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SYL Toimintasuunnitelma 20211

2

SYL:n vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa tuodaan esiin toiminnan painopistealueet.3
Toimintasuunnitelma on melko kattava kuvaus siitä, mihin organisaation resursseja vuonna4
2021 käytetään, mutta se ei ole kuitenkaan kaiken jatkuvan toiminnan kuvaus.5

Toimintasuunnitelma on jaettu kahteen osioon, vaikuttamiseen ja järjestölliseen6
kehittämiseen, joiden alle on koottu temaattisia alaosioita. Alaosiot eivät ole7
prioriteettijärjestyksessä. Alaosioissa on ensin johdanto, jossa ei linjata toiminnasta, vaan8
taustoitetaan alaosion tavoitteita ja toimenpiteitä. Toimintasuunnitelman olennaisimmat9
osat ovat alaosioiden tavoitteet, toimenpiteet vuodelle 2021 ja kirjaukset edeltävien10
ylivuotisuudesta.11

Vuoden 2020 edunvalvontaa leimasi vahvasti koronavirus, ja sen mukanaan tuomat12
vaikutukset esimerkiksi opiskelijavalintoihin, koulutuksen järjestämiseen ja opiskelijoiden13
hyvinvointiin. Koronan vaikutukset opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen tulevat näkymään14
vielä vuoden 2021 edunvalvonnassa.15

Vaikuttaminen16

Hyvinvoiva opiskelija17

Koronavirustilanne on vaikuttanut monen opiskelijan arkeen ja hyvinvointiin. Ylioppilaiden18
terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelut laajenevat kaikille Suomessa tutkintoa opiskeleville19
korkeakouluopiskelijoille tammikuussa 2021. Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja20
hyvinvointitutkimuksen (KOTT) tiedonkeruu toteutetaan keväällä 2021. Sosiaali- ja21
terveydenhuollon (sote) uudistus etenee vuonna 2020 esitetyn lakiluonnoksen pohjalta.22

Tavoite:23
Opiskelijoiden kokonaisvaltaista terveyttä sekä hyvinvointia tukevat ja edistävät24
palvelut ovat laadukkaita ja saavutettavia. YTHS:n opiskelijaterveysneuvottelumallia25
jalkautetaan ja opiskelijoiden mielenterveyteen kiinnitetään erityistä huomiota26
koronatilanteen myötä. YTHS-laajennuksen sekä uusien27
terveydenhoitomaksukäytäntöjen viestintä on tarpeeksi laajaa ja myös kielellisesti28
saavutettavaa.29

Toimenpiteet 2021:30
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∂ Seurataan kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden terveydenhuoltopalveluiden31
saavutettavuutta YTHS:n laajentumisen myötä ja tuetaan ylioppilaskuntia paikallisessa32
vaikuttamistyössä.33

∂ Seurataan YTHS2021-laajennuksen aiheuttamaa vaikutusta opiskelijoiden34
terveydenhuoltoon muutoksen nivelvaiheessa. Reagoidaan, mikäli puutteita tai35
ongelmia ilmenee.36

∂ Seurataan opiskelijaterveysneuvottelumallin toteuttamisen etenemistä YTHS:n ja37
ylioppilaskuntien kanssa yhteistyössä.38

∂ Vaikutetaan opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden saavutettavuuteen, muun39
muassa vaikuttamalla YTHS:n resurssien riittävyyteen saavutettaviin40
etävastaanottopalveluihin sekä edistämällä riittävän henkilöstömitoitusten41
käyttöönottoa opiskeluterveydenhuollon palveluissa ja korostamalla tarvetta lisätä42
lääkäreiden suhteellista määrää. Kiinnitetään huomiota erityisesti koronan ja siitä43
johtuvien erityisjärjestelyiden vaikutuksiin opiskelijoiden mielenterveyteen.44

∂ Edesautetaan korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen45
tiedonkeruun onnistumista muun muassa tukemalla ylioppilaskuntia viestinnässä.46
Hyödynnetään tutkimustuloksia SYL:n vaikuttamistyön suunnittelussa.47

∂ Seurataan opiskeluterveydenhuollon maksujen sujumista. Vaikutetaan48
maksuprosessin sujuvuuteen ja opiskelijoiden tiedotukseen, ehkäisten opiskelijoille49
kohdistuvia ylimääräisiä kuluja.50

∂ Varmistetaan, että YTHS:n ja ylioppilaskuntien vuorovaikutus ja yhteistyö on sujuvaa.51
Tavoitteeksi otetaan, että YTHS julkaisee jonotusaikansa julkisesti tasaisin väliajoin.52

Ylivuotisuus:53

∂ Varmistetaan, että YTHS:n ja ylioppilaskuntien vuorovaikutus ja yhteistyö on sujuvaa ja54
taataan opiskelijoiden riittävät vaikuttamismahdollisuudet YTHS:n eri toimielimissä.55

∂ Ollaan aktiivisesti mukana YTHS:n laajentumisen toimeenpanon seuraamisessa ja56
kehittämisessä YTHS:n, Kelan ja SAMOKin kanssa.57

∂ Seurataan Sosiaali- ja terveysministeriön mielenterveysstrategian 2020-203058
toteutumista.59

∂ Seurataan sote-uudistuksen etenemisestä.60
∂ Vaikutetaan, että jokaisessa yliopistossa pääsisi opintopsykologin vastaanotolle61

viimeistään kuukauden sisällä yhteydenotosta.62
63

Sosiaaliturvan uudistaminen ja opiskelijat64

Nykymuotoinen opiskelijan sosiaaliturva koostuu opintorahan ja yleisen asumistuen65
elementeistä. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus nostaa opintolainaa. Asumismenojen66
jälkeen käteen jäävä velaton osuus on nykytasolla riittämätön turvaamaan täysipäiväistä67
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opiskelua. Monet opiskelijat ovat muiden sosiaalietuuksien piirissä, jotka soveltuvat68
opiskeluun hyvin vaihtelevasti. SYL:n pitkän aikavälin tavoitteena on elämiseen riittävä69
perustulo. Marinin hallitusohjelmassa on kirjaus yleisen asumistuen kehittämisestä70
yksilöllisempään suuntaan. Lisäksi opiskelijoiden yhteisasumisen tulkinnan ongelmat ja71
niiden korjaustarpeet asumistuessa selvitetään.72

Tavoite:73
Opiskelijat väestöryhmänä ovat mukana sosiaaliturvan uudistamistyössä ja siihen74
liittyvissä kokeiluissa. Opiskelijoiden sosiaaliturvaa kehitetään täysipäiväisen75
opiskelun mahdollistavaksi ja erilaiset elämäntilanteet huomioivaksi ilman76
velkaantumispakkoa. Yleistä asumistukea kehitetään yksilökohtaisempaan suuntaan.77

Toimenpiteet 2021:78

∂ Vaikutetaan aktiivisesti sosiaaliturvan uudistamistyöhön ja tarjotaan ratkaisuja79
sosiaaliturvakomitean eri osapuolille aktiivisella yhteydenpidolla.80

∂ Pidetään esillä yleisen asumistuen suurimpia haasteita yhteisasumisen näkökulmasta81
ja tarjotaan niihin ratkaisuja. Tehdään vaikuttamistyötä näiden täytäntöön82
panemiseksi.83

∂ Vaikutetaan, että hallitusohjelmassa linjattu perusturvaetuuksien tarkastelu ja84
yhtenäistäminen koskettaa myös opintososiaalisia etuuksia.85

∂ Pidetään elinikäisen oppimisen näkökulmaa esillä sosiaaliturvan uudistamisessa.86

Ylivuotisuus:87

∂ Sosiaaliturvan uudistaminen tapahtuu osissa ja tulee kestämään useita vuosia niin,88
että opiskelun, työn, yrittäjyyden, työttömyyden, sairastamisen ja perhe-elämän89
joustava yhteensovittaminen on mahdollista kenenkään perustoimeentulon90
vaarantumatta. Vaikutetaan uudistukseen aktiivisesti koko uudistamistyön ajan.91

92

Hyvin resursoitu ja opiskelijakeskeinen koulutusjärjestelmä93

Marinin hallitusohjelmassa mainitut koulutuspoliittinen selonteko, koulutuksen94
saavutettavuussuunnitelma ja yliopistojen demokratiaselvitys valmistuvat toimintavuoden95
2021 aikana. Hallituksen tavoitteena on kasvattaa korkeakoulutettujen suhteellista määrää96
väestössä korkeakoulutuksen visio 2030 mukaisesti.97

Tavoite:98
Suomalaisen korkeakoulujärjestelmän tulee olla tulevaisuudessakin laadukas ja99
riittävästi resursoitu. Korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä merkittävässä roolissa100
ovat opiskelijanäkökulma ja oppijakeskeisyys.101
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Toimenpiteet 2021:102

∂ Varmistetaan yhdessä ylioppilaskuntien kanssa, että opetuksen poikkeusjärjestelyt103
ovat laajuudeltaan sopivia suhteessa vallitsevaan epidemiatilanteeseen ja voimassa104
vain niin kauan kuin on välttämätöntä. Samanaikaisesti tulee varmistaa lähiopetuksen105
ja etäopetuksen yhdistävän hybridiopetuksen toimivuus valtakunnallisesti.106

∂ Vaikutetaan Korkeakoulutuksen digivisio 2030 -hankkeeseen ja varmistetaan107
opiskelijanäkökulman ja oppijakeskeisyyden toteutuminen korkeakoulujen108
digitalisaatiokehityksessä.109

∂ Vaikutetaan hallituksen puoliväliriiheen sekä budjettivalmisteluun varmistaaksemme,110
että opiskelijoille ja koulutukseen suunnatut panostukset toteutuvat täysimääräisinä,111
eikä korkeakoulutuksesta tehdä leikkauksia, varaten samalla uudistusten112
toteuttamiseen riittävät resurssit poikkeusajan vaikutuksista huolimatta.113
Lisäaloituspaikkoja varten korkeakoulujen rahoitukseen tehdään korotus aitojen114
kustannustarpeiden mukaisesti.115

∂ Varmistetaan monipuolisella vaikuttamisella opiskelijaliikkeen tavoitteiden ja116
opiskelijakeskeisyyden toteutuminen opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemissa117
koulutuspoliittisessa selonteossa, saavutettavuussuunnitelmassa ja118
yliopistodemokratiaselvityksessä.119

∂ Osallistutaan aktiivisesti keskusteluun opintoaikojen pituudesta. Murretaan120
keskustelussa myyttejä opintoaikojen todellisista pituuksista.121

Ylivuotisuus:122
∂ Vaikutetaan esteettömyyden kehittämiseen niin, että yliopistojen yhdenvertaisuus- ja123

tasa-arvosuunnitelmista löytyisi selkeät toimenpideohjelmat.124
∂ Vaikutetaan hallituksen kehys- ja budjettiriiheen varmistaaksemme, että125

korkeakoulutukselle varataan riittävät resurssit myös jatkossa.126
∂ Osallistutaan Korkeakoulutuksen digivisio 2030 -hankkeeseen aktiivisesti.127
∂ Myös tulevaisuudessa tehtäviin aloituspaikkalisäyksiin on varattava riittävät resurssit.128

Tulevaisuuden aloituspaikkalisäyksistä päätettäessä tulee ottaa huomioon perusteltu129
tarve ja resursointi alakohtaisesti.130

∂ Osallistutaan aktiivisesti yliopistojen rahoitusmallia koskevaan keskusteluun.131
132

Koulutus kuuluu kaikille133

Koulutuksen saavutettavuuden merkitys korostuu taloudellisesti epävarmoina aikoina.134
Korkeakoulutuksen kentällä on viime vuosina tapahtunut paljon muutoksia liittyen135
opiskelijavalintoihin, elinikäisen oppimisen ja avoimen yliopiston kasvattamiseen.  Samaan136
aikaan paine julkisen rahoituksen ulkopuolelta tulevalle rahoitukselle kasvaa. Työelämän137
yhdenvertaisuus vaikuttaa työuriin monella tavoin. Esimerkiksi maahanmuuttajien,138
maahanmuuttajataustaisten ja etnisten vähemmistöjen vaikeus työllistyä heikentää139
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kokonaisten ihmisryhmien pääsyä edes työuran alkuun. Korkeakoulutettujen siirtymää140
työmarkkinoille halutaan Marinin hallitusohjelmassa sujuvoittaa ja erityisesti kansainvälisten141
opiskelijoiden työllistymiseen kiinnitetään huomiota.142

Tavoite:143
Maksuton ja saavutettava korkeakoulutus on jatkossakin suomalaisen yhteiskunnan144
kulmakivi. Korkeakoulutus tarjoaa aidosti saavutettavia uudelleenkouluttautumisen145
mahdollisuuksia. Jokaisella on yhdenvertaiset mahdollisuudet hakeutua yliopistoon146
taustastaan riippumatta. Korkeakouluharjoittelut ovat saavutettavia kaikille147
opiskelijoiden taustasta riippumatta.148

Toimenpiteet 2021:149

∂ Kartoitetaan ja nostetaan esille korkeakoulutuksen saavutettavuuteen liittyviä150
haasteita tapaamalla laajasti erilaisia sidosryhmiä. Otetaan esiin nousseet haasteet151
huomioon omassa vaikuttamistoiminnassa.152

∂ Edistetään korkeakoulutukseen pääsyä moninaisista taustoista, jonka vuoksi153
korkeakoulukelpoisuutta tulee tarkastella laajasti.154

∂ Laaditaan tiiviissä yhteistyössä ylioppilaskuntien kanssa visio avoimesta yliopistosta ja155
sen kehittämisestä osana suomalaista koulutusjärjestelmää.156

∂ Vaikutetaan tutkittuun tietoon pohjautuen opiskelijavalintojen kehittämiseen kevään157
2020 muutosten jälkeen korkeakoulutuksen saavutettavuuden sekä hakijoiden158
hyvinvoinnin edistämiseksi.159

∂ Edistetään koulutuksen maksuttomuutta kansallisten ja kansainvälisten opiskelijoiden160
osalta näkyvästi ja moniulotteisesti yhdessä ylioppilaskuntien kanssa. Nostetaan161
maksuttomaan koulutukseen liittyvässä keskustelussa lukukausimaksujen lisäksi esille162
avoimeen väylään sekä elinikäiseen oppimiseen liittyvien maksujen ongelmallisuus.163
Lisätään opiskelijoiden ymmärrystä koulutuksen maksuttomuuden nykytilanteesta ja164
välttämättömyydestä.165

∂ SYL osallistuu aktiivisesti elinikäisen oppimisen valtakunnalliseen kehittämistyöhön ja166
jatkuvan oppimisen -hankkeeseen painottaen korkeakoulujen edellytyksiä ja167
resursseja tarjota saavutettavia elinikäisen oppimisen ratkaisuja tutkintokoulutuksen168
laadun kärsimättä.169

∂ Luodaan yhtenäiset kriteerit saavutettaville harjoitteluille sidosryhmäyhteistyössä170
vuonna 2020 aloitettua työtä harjoittelutukikäytänteistä hyödyntäen.171

Ylivuotisuus:172
∂ Pidetään esillä julkisuudessa maksuttoman koulutuksen välttämättömyyttä173

hyvinvointiyhteiskunnalle ja opiskelijoille sekä maksuttoman koulutuksen kohtaamia174
jatkuvia haasteita.175
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∂ Vaikutetaan siihen, että koulutuksen ja työelämän väliset siirtymät ovat sujuvia ja176
saavutettavia.177

Kansainvälisten opiskelijoiden integroituminen ja hyvinvointi178

Kansainväliset opiskelijat ovat vahvuus ja edellytys laadukkaalle suomalaiselle179
korkeakoulutukselle sekä vahvistavat opiskelijoiden kotikansainvälistymistä. Kansainvälisten180
opiskelijoiden integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja työmarkkinoille on181
välttämätöntä kansainväliselle Suomelle.182

Tavoite:183

Maksullisuus poistuu ja kansainvälistymisen edellytykset yliopistoissa paranevat.184
Suomalaiset yliopistot ovat houkuttelevia kohteita kansainvälisille opiskelijoille ja185
Suomeen integraation edellytykset paranevat.186

Toimenpiteet 2021:187

∂ Vaikutetaan lukukausimaksujen poliittiseen keskusteluun maksujen poistamiseksi188
ottaen huomioon OKM:n tuottaman arvioinnin lukukausimaksujen vaikutuksista.189

∂ Ajetaan EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden opiskelun190
kokonaiskustannustaakan kohtuullistamista, mukaan lukien oleskelulupaprosessien191
kustannukset ja toimeentulovaatimukset.192

∂ Tehdään yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa kansainvälisten opiskelijoiden193
integraation ja työllistymisen edistämiseksi.194

∂ Kiinnitetään erityistä huomiota kansainvälisten opiskelijoiden koettuun hyvinvointiin195
ja opiskeluympäristöön integroitumiseen sekä siihen vaikuttamiseen.196

Ylivuotisuus:197

∂ Ajetaan pysyvää oleskelulupaa Suomessa tutkinnon suorittaneille kansainvälisille198
opiskelijoille.199

∂ Tehdään vaikuttamistyötä, jotta EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien200
opiskelijoiden lukukausimaksut poistuvat.201

202

SYL EU-vaikuttajana203

Euroopan unionin politiikan toimintaympäristö on muuttunut. Eurooppalainen koulutusalue -204
hankkeen (EEA) merkitys korostuu tulevina vuosina Erasmus+-rahoituksen kasvaessa205
merkittävästi. Merkittävä osa Suomen yliopistoista on myös mukana eurooppalaisissa206
korkeakouluverkostoissa. SYL:n eurooppalainen kattojärjestö, European Students’ Union207
(ESU), on merkittävä osa EU:n koulutuspoliittista kenttää ja SYL:n ensisijainen yhteistyötaho208
EU-koulutuspolitiikassa. ESU vaikuttaa laajasti korkeakouluopiskelijoiden puolesta niin209
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Euroopan komissiossa kuin parlamentissa. ESU on SYL:lle tärkeä ja asiantunteva210
yhteistyökumppani, joka avaa ovia SYL:n EU-vaikuttamiselle.211

Tavoite:212
SYL on Suomen johtava asiantuntija EU-koulutuspolitiikassa ja SYL on tekemässä213
European Students’ Unionista yhä vaikuttavampaa EU-edunvalvojaa.214

Toimenpiteet 2021:215

∂ Luodaan ja ylläpidetään yhteistyötä suomalaisten europarlamenttiedustajien ja216
virkamiesten kanssa eri EU:n toimielimissä.217

∂ Seurataan eurooppalaisen koulutusalueen kehittymistä ja vaikutetaan siihen.218
∂ Seurataan eurooppalaisen opiskelijatunnisteen kehittymistä ja vaikutetaan siihen.219
∂ Seurataan koronapandemian jälkivaikutuksia kansainväliseen opiskelijaliikkuvuuteen220

ja kehitetään yhteistyökumppaneiden kanssa turvallisia liikkuvuusjaksoja.221
∂ Ylläpidetään ja kehitetään läheisiä suhteita ESU:n johdon ja hallituksen suuntaan sekä222

edesautetaan järjestön toiminnan vakauttamista pandemian seurauksista.223

Ylivuotisuus:224

∂ Seurataan EU:ssa tehtävää koulutuspolitiikkaa ja vaikutetaan siihen.225
∂ Tehdään aktiivista ja suunnitelmallista vaikuttamistyötä ESU:n EU-edunvalvonnan226

kehittämiseksi.227
∂ Puhutaan sivistyksen ja demokratian puolesta EU-tasolla.228

229

Alueelliset vaalit230

Kuntavaalit käydään huhtikuussa 2021 ja mahdolliset maakuntavaalit toimitetaan vuonna231
2022. Nuorten äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa on ollut alhainen: 35 prosenttia 18–24-232
vuotiaista ja 43 prosenttia 25–34-vuotiaista käytti äänioikeuttaan vuoden 2017233
kuntavaaleissa. Kuntavaalit ovat keskeiset opiskelijaliikkeen paikallisessa vaikuttamisessa, ja234
SYL:n rooli on tukea ylioppilaskuntia omassa vaalivaikuttamisessaan. Koronapandemia voi235
aiheuttaa haasteita niin ylioppilaskunnille kuin ehdokkaille vaalien aikana, kun kampanjointi236
ja ihmisten kohtaaminen on aiempaa rajoitetumpaa.237

Tavoite:238
Opiskelijoiden kiinnostusta alueellisiin vaaleihin kasvatetaan. Vuoden aikana239
ylioppilaskunnat ovat vahvistaneet osallisuuttaan paikallisessa päätöksenteossa.240
Opiskelijoiden äänestysprosentti ja opiskelijoiden edustuksellisuus kunnallisissa241
päätöksentekoelimissä kasvaa.242

Toimenpiteet 2021:243
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∂ Toteutetaan valtakunnallinen kuntavaalikampanja yhteistyössä SAMOK:n, OLL:n,244
Akavan opiskelijoiden ja STTK-Opiskelijoiden kanssa vuonna 2020 tehtyjen245
valmistelujen pohjalta. Kampanjan toteutuksessa on huomioitu myös kansainväliset246
opiskelijat.247

∂ Annetaan alusta ja mahdollisuuksia ylioppilaskuntien ideoiden jakamiselle kevään248
kuntavaalivaikuttamisen onnistumiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seurantaan.249

∂ Tuetaan ylioppilaskuntia maakuntavaaleihin valmistautumisessa koulutuksilla.250

Ylivuotisuus:251

∂ Seurataan aktiivisesti maakuntavaalien valmistelutyötä ja viestitään ylioppilaskunnille252
maakuntavaaleihin liittyvistä teemoista.253

254

Järjestöllinen kehittäminen255

SYL 100 vuotta vuonna 2021256

SYL  täyttää  100  vuotta  vuonna  2021.  Historiateos  julkaistaan  alkuvuodesta  ja257
dokumenttielokuva valmistuu vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana. Juhlavuoden258
taloudelliset vaikutukset on tarkennettu keskipitkän aikavälin taloussuunnitteessa, joka on259
viimeksi hyväksytty vuoden 2019 liittokokouksessa.260

Tavoite:261
SYL 100 vuotta -juhlavuosi kasvattaa SYL:n tunnettuutta yhteiskunnassa. SYL luo262
keskustelua sivistyksen ja opiskelijuuden merkityksestä suomalaisessa263
yhteiskunnassa. SYL:n juhlavuosi katsoo tulevaisuuteen ja rakentaa vahvaa264
ylioppilasliikettä myös seuraavalle sadalle vuodelle. Juhlavuoden järjestelyissä otetaan265
huomioon koronapandemian vaikutukset.266

Toimenpiteet 2021:267

∂ Toteutetaan juhlavuosi taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästi.268
∂ Vuosijuhlat järjestetään juhlavuoden aikana.269
∂ Järjestetään historiateokselle julkaisutilaisuus alkuvuodesta 2021.270
∂ Järjestetään dokumenttielokuvalle näytöksiä yhteistyössä ylioppilaskuntien kanssa.271
∂ Toteutetaan valtakunnallinen viestintäkampanja yhdessä ylioppilaskuntien kanssa.272

Kampanjan kohderyhmä on laajempi kuin opiskelijat.273
∂ Pidetään SYL100 osana kaikkia SYL:n vuoden 2021 tapahtumia.274
∂ Jatketaan varainhankintaa.275
∂ Toimitaan syksyllä 2021 alustana sivistysteemaiselle yhteiskunnalliselle keskustelulle.276
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Ylivuotisuus:277

∂ Arvioidaan juhlavuoden onnistumista, taloudellisia vaikutuksia ja tunnettuuden278
kasvua.279

280

Vaikuttava SYL281

Liittokokouksessa 2020 hyväksyttiin liiton strategia ja sitä toimeenpannaan vuonna 2021282
vahvistamalla SYL:n poliittista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tämä on erityisen283
olennaista vuoden 2023 eduskuntavaaleja silmällä pitäen.284

Tavoite:285
SYL on suunnitelmallinen, luotettava ja rohkea poliittinen keskustelija ja286
yhteiskunnassa tunnettu vaikuttaja. SYL viestii ja vaikuttaa avoimesti ja läpinäkyvästi.287

Toimenpiteet 2021:288

∂ Vahvistetaan SYL:n poliittista vaikuttavuutta tarkastelemalla ja terävöittämällä SYL:n289
viestinnän periaatteita.290

∂ Parannetaan SYL:n tunnettuutta yhteiskunnallisena keskustelijana panostamalla291
esimerkiksi mediaviestintään ja verkostotyöhön.292

∂ Kartoitetaan SYL:sta syntyvää mielikuvaa sidosryhmissä.293
∂ Kehitetään SYL:n viestintää entistä vuorovaikutteisemmaksi.294
∂ Panostetaan SYL:n ja ylioppilaskuntien väliseen sisäiseen viestintään295

vaikuttamistyössä ja kehitetään viestinnän prosesseja.296
∂ Julkaistaan tapaamisrekisteri vaikuttamistyön avoimuuden lisäämiseksi.297
∂ Kartoitetaan viestintää kielellisestä näkökulmasta ja kehitetään toimintaa aidosti298

kolmikieliseksi. Liiton kaikki virallinen viestintä on kolmikielistä.299
∂ Varmistetaan viestinnän kehittämisessä saavutettavuusdirektiivien toteutuminen300

yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden näkökulmasta.301

Ylivuotisuus:302

∂ Viestinnän kehittämistä jatketaan ja onnistumista arvioidaan ylivuotisesti.303
∂ Tavoitteiden toteutumista arvioidaan strategiakauden aikana.304
∂ Vahvistetaan edelleen SYL:n vaikuttavuutta ja viestintää vuoden 2023305

eduskuntavaaleja silmällä pitäen.306
307
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Kestävästi toimiva SYL308

Vuoden 2018 nuorisobarometrin mukaan 67 % nuorista kokee epävarmuutta ja309
turvattomuutta ilmastonmuutoksen vuoksi. Onnistunut sukupolvipolitiikka vaatii310
kunnianhimoisia kestävän kehityksen toimia. SYL:lla ei opiskelijoiden edunvalvontajärjestönä311
ole erityistä ilmastoasiantuntijuutta, joten yhteistyö muiden järjestöjen kanssa ilmasto- ja312
ympäristöasioissa on tarpeellista.  Vuonna 2020 SYL on täsmentänyt ilmastokantojaan ja313
kartoittanut toimiston hiilijalanjäljen. Tämä antaa hyvän pohjan ilmasto- ja314
ympäristövaikuttamiselle ja jatkotoimille. Kestävän toiminnan tavoitteet muodostavat yhden315
osion SYL:n strategiassa. Tähän osioon pureudutaan teemavuotena 2021.316

Tavoite:317

SYL vaatii yhteiskunnallisessa keskustelussa kunnianhimoisia kestävän kehityksen318
toimia. SYL huomioi ja raportoi jäsenistölle toimintansa ilmasto- ja319
ympäristövaikutukset sekä tekee vastuullisia kotimaisia hankintoja silloin kun on320
mahdollista tehdä kestävä kotimainen valinta.  SYL hoitaa varallisuuttaan321
vastuullisesti, esimerkiksi sijoittamalla kohteisiin, jotka toiminnallaan torjuvat322
ympäristökriisiä. Kestävän kehityksen sektorin toiminnalla on selkeät prioriteetit ja323
painopisteet.324

Toimenpiteet 2021:325

∂ Luodaan luontevat yhteydet SYL:n toiminnalle sopiviin riippumattomiin326
ilmastoasiantuntijoihin, jotka tukevat SYL:n ilmasto- ja ympäristövaikuttamista.327

∂ Nostetaan ilmasto- ja ympäristökriisin torjunta esille näkyvästi osana poliittista328
vaikuttamista, erityisesti puoliväliriihi- ja budjettivaikuttamisessa sekä329
mahdollisuuksien mukaan EU-tasolla.330

∂ Päivitetään sijoittamisen linjauksia ja tarkastellaan nykyisiä sijoituksia vastuullisuuden331
näkökulmasta.332

∂ Luodaan toimintatavat hiilijalanjäljen ja vastuullisuuden vuosittaiselle mittaukselle,333
raportoinnille ja viestinnälle.334

∂ Päivitetään kehityspolitiikan tehtäviä ja toimintatapoja sekä pidemmän aikavälin335
tavoitteita ja prioriteetteja.336

Ylivuotisuus:337

∂ Toimitaan ilmastotuhon ja ympäristöongelmien torjumiseksi vakiintuneena,338
läpileikkaavana ja pysyvänä osana SYL:n toimintaa ja vaikuttamistyötä.339

∂ Mitataan ja raportoidaan toiminnan hiilijalanjälki osana SYL:n jatkuvan toiminnan340
vuosikelloa ja kehitetään toimintaa kohti hiilineutraaliutta.341
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∂ Toteutetaan kehityspoliittista toimintaa päivitettyjen tehtävien, toimintatapojen sekä342
pidemmän aikavälin tavoitteiden ja prioriteettien mukaisesti.343


