhlavuodesta viestitään aktiivisesti. Viestintä on tavoitteellista ja saavuttaa265

yliopistoyhteisöt sekä keskeiset sidosryhmät.266

Ylivuotisuus:267
· SYL 100 vuotta -historiateos julkaistaan alkuvuodesta 2021.268
· Vuosijuhlaa vietetään Finlandia-talolla 6.3.2021.269
· Juhlavuosi toteutetaan kestävästi sekä taloudellisesta, sosiaalisesta että ekologisesta270

näkökulmasta.271
272
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European Students’ Unionin toiminnan kehittäminen273
274

SYL:n eurooppalainen kattojärjestö, European Students’ Union (ESU), on merkittävä osa EU:n275
koulutuspoliittista kenttää. ESU:lla on 45 jäsenjärjestöä 39:stä maasta. ESU vaikuttaa laajasti276
korkeakouluopiskelijoiden puolesta niin Euroopan komissiossa kuin parlamentissa. ESU on SYL:lle tärkeä ja277
asiantunteva yhteistyökumppani, joka avaa ovia SYL:n EU-vaikuttamiselle.278

279

Tavoite:280
SYL on tekemässä European Students’ Unionista yhä vaikuttavampaa EU-edunvalvojaa. European281
Students’ Union on SYL:n läheinen kumppani.282

283
Toimenpiteet 2020:284

· SYL ylläpitää ja kehittää läheisiä suhteita ESU:n johdon ja hallituksen suuntaan.285
· SYL tekee aktiivista ja suunnitelmallista vaikuttamistyötä ESU:n EU-edunvalvonnan kehittämiseksi.286

287
Ylivuotisuus:288

· Vuoden 2020 vaikuttamistyön onnistumista tarkastellaan ja asetetaan uusia kehitystavoitteita289
tarvittaessa.290

291
292
293

Yhdenvertainen ja feministinen ylioppilasliike294

295
SYL:n linjapaperiin kirjattiin vuonna 2016 SYL:n olevan feministinen järjestö. Ylioppilasliikkeen296
toimintaperiaatteena on tarjota yhdenvertainen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Tästä lähtökohdasta297
käsin SYL edistää ja ylläpitää myös toiminnan monikielisyyttä ja saavutettavuutta, jotta jokaisella298
ylioppilasliikkeen jäsenellä on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua liikkeen toimintaan.299

300

Tavoite:301
Yhdenvertaisuustyö on vakiintunut osa kaikkea SYL:n ja ylioppilasliikkeen toimintaa ja sitä edistetään302
aktiivisesti. Jokainen ylioppilasliikkeen jäsen kykenee samoin ehdoin osallistumaan ja vaikuttamaan303
liiton toimintaan suomen, ruotsin tai englannin kielellä.304

305
Toimenpiteet 2020:306

· Yhdenvertaisuuteen liittyviä teemoja käsitellään feministisestä näkökulmasta kaikissa SYL:n307
tapahtumissa.308

· Yhdenvertaisuusohjeen toteutumista seurataan ja hyödynnetään palautetta yhdenvertaisuuden309
edistämiseksi SYL:n tapahtumissa ja toiminnassa.310

· SYL etsii sopivia käytänteitä ylioppilaskuntien häirintäyhdyshenkilöiden tukemiseen muun muassa311
yhteistyössä Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin kanssa. Mahdollistetaan312
häirintäyhdyshenkilöille säännöllinen vertaistuki.313
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· SYL kehittää käytänteitään mahdollistaakseen entistä paremmin osallistumisen liiton toimintaan314
niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksikin.315

· SYL kehittää liittokokouskäytäntöjä ja liittokokouksen henkilövalintoja ylioppilaskuntien kanssa.316
Kevään 2020 aikana arvioidaan liittokokouksen 2019 henkilövalintaprosessin onnistuminen.317
Ylioppilaskuntien edustajistoilta pyydetään lausuntoa liittokokouksen 2020318
henkilövalintamenettelyistä.319

· SYL kasvattaa englanninkielisen viestintänsä määrää. SYL vaatii myös opetusministeriöltä320
englanninkielistä viestintää.321

322
Ylivuotisuus:323

· Vakiinnutetaan ja kehitetään edelleen uusia käytäntöjä yhdenvertaisuuden edistämiseksi SYL:n ja324
ylioppilasliikkeen toiminnassa. Kehittämistä tehdään uuden tiedon, saadun palautteen ja325
ylioppilaskuntien tarpeiden pohjalta.326

· SYL tarjoaa ylioppilaskunnille tukea ja koulutusta keskusvaalilautakuntien toiminnan kehittämiseksi,327
jotta vaaleissa osataan ehkäistä ja kohdata epäasiallista vaalikäyttäytymistä yhdenvertaisuutta328
edistäen.329


