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SYL Toimintasuunnitelma 2022 1 

SYL:n vuoden 2022 toimintasuunnitelmassa tuodaan esiin toiminnan painopistealueet. 2 
Toimintasuunnitelma on melko kattava kuvaus siitä, mihin organisaation resursseja vuonna 3 
2022 käytetään, mutta se ei ole kuitenkaan kaiken jatkuvan toiminnan kuvaus. 4 

Toimintasuunnitelma on jaettu teemoihin, jotka eivät ole prioriteettijärjestyksessä. Osioissa 5 
on ensin johdanto, jossa ei linjata toiminnasta, vaan taustoitetaan tavoitteiden ja 6 
toimenpiteiden kontekstia. Toimintasuunnitelman olennaisimmat osat ovat tavoitteet ja 7 
toimenpiteet vuodelle 2022. Ylivuotiset tavoitteet kuvaavat lähivuosien toimintaa tai 8 
tavoitetilaa, kun taas pitkän aikavälin tavoitteet ovat otteita linjapaperista tai linjapaperin 9 
hengen mukaisia päämääriä. 10 

Vuonna 2021 edunvalvontaa on edelleen leimannut koronavirus ja sen mukanaan tuomat 11 
syventyneet haasteet opiskelijoiden arjessa. Vuoden 2022 toivotaan olevan tulevaisuuteen 12 
katsomisen ja visioinnin vuosi lähestyvien vaalienkin tähden. 13 
 14 
 15 
 16 
SYL Toimintasuunnitelma 2022 Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 17 

Vaikuttaminen 2 18 
Koronasta toipumisen vuosi 2 19 
Riittävästi resursoitu ja saavutettava koulutusjärjestelmä 3 20 
Kansainvälisten opiskelijoiden maahantulo ja integrointi 4 21 
SYL EU-vaikuttajana 5 22 
Opiskelijat vaalien ytimeen 6 23 
Opiskelijan terveyspalvelut 7 24 
Opiskelijoiden toimeentulo ja sosiaaliturvan uudistaminen 8 25 
Kestävyyttä edistävä SYL 9 26 

Järjestöllinen kehittäminen 10 27 
SYL kehittyvänä organisaationa 10 28 

  29 
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 30 

Vaikuttaminen 31 

Koronasta toipumisen vuosi 32 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että koronapandemialla on ollut laajoja negatiivisia 33 
vaikutuksia opiskeluun ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Edelleen on kuitenkin tarvetta 34 
täsmällisemmälle tiedolle yliopisto-opiskelijoiden tilanteesta. Nopea ja kokonaisvaltainen 35 
siirtyminen etäopetukseen on muuttanut suhtautumista lähiopetuksen asemaan ja luonut 36 
uusia käytäntöjä opetuksen järjestämiseen.  37 
 38 
Tavoite: SYL:lla on laaja ja tarkka käsitys koronapandemian vaikutuksista yliopisto-39 
opiskelijoiden hyvinvointiin, opintoihin ja työelämäsiirtymään. Yliopisto-opiskelijoiden 40 
tilanne tunnetaan ja siihen viitataan yhteiskunnallisessa keskustelussa. Poliittisissa 41 
päätöksissä huomioidaan opiskeijoiden muuttunut tilanne ja kiinnitetään erityistä 42 
huomioita opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen, koulutuksen laatuun sekä 43 
opiskelijoiden kiinnittymiseen yhteiskuntaan. Lisäksi huomioidaan vahvasti koronan 44 
vaikutuksesta kärsineitä aloja, kuten taide- ja kulttuurialaa opiskelevia. 45 
 46 
Toimenpiteet 2022: 47 

● Teetetään selvitys koronapandemian vaikutuksista opiskelijoiden hyvinvointiin, 48 
työelämäsiirtymään ja osaamiskertymään. Määritetään pitkäaikaiset 49 
vaikuttamistavoitteet 50 

● Selvitetään yliopistojen valmiuksia kehittää ja OKM:n valmiuksia rahoittaa yhteistä, 51 
kansallista opiskeluhyvinvoinnin verkkoalustaa, joka kokoaa yhteen tiedot opiskelijan 52 
käytettävissä olevista hyvinvointipalveluista 53 

● Johdetaan SYL:n tapahtumissa, koulutuksissa sekä yhteistyöverkostoissa keskustelua 54 
yliopisto-opetuksen tulevaisuudesta, lähiopetuksen asemasta ja opettajien 55 
digipedagogisen osaamisen merkityksestä 56 

● Tuetaan keskustelua ja vertaisoppimista ylioppilaskuntien välillä yhteisöllisyyden 57 
elvyttämisestä opiskelijoiden joukossa 58 

● Paikannetaan opiskelijan toimeentuloon syntyneitä haasteita ja vaikutetaan, jotta 59 
opintotuessa pandemian seurauksena pahentuneita rakenteellisia ongelmia saadaan 60 
ratkaistu 61 

 62 
Ylivuotisuus: 63 

● Koronapandemian negatiiviset vaikutukset ovat laajasti tiedossa ja niitä korjataan 64 
tehokkaasti 65 
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● Ajetaan OKM:n ja yliopistojen välille pitkäaikaista rahoitussopimusta 66 
opiskeluhyvinvoinnin vajeen korjaamiseksi. Edistetään moniuloitteisesti 67 
koronapandemian vaikutusten pohjalta luotuja vaikuttamistavoitteita 68 

● Mahdollisuus saada lähiopetusta säilyy ja opettajien digipedagogiset taidot 69 
vahvistuvat 70 

● Opiskelijayhteisöllisyys toipuu pandemiasta 71 
 72 
Pitkän aikavälin tavoitteet: 73 

● Koronapandemian negatiiviset vaikutukset on korjattu 74 
● Opiskelijoiden toimeentuloon ei jää koronan vaikutuksesta pidempiaikaisia haasteita 75 
● Yliopisto-opetusta kehitetään opiskelijalähtöisesti sekä opiskelijoiden moninaisuus 76 

huomioiden.  77 
● opettajien digipedagogiset taidot ovat erinomaisella tasolla. 78 

Riittävästi resursoitu ja saavutettava 79 

koulutusjärjestelmä 80 

Opiskelijavalintauudistuksen seurantatutkimus valmistuu loppuvuodesta 2021. Kansallinen 81 
korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma ja koulutuspoliittisen selonteko on laadittu 82 
vuonna 2021. Näiden suunnitelmien toimenpiteet on määrä toteutta lähitulevaisuudessa, 83 
mukaan lukien laaja-alainen pitkän tähtäimen kehittämisvisio avoimelle yliopistolle. Vuonna 84 
2021 käynnistettiin myös korkeakoulujen kestävän kasvun ohjelma. Lisäksi yliopistojen 85 
rahoitusmallin uudistaminen aloitetaan vuonna 2022.  86 
 87 
Tavoite: SYL:n tavoitteet näkyvät vahvasti ajankohtaisissa koulutuspoliittisissa 88 
hankkeissa. Korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä merkittävässä roolissa ovat 89 
riittävät resurssit sekä opiskelijanäkökulma ja oppijakeskeisyys. 90 
 91 
Toimenpiteet 2022: 92 

● Laaditaan opiskelijavalintauudistuksen seurantatutkimuksen ja muun relevantin 93 
tutkimustiedon pohjalta SYL:n visio opiskelijavalintojen tulevaisuudesta 94 

● Laaditaan selkeät vaikuttamistavoitteet uuteen yliopistojen rahoitusmalliin 95 
● Vaikutetaan laadukkaan ja oppijakeskeisen avoimen yliopiston puolesta muun 96 

muassa osallistumalla kansallisen vision laatimisprosessiin 97 
● Edistetään kansallisen korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelman 98 

toimeenpanoa ja tuetaan ylioppilaskuntia yliopistojen saavutettavuussuunnitelmiin 99 
vaikuttamisessa 100 

 101 
Ylivuotisuus: 102 

● SYL ohjaa julkista keskustelua opiskelijavalinnoista visionsa pohjalta 103 
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● Korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelman asema on vakiintunut ja 104 
korkeakouluissa tehdään konkreettisia toimenpiteitä saavutettavuuden 105 
parantamiseksi 106 

● Yliopistojen uusi rahoitusmalli mahdollistaa erilaiset opintopolut sekä tukee 107 
pitkäjänteistä koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen 108 
kehittämistä. 109 

● Yliopistojen perusrahoitusta nostetaan 110 
 111 
Pitkän aikavälin tavoitteet: 112 

● Korkeakoulutus on saavutettavampaa 113 
● Yliopistojen perusrahoitusta nostetaan vähintään 100 miljoonalla eurolla 114 

Kansainvälisten opiskelijoiden maahantulo ja 115 

integrointi 116 

Kansainvälisten opiskelijoiden oleskelulupaprosessit eivät ole sujuvia maahan tullessa, 117 
opintojen aikana tai valmistumisen jälkeen. Valtioneuvoston koulutuspoliittisessa 118 
selonteossa linjataan, että kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrä kolminkertaistuu 119 
vuoteen 2030 mennessä. Kunnianhimoinen ja kannatettava tavoite vaatii tilastojen 120 
tuijottamisen sijaan myös toimenpiteitä. Yksi niistä on D-viisumi, johon opiskelijat otetaan 121 
kohderyhmäksi mukaan erityisasiantuntijoiden ja kasvuyrittäjien rinnalle syksyn 2021 122 
budjettiriihen päätösten mukaisesti. Jähmeän oleskelulupaprosessin lisäksi kansainväliset 123 
tutkinto-opiskelijoihin kohdistuu suuret taloudelliset vaatimukset. Pahimmillaan 124 
kansainvälisten opiskelijoiden taloudelliset vaatimukset yhtä opiskeluvuotta varten voivat 125 
kasaantua yli 25 000 euroon. 126 
 127 
Tavoite: Oleskelulupaprosessin sujuvoittamiseksi tehdään selkeitä toimenpiteitä ja 128 
opiskelijoiden saaminen mukaan D-viisumin käyttöönoton toiseen vaiheeseen 129 
toteutuu hallituksen esityksen mukaisesti.  130 
 131 
Toimenpiteet 2022: 132 

● Kansainvälisillä opiskelijoilla on pääsy kaikkiin samoihin digitaalisiin 133 
henkilöllisyyspalveluihin, mitä suomalaisilla opiskelijoilla on. 134 

● Ajetaan EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden opiskelun 135 
kokonaiskustannustaakan kohtuullistamista, mukaan lukien oleskelulupaprosessien 136 
kustannukset, toimeentulovaatimukset ja lukukausimaksujen poistaminen. 137 

● Tehdään yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa kansainvälisten opiskelijoiden 138 
integraation ja työllistymisen edistämiseksi 139 

● Tehdään suunnitelma ylioppilasliikkeen lukukausimaksuvaikuttamisen etenemisestä 140 
seuranta- ja arviointiryhmän työn loppumisen jälkeen.  141 
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● Edistetään YTHS:n palveluiden saavutettavuutta ja tunnettuutta YTHS:n piirissä oleville 142 
kansainvälisille opiskelijoille. 143 
 144 

Ylivuotisuus: 145 
● Lukuvuosimaksut muutetaan yliopistoille vapaaehtoisiksi. 146 
● Kansainvälisten opiskelijoiden toimeentulovaatimuksia helpotetaan 147 
● Suomessa tutkinnon suorittaneet kansainväliset opiskelijat saavat pysyvän 148 

oleskeluluvan 149 
 150 
Pitkän aikavälin tavoitteet: 151 

● EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuista luovutaan 152 
● Kansainvälisten opiskelijoiden toimeentulovaatimuksista luovutaan 153 

SYL EU-vaikuttajana 154 

Euroopan unionin politiikan toimintaympäristö on muuttunut. Eurooppalainen koulutusalue - 155 
hankkeen (EEA) merkitys korostuu tulevina vuosina Erasmus+-rahoituksen merkittävän 156 
kasvun myötä. Merkittävä osa Suomen yliopistoista on myös mukana eurooppalaisissa 157 
korkeakouluverkostoissa. SYL:n eurooppalainen kattojärjestö, European Students’ Union 158 
(ESU), on osa EU:n koulutuspoliittista kenttää. SYL tekee yhteistyötä monipuolisesti 159 
virkamiesten, poliitikkojen ja ESU:n kanssa EU-koulutuspolitiikassa.  160 
 161 
Tavoite: SYL:lla on oma visio siitä, että miltä eurooppalainen korkeakoulutus näyttää 162 
tulevaisuudessa. SYL palauttaa ja syventää suhteita suomalaisten 163 
europarlamenttiedustajien, EU:n toimielinten virkakunnan sekä ESU:n johdon ja 164 
hallituksen kanssa pandemiaa edeltäneelle tasolle. 165 
 166 
Toimenpiteet 2022: 167 

● Osallistutaan Euroopan tulevaisuuskonferenssiin 168 
● Osallistutaan ohjelmajärjestäjänä Turun Eurooppafoorumiin 2022 169 
● Seurataan koronapandemian jälkivaikutuksia kansainväliseen liikkuvuuteen ja 170 

kehitetään yhteistyökumppaneiden kanssa turvallisia ja ekologisia liikkuvuusjaksoja 171 
● Laaditaan SYL:n EU-vaikuttamisen visio 172 
● Edistetään Students at Risk -apurahajärjestelmää väkivaltaa ja vainoa pakeneville 173 

opiskelijoille 174 
 175 
Ylivuotisuus: 176 

● Osallistutaan eurooppalaisen opiskelijatunnisteen valmisteluun ja varmistetaan, että 177 
hanke etenee SYL:n tavoitteiden mukaisesti 178 

● Seurataan eurooppalaisen koulutusalueen kehittymistä ja vaikutetaan siihen 179 
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 180 
Pitkän aikavälin tavoitteet: 181 

● EU:n koulutuspoliittisissa kysymyksissä säilyy kansallinen toimivalta 182 
● Suomalaiset opiskelijat ottavat aktiivisesti osaa keskusteluun EU:n tulevaisuudesta ja 183 

korkeakoulupolitiikasta 184 
● Suomessa on käytössä apurahajärjestelmä uhan alla oleville opiskelijoille 185 

Opiskelijat vaalien ytimeen 186 

Suomessa järjestetään ensimmäiset aluevaalit alkuvuodesta 2022. Aluevaltuustot aloittavat 187 
toimintansa maaliskuussa 2022. Kiinnostus uusia vaaleja kohtaan ja ymmärrys uusien 188 
aluevaltuustojen tehtävänkuvista voivat tuottaa haasteita aluksi uusien vaalien alla. 189 
 190 
Vuoden 2023 keväällä pidetään seuraavat eduskuntavaalit ja puolueet alkavat pian laatia 191 
eduskuntavaaliohjelmiaan. SYL:n eduskuntavaalivaikuttamisen ja -kampanjan suunnittelu 192 
aloitetaan tulevana vuonna, jotta SYL ja ylioppilaskunnat ovat vaalikeväänä iskukunnossa.  193 
 194 
Tavoite: SYL tukee ylioppilaskuntia omassa vaalivaikuttamisessaan. Vuoden 2022 195 
lopussa SYL:lla on suunnitelma ja askelmerkit eduskuntavaalikampanjan 196 
toteuttamiseksi keväällä 2023. Puolueiden eduskuntavaaliohjelmissa on opiskelijoiden 197 
etua ajavia tavoitteita tavoitteita. 198 
 199 
Toimenpiteet 2022: 200 

● Tuetaan ylioppilaskuntia aluevaltuustovaikuttamisen aloittamisessa ja sen 201 
vakiinnuttamisessa koulutuksilla 202 

● Valitaan eduskuntavaalikampanjan poliittiset tavoitteet. Valmistellaan kampanjan 203 
toimenpiteitä yhdessä ylioppilaskuntien kanssa 204 

● Tuetaan puolueita ja muita vaikuttajia eduskuntavaaliohjelmien valmistelussa 205 
tuottamalla tietoa opiskelijoille keskeisistä kysymyksistä ja tarjotaan niihin ratkaisuja. 206 
Vaikutetaan sen puolesta, että opiskelijoiden ehdotuksista muodostuu vaaliteemoja 207 

● Kilpailutetaan viestintäkumppani kampanjakonseptin ja visuaalisen ilmeen luomiseksi. 208 
Hyväksytään kampanjan viestit ja visuaalinen ilme 209 

● Palkataan eduskuntavaalikoordinaattori  210 
 211 
Ylivuotisuus: 212 

● Eduskuntavaalikampanja toteutetaan keväällä 2023 213 
● Seurataan aluevaltuustojen toimintaa, uusia tehtäviä ja ylioppilaskuntien 214 

vaikuttamista seuraavan vaalikauden ajan  215 
 216 
Pitkän aikavälin tavoitteet: 217 
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● SYL:n eduskuntavaalikampanja nostaa opiskelijat, koulutuksen ja tulevaisuusteemat 218 
poliittisen keskustelun keskiöön 219 

● SYL:n tavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa ja hallituskaudella tehdään 220 
opiskelijamyönteisiä päätöksiä 221 

● SYL:n imago opiskelijoiden edunvalvojana ja korkeakoulutuksen asiantuntijana 222 
vahvistuu 223 

Opiskelijan terveyspalvelut 224 

YTHS on vuoden 2021 alkaessa laajentanut toimintaansa lakimuutoksen edellyttämällä 225 
tavalla. Opiskelijaterveydenhuollon järjestämisestä sekä terveydenhoitomaksujen 226 
keräämisestä vastaa Kela. Kansallisessa mielenterveysstrategiassa sekä Kestävän kasvun 227 
ohjelmassa korkeakouluopiskelijoita ei ole huomioitu erityisenä väestöryhmänä. 228 
Koronapandemia on lisännyt etenkin mielenterveyspalveluiden kysyntää opiskelijoiden 229 
keskuudessa. SOTE-uudistus etenee, kun vuonna 2022 järjestetään aluevaalit.  230 
 231 
Tavoite: Opiskelijan terveyttä tukevien palveluiden kyky vastata ajankohtaiseen 232 
tarpeeseen paranee. 233 
 234 
Toimenpiteet 2022: 235 

● Teetetään opiskelijoille kysely YTHS:n palveluiden toimivuudesta ja 236 
saavutettavuudesta sekä valmistellaan SYL:n vaikuttamispaperi YTHS:n 237 
kehitystarpeista 238 

● Muodostetaan kattava kokonaiskuva opiskelijan asemasta kansallisissa 239 
terveydenhoidon strategioissa ja muissa suunnitelmissa. Valmistellaan aihepiiriä 240 
koskeva vaikuttamispaperi  241 

● Tuetaan ylioppilaskuntia riittävän opintopsykologiresurssin varmistamisessa 242 
● SYL järjestää ylioppilaskunnille tilaisuuden, jossa käydään läpi YTHS:n kulurakennetta 243 

1.1.2021 astuneen uudistuksen jälkeen ja ennen uudistusta. YTHS:n tilinpäätökset 244 
vuodelta 2020 ja 2021 tuodaan tiedoksi ylioppilaskunnille. 245 

 246 
Ylivuotisuus: 247 

● YTHS:n palveluiden saavutettavuutta ja laatua seurataan, ja palveluita parannetaan 248 
seurannan pohjalta. 249 

● KELA huolehtii siitä, että jokainen opiskelija tietää, milloin terveydenhoitomaksu tulee 250 
maksaa, lähettämällä henkilökohtaisen ilmoituksen ja terveydenhoitomaksut kerätään 251 
sujuvasti 252 

 253 
 254 
Pitkän aikavälin tavoitteet: 255 
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● Valtion, YTHS:n ja yliopistojen tarjoamat opiskelijan terveyttä tukevat palvelut 256 
vastaavat ajankohtaiseen tarpeeseen. Palvelut kehittyvät opiskelijoiden tarpeita 257 
palvelevalla tavalla 258 

● Opintopsykologille pääsee kuukaudessa 259 
● Opiskelijat huomioidaan erityisenä väestöryhmänä kaikissa kansallisissa 260 

terveydenhuoltoa ja niiden kehittämistä ohjaavissa dokumenteissa 261 

Opiskelijoiden toimeentulo ja sosiaaliturvan 262 

uudistaminen 263 

Nykymuotoinen opiskelijan sosiaaliturva koostuu opintorahan ja yleisen asumistuen 264 
elementeistä. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus nostaa opintolainaa. Opintotuki on 265 
kestoltaan lyhyt, tasoltaan matala eikä rakenteeltaan eri elämäntilanteisiin riittävästi 266 
joustava. Opintolainakanta on kaksinkertaistunut opintotukiuudistuksen 2017 aikaisesta 2,4 267 
miljardista eurosta nykyiseen noin viiteen miljardiin euroon. Opiskelijoiden suurimmat 268 
elinkustannukset muodostuvat usein asumisesta. Sosiaaliturvakomitea valmistelee tulevaa 269 
sosiaaliturvauudistusta parlamentaarisesti. Keskipitkän aikavälin tavoitteena on elämiseen 270 
riittävä perustulo, mutta uudistuksen edetessä tarvitaan valmiutta ottaa kantaa myös muihin 271 
esitettyihin sosiaaliturvamalleihin. 272 
 273 
Tavoite: Opiskelijat väestöryhmänä ovat mukana sosiaaliturvan uudistamistyössä ja 274 
siihen liittyvissä kokeiluissa, sekä näkyvät erilaisissa ehdotetuissa 275 
sosiaaliturvamalleissa. Opintolainakannan rajuun kasvuun ja sen seurauksiin 276 
puututaan.  277 
 278 
Toimenpiteet 2022: 279 

● Vaikutetaan, jotta opintotuen tulorajojen määräaikainen korotus jää pysyväksi. 280 
● Muodostetaan kokonaiskuva erilaisista ehdotetuista sosiaaliturvamalleista ja 281 

päivitetään SYL:n vaikuttamistavoitteet. Osallistutaan mallien kehittämiseen ja 282 
toimitaan yhdessä sosiaaliturvakomitean kanssa 283 

● Tarkastellaan ja pidetään esillä opintolainakannan rajuun ja nopeaan kasvuun liittyviä 284 
haasteita 285 

● Asumisen kustannusten ja toimeentulon paineiden helpottamiseksi aloitetaan 286 
ylivuotinen työ opiskelija-asumisen ja muiden opiskelijoille kohtuuhintaisten 287 
asumismuotojen määrän osuuden kasvattamiseksi 288 

 289 
Ylivuotisuus: 290 

● Sosiaaliturvan uudistaminen tapahtuu osissa ja tulee kestämään useita vuosia niin, 291 
että opiskelun, työn, yrittäjyyden, työttömyyden, sairastamisen ja perhe-elämän 292 
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joustava yhteensovittaminen on mahdollista kenenkään perustoimeentulon 293 
vaarantumatta 294 

 295 
Pitkän aikavälin tavoitteet: 296 

● Opiskelijoiden opintotuki on riittävän laaja, pitkä ja joustava. Opiskelijoilla on riittävä 297 
toimeentulon turva ilman velkaantumispakkoa 298 

● Suomessa on keskipitkällä aikavälillä universaali, yksilökohtainen ja vastikkeeton 299 
perustulojärjestelmä, jonka osana opiskelijat ovat 300 

● Kohtuuhintainen opiskelija-asuminen yleistyy opiskelijoiden yleisimmäksi 301 
asumismuodoksi ja opiskelija-asuntojen rakentaminen vauhdittuu 302 

Kestävyyttä edistävä SYL 303 

SYL toimii esimerkiksi Unifin kestävyys- ja vastuullisuustyöryhmässä ja on keskittynyt 304 
kestävyystoiminnassa erityisesti oman vaikuttamisensa sekä sisäisen toiminnan 305 
kehittämiseen. SYL:lla ei opiskelijoiden edunvalvontajärjestönä ole erityistä 306 
ilmastoasiantuntijuutta, joten yhteistyö muiden järjestöjen kanssa ilmasto- ja 307 
ympäristöasioissa on tarpeellista. 308 
 309 
Suomi on sitoutunut käyttämään varsinaiseen kehitysyhteistyöhön 0,7 % 310 
bruttokansantulosta. Vuonna 2021 toteutuva osuus on 0,5 %. Julkisen talouden 311 
suunnitelmassa vuosille 2022-2025 varsinaisesta kehitysyhteistyöstä päätettiin leikata. Suomi 312 
ei myöskään käytä YK-sitoumuksensa mukaista 0,2 %:a bruttokansantulosta vähiten 313 
kehittyneiden maiden hyväksi. SYL:lla on käynnissä Etiopia-hanke, jonka nykyinen rahoitus 314 
päättyy vuonna 2022. 315 
 316 
Tavoite: Yliopisto-opiskelijoiden ja tiedeyhteisön ääni kuuluu entistä vahvemmin 317 
ilmasto- ja ympäristökeskustelussa. SYL:n verkostoja ilmasto- ja 318 
ympäristövaikuttamisen tueksi vahvistetaan. Kehitysyhteistyön rahoitus pysyy 319 
vähintään vuoden 2021 tasolla. SYL:n mahdollisuudet jatkaa kehitysyhteistyötä 320 
ulkopuolisella rahoituksella on turvattu. 321 
 322 
Toimenpiteet 2022: 323 

● Toimitaan aktiivisena ja aloitteellisena kumppanina ympäristö- ja ilmastokriisistä 324 
tietoisuutta lisäävissä sekä toimenpiteitä vaativissa kampanjoissa, tempauksissa ja 325 
verkostoissa 326 

● Kartoitetaan SYL:n toimintaa kestävyyden näkökulmasta. Vahvistetaan kestävyyden 327 
roolia osana SYL:n eri sektoreiden työtä. 328 

● Korostetaan julkisella viestinnällä Suomen YK-sitoumusta käyttää 329 
bruttokansantuotteestaan 0,7 % varsinaiseen kehitysyhteistyöhön sekä 0,2 % vähiten 330 
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kehittyneiden maiden tukemiseen yhteistyössä muiden kehitysyhteistyökentän 331 
järjestöjen kanssa 332 

● Selvitetään mahdollisuuksia jatkaa SYL:n nykyistä kehitysyhteistyöhanketta 333 
ulkopuolisen rahoituksen turvin sekä mahdollisuuksia saada ulkopuolinen rahoitus 334 
uuteen kehitysyhteistyöhankkeeseen.  335 

 336 
Ylivuotisuus: 337 

● SYL nostaa aktiivisesti kestävyyden teemoja julkiseen keskusteluun. 338 
● SYL varmistaa opiskelijoiden äänen kuulumisen Unifin KeVa-työryhmän toiminnassa ja 339 

työryhmä jatkaa toimintaansa vuoteen 2024 asti. 340 
● SYL tekee aktiivista kehitysyhteistyötä pääasiassa ulkopuolisella rahoituksella 341 

 342 
Pitkän aikavälin tavoitteet: 343 

● Suomi on hiilineutraali viimeistään vuonna 2035 ja Suomen luontokadon 344 
pysäyttämiseen löydetään ratkaisut. SYL toimii näiden tavoitteiden saavuttamisessa 345 
aktiivisena ja aloitteellisena opiskelijoiden, tiedeyhteisön ja tulevaisuuden 346 
äänenkannattajana. 347 

● Suomen kehitysyhteistyörahoitus on nostettu 0,7 %:iin bruttokansantuotteesta. 348 
Vähiten kehittyneille maille suunnattavan tuen suuruus on nostettu 0,2 %:iin 349 
bruttokansantuotteesta. 350 

Järjestöllinen kehittäminen 351 

SYL kehittyvänä organisaationa 352 

Vuonna 2021 on toimeenpantu viestinnän kehittämisprojektia, jonka myötä SYL:n viestinnän 353 
periaatteet, käytänteet ja ohjeistukset on päivitetty. Liittokokousmateriaaliprosessin 354 
uudelleenarvioinnin yhteydessä on tarkasteltu eri toiminnanohjaus- ja sääntöpapereiden 355 
päivityssykliä. SYL:n viimeisin sääntöpäivitys on tehty 2010. 356 
 357 
Tavoite: Vuonna 2021 tehdyt ja suunnitellut viestinnän kehittämistoimenpiteet 358 
vakiinnutetaan arkeen. Viestintä SYL:n ja ylioppilaskuntien välillä on aktiivista ja 359 
luontevaa kolmella kielellä. SYL:n säännöt on tarkasteltu, päivitystarpeet arvioitu ja 360 
päivitystyö aloitettu monijäsenisen asiantuntijaryhmän toimesta. 361 
 362 
Toimenpiteet 2022: 363 

● Perustetaan SYL:n ja ylioppilaskuntien edustajista koostuva sääntötyöryhmä 364 
tarkastelemaan sääntöjen, ohjesääntöjen ja työjärjestysten päivitystarpeita ja 365 
suunnittelemaan aikataulu päivitystyölle. Päivitystyö voidaan aloittaa jo 2022 366 
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● Järjestetään SYL100-vuosijuhlat vuonna 2022 367 
 368 
Ylivuotisuus: 369 

● Päivitetään tarpeellisin osin SYL:n säännöt, ohjesäännöt ja työjärjestykset 370 
suunnitellussa aikataulussa 371 

 372 
Pitkän aikavälin tavoitteet: 373 

● SYL on jäsentensä näköinen ja mukautuva organisaatio muuttuvassa yhteiskunnassa 374 
● SYL:n säännöt tukevat hyvää hallintoa ja järjestödemokratiaa 375 

 376 
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