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OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014
Aika:

27.2.2014 klo 8.00

Paikka:

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso
Kanttilan 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Jäsenet:
Vili Koistinen
Diana Jusola
Marko Määttä
Liisa Pekkala
Lotta Savola
Ville Siikaluoma
Sami Sovio
Taru Torssonen

(puheenjohtaja)

Lisäksi:
EPJ Marin
PS Manninen
OYLPT Koivunicmi
KS Tikkinen
SSLintula
KVS Saarcla
VS Karjalainen

(sihteeri)

95->

1 § Kokouksen avaus
HPJ Koistinen avasi kokouksen klo 8.06.

2 § LaiLtisuus ja päätösvattaisuus
Hallituksen johtosäännön 2 5 mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on
ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä
päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille.
Kiireellisessä tapauk5essa kokous voidaan pitää lyhyemmälläkin varoitusajalla.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 23

mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla.

Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

3 § Pöytäkirjantarkastajien vaLinta
Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Lotta Savola ja Ville Siikaluoma.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Lotta Savola ja Taru Torssonen.

4 § Esitystistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
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KS Tikkinen esitti, että Lisätään pykälä 13 kutsut ja 13.1 OKM:n seminaari ympärivuotisesta opiskelusta.
Päätös: Päätettiin lisätä kohta 13 kutsut ja 13.1 OKM:n seminaari ympärivuotisesta opiskelusta. Muiden
kohtien numerointi muuttuu vastaavasti.

5 § ILm oitusasiat
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
Yliopiston päätökset:
7.2.
Oulun yliopiston Luma-keskuksen johtoryhmän nimeäminen (koulutusrehtori Olli Silvn &
johtaja Eva Maria Raudasoja)
13.2.
Oulu Mining School -tiedekunnan kolmen professorin tehtävän täytön
valmistelutyöryhmän nimeäminen (rehtori Lauri Lajunen & hallintojohtaja Essi Kiuru)
19.2.
Oulun yliopiston opintojen sujuvuuden strategiaryhmän kokoonpanon muutos
(koulutusrehtori Olli Silvn & johtaja Eva Maria Raudasoja)
Muut:
19.2.
19.2.
21.2.
21.2.

HJ Savola ja SS Lintula tapasivat YTHS ylilääkäri Mäkelän
Jatko-opiskelijajaoston kokous 2/2014
PS Manninen Smartumin tilaisuudessa Finnkino Plazalla
P5 Manninen tapasi tilintarkastajat Hannu Lähdesmäen ja Jari Karppisen (tilinpäätös
2013)
KS Tikkinen ohjauksen kehittämistyöryhmän kokouksessa
HPJ Koistinen ja PS Manninen tapasivat PSOASin ja Unirestan johtoa (Puistomannen
laajennus)
Yliopiston Missä mennään -tilaisuus
Aamupalavieraana yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja Hanna Sarkkinen
(ajankohtaiset asiat Oulussa, mm. joukkoliikenne)
Ukuleletyöpaja toimiston keskitila Olkkarissa (#vuosijuhlaviikko)
Lounasjooga ja eight minute abs -vatsalihastreenihetki Olkkarissa (#vuosijuhlaviikko)
Luoentoralli (#vuosijuhlaviikko)

24.2.
24.2.
25.2.
26.2.
24.2.
25.2.
26.2.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6 § Lausunto uudesta rahoitusmaLtista
Ylioppilaskunnan sääntöjen 5. luvun 58 § mukaan hallituksen tehtävänä on mm. 8) tuoda julki
ylioppilaskunnan kanta ja Laatia kannanottoja, ellei edustajisto sitä tee.
OYY:n lausuntoluonnos on ollut muokattavissa Google Drivessä, hallitus käsitteli asiaa maanantaina
24.2.2014. Lausunnon määräaika on 4.3.2014.
Esittetijä: KS Tikkinen
Liite: Ylioppilaskunnan lausunto yliopistojen rahoitusmallista
Päätösesitys: Hyväksytään liitteen mukainen lausunto
Päätös: Esityksen mukaan.
VastuuhenkiLö: KS Tikkinen
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7 § OpiskeLijajäsenien nimeäminen OuLun yLiopiston etiikkatyöryhmään
Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 § mukaan hallitus --4) valitsee muut luottamushenkilöt
kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt.
EsitteLijä: KS Tikkinen
Päätösesitys: Nimetään etiikkatyöryhmän opiskelijajäsenet.
HJ Jusola ilmaisi olevansa käytettävissä.
HJ Määttäi Imaisi olevansa käytettävissä.
Päätös: Päätettiin nimetä Diana Jusola etiikkatyöryhmän jäseneksi, varalle Marko Määttä.
Vastuuhenkitö: KS Tikkinen

8 § Kannanotto yLiopiston YT-neuvotteLuihin
Ylioppilaskunnan sääntöjen 5. luvun 58 § mukaan hallituksen tehtävänä on mm. 8) tuoda julki
ylioppilaskunnan kantoja laatia kannanottoja, ellei edustajisto sitä tee.
Yliopiston johto järjesti 26.2. Missä mennään -tiedotustilaisuuden, jossa kerrottiin YT-neuvottelujen
aloittamisesta ja suurista säästöpaineista. KS Tikkisen valmistelema kannanotto on ollut kommentoitavissa
Google Drive -ympäristössä.
EsitteLijä: KS Tikkinen
Liite: Kannanotto
Päätösesitys: Hyväksytään liitteen mukainen kannanotto.
Päätös: Esityksen mukaan.
Vastuuhenkitö: KS Tikkinen
SS Lintula saapui kokoukseen klo 8.44.

9 § Lausunto OpiskeLijoiden LiikuntaLiiton haLLitusohjelmatavoitteista ja järjestöstrategian päivittämisestä
Ylioppilaskunnan sääntöjen 5. luvun 58 § mukaan hallituksen tehtävänä on mm. 8) tuoda julki
ylioppilaskunnan kanta ja laatia kannanottoja, ellei edustajisto sitä tee.
Opiskelijoiden liikuntaliitto ry on 7.2.2014 pyytänyt jäsenjärjestöiltään sekä ylioppilaskunnilta ja
opiskelijakunnilta lausuntoa hallitusohjelmatavoitteistaan ja järjestöllisen strategiansa päivittämisestä.
Lausunnon määräaika on 28.2.2014.
EsitteLijä: SS Lintula
Liite: OYY:n lausunto OLL:n hallitusohjelmatavoitteista ja järjestöstrategian päivittämisestä
Päätösesitys: Hyväksytään liitteen mukainen lausunto asiasta.
Päätös: Esityksen mukaan.
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10 § Jäsenen nimeäminen kouLutuksen työeLämävastaavuus -teemaryhmään
Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 § mukaan hallitus --4) valitsee muut luottamushenkilöt

kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt.
Täydentävien opintojen keskuksen johtaja Martti Hyry on lähettänyt P5 Manniselle nirneämispyynnön, jossa
pyydetään ylioppilaskuntaa nimeämään opiskelijoiden edustaja koulutuksen työelämävastaavuus
teemaryhmään.
-

EsitteLijä: PS Manninen
Päätösesitys: Päätetään kokouksessa.
HJ Määttä esitti, että nimetään HPJ Koistinen.

Päätös: Nimettiin HPJ Koistinen opiskelijajäseneksi koulutuksen työelämävastaavuus -teemaryhmään.
VastuuhenkiLö: PS Manninen

11 5 Keskustelu kansalaisaloitteesta varattomien suomalaisten veLkojen armahtamiseksi
Catherine Toropainen otti 13.2.2014 yhteyttä P5 Manniseen ja toivoi OYY:n osallistuvan kansalaisaloitteen
tukemiseen. Aloite on luettavissa osoitteessa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/alo ite/735.
Vuonna 2013 OYY:n edustajisto päätti olla mukana tukemassa Tahdon 2013 -kampanjaa tasa-arvoisen
avioliittolain puolesta.
Esittetijä: PS Manninen
Päätösesitys: Päätetään kokouksessa.
Päätös: Päätettiin pöydätä asia.
Vastuuhenkitö: HPJ Koistinen

12 5 Mainostaminen RattoRadiossa wappuna 2014
OYY hankki RattoRadiolta vapun ajalle 2013 radiomainoksen, joka kuului Suur-Oulun alueella (n. Hailuoto
Muhos, li-Liminka). RattoRadio on tarjonnut mahdollisuutta ostaa mainos myös vuonna 2014. RattoRadio saa
vuonna 2014 toimintaansa ylioppilaskunnan erityistoiminta-avustusta (OYYE:n päätöksen 1 0/2013
mukaisesti) 500 euroa.
Mainos paketteja on valittavissa 400 € arvoinen PerusRatto-mainospaketin tai 700 € arvoinen RiemuRatto
mainos paketti. RattoRadion mediakortti on luettavissa osa itteessa: http://www.rattoradiofi/rattoradio
mediakortti-2014•bw.pdf.
Esittetijä: HJ Siikauoma
Päätösesitys: Päätetään kokouksessa.
Päätös: Päätettiin pöydätä asia.
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13 5 Kutsut
13.1 5 OKM:n seminaari ympärivuotisesta opisketusta 17.3.2014
Päätös: Päätettiin lähettää KS Tikkinen

14 § Muut esille tuLevat asiat
Ei muita asioita.

15 § Kokouksen päättäminen
HPJ Koistinen päätti kokouksen klo 9.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Oulussa

12

.

.2014
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Viii Koistinen
Hallituksen puheenjohtaja

2.2014

Manninen
Pääsihteeri

Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Oulussa

.

OulussaL\.

.2014

Lotta Savola
Pöytäkirjantarkastaja

.2014

Taru Torssonen
Pöytä kirjantarkastaja

Pöytäkirjan Liitteet:
Liite 1: Ylioppilaskunnan lausunto yliopistojen rahoitusmallista
Liite 2: Kannanotto yliopiston YT-neuvotteluihin
Liite 3: OYY:n lausunto OLL:n hallitusohjelmatavoitteista ja järjestöstrategian päivittämisestä
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27.2.2014
Lausunto
Liite HPK 8/2014

Oulun yliopiston ylioppilaskunta lausuu kunnioittaen opetus- ja kulttuuriministeriön
rahoitusmallityöryhmän raporttiin “Vahvemmat kannusteet koulutuksen ja tutkimuksen
laadun vahvistamiselle”.
Yleisesti ylioppilaskunta kiittää opiskelijapalautteen kytkemistä osaksi yliopistojen rahoitusta
vuodesta 2015 alkaen. Opisketijapalaute on keskeinen instrumentti yliopistojen laatutyössä,
ja on tärkeää että rahoitusmalUlla näin kannustetaan yliopistoja kehittämään
opiskelijapalautteen vaikuttavuutta.
55 opintopistettä vuodessa suorittaneiden huomattavaan painoarvon lisäykseen
rahoitusmallilla ylioppilaskunta suhtautuu varauksella. Painoarvo on jo tällä hetkellä
merkittävä, eikä sen vaikutuksia yliopistojen koulutusjärjestelyihin ole vielä arvioitu.
Ylioppilaskunta näkee, että rahoitusmallilla koulutuksen laatu- ja tehokkuusindikaattoreiden
tulisi olla paremmin tasapainossa.

Seuraavassa yksityiskohtaisemmin raportissa esitetyistä uudistuksista
Opiskelijapalaute 3 %
Ylioppilaskunta on tyytyväinen työryhmän esittämiin rahoitukseen vaikuttaviin kysymyksiin.
Näemme Kandipalaute-kyselyn nykyisen laajuuden tarpeellisena, jotta opiskelijoiden
näkemyksistä saadaan riittävän kattava kuva, mutta kaikkien kysymysten ei tarvitse vaikuttaa
rahoitusmalliin. Yliopistojen tulee kuitenkin sisäisessä kehittämistyössään huomioida
palautekyselyn kokonaisuus, eikä keskittyä pelkästään rahoitukseen vaikuttaviin kysymyksiin,
sillä opiskelijan tyytyväisyyteen vaikuttaa kuitenkin koulutus kokonaisuutena.
Työryhmä on esittänyt, että kaikilla 13 kysymyksellä on rahoitusta laskettaessa sama
painoarvo. Tämä on hyvä ratkaisu, sillä UNIFIn työryhmän esittämät kuusi kategoriaa
vaikuttavat keinotekoisilta jäsennyksiltä. Valituista 13 kysymyksestä korostuu opiskelijan ja
yliopiston välinen vuorovaikutus. Kandipalaute-tulosten perusteella tyytyväisyydellä
vuorovaikutukseen on yhteys myös muuhun tyytyväisyyteen, joten tämä ei liene ongelma.
On tärkeää, että yliopistolla on kannustimet markkinoida kyselyyn vastaamista
kandidaateilleen. Hyvä vastausprosentti on keskeisen tärkeä, jotta annettu palaute nähdään
uskottavana koulutuksen kehittämisen työkaluna. Ylioppilaskunta nåkisi kuitenkin mielellään
annetun palautteen sisällön vastaajamäärää vaikuttavampana tekijänä rahoituksen
määräytymisessä. Vastausprosenttiin voisi vaikuttaa kytkemällä palautteeseen vastaaminen
osaksi kandidaatiksi valmistumisen käytänteitä.
Raportissa on ilmaistu jokseenkin epäselvästi onko tarkoituksena, että yliopistot saavat
käytännön toteutuksesta jatkuvana tai
kysel.yn
jatkossa päättää itsenäisesti
kampanjamuotoisena kyselynä. Ylioppilaskunnan mielestä on järkevää tulosten
vertailukelpoisuuden kannalta, että opiskelijat vastaavat kyselyyn mahdollisimman samassa
vaiheessa. Tätä kautta jatkuvasti auki oleva kysely olisi mielekkäin toteutustapa. Vertailun ja
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näin ollen rahoitusindikaattorina käytön kannalta ylioppilaskunta pitää tärkeänä, että kaikki
yliopistot keräävät palautteen samalla tavalla.
55 opintopistettä vuodessa 12 %
55 opintopistettä vuodessa suorittavista tuleva rahoitusosuus on jo nykyisellään merkittävä.
lululaisille opiskelijoille indikaattori on näkynyt ilahduttavasti mm. siten, että se on
kannustanut yliopistoa kehittämään aiempaa huomattavasti kattavampaa kesäaikaista
opetusta. Indikaattorin painavuuden myötä on esitetty myös arveluttavia toimenpiteitä, kuten
vapaavalintaisen kurssitarjonnan rajoittaminen, mikäli opiskelijalla ei ole näyttöä
edellisvuonna saavutetusta 55 opintopisteestä. Pelkäämme, että tällaisten opintojen sujuvaa
etenemistä haittaavien toimenpiteiden visiointi lisääntyisi jatkossa entisestään.
Ylioppilaskunta on huolissaan myös siitä, että kyseisen indikaattorin leikkuriluonne johtaa
vaatimustason alentumiseen niissä tapauksissa, joissa opiskelija on jäämässä hieman alle 55
opintopisteen. Opiskelijat haluavat tulla haastetuksi opinnoissaan. Myönnettyjen
opintopisteiden tulee olla aidosti merkki osaamisesta. Tästä syystä ylioppilaskunta näkisi
hyvänä harkittavan opintopisterajan porrastamista siten, että jo 45 opintopistettä ylittäneillä
olisi merkittävämpi rahoituksellinen arvo.
Lopuksi ylioppilaskunta huomauttaa, että 55 op/v —indikaattoria on mahdoton tulkita
laatuindikaattoriksi, joten opiskelijapalautteen prosenttiosuutta tulee nostaa esitetystä
kolmesta. 55 op/v —indikaattorin lisäys on tällä hetkellä neljä prosenttiyksikköä aiemmin
suunnitellusta vuoden 2015 tasosta. Näemme, että maltillisempikin lisäys riittää
toteuttamaan maan hallituksen rakennepoliittisen kannanoton linjauksen.
Julkaisufoorum i
Julkaisufoorumin tasoluokituksen käyttöönotto on ylioppilaskunnan mielestä perusteltu tapa
lisätä tutkimuksen laadun merkitystä rahoitusperusteena. Alakohtaisten erojen vuoksi
näemme tässä kuitenkin erityisen tärkeänä muistuttaa yliopistoja, ettei yliopistojen
rahoitusmalli tämänkään kriteerin kohdalla sovellu sellaisenaan yliopistojen sisäiseen
rahanjakoon.
Esitys olla osittamatta yhteisjulkaisuja on hyvä ja tukee erinomaisella tavalla yliopistojen
yhteistyötä samalla vahvistaen tutkimusryhmiä kansainvälisessä kilpailussa.
Oulussa 27.2.2014
Oulun yliopiston ylioppilaskunta
Vili Koistinen
Hallituksen puheenjohtaja

Eero Manninen
Pääsihteeri

Lisätietoja: koulutuspoliittinen sihteeri Annakaisa Tikkinen, koposihteerioyy.fi, 040 525
7821
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27.2.2014
Kannanotto

OYY: Laatu edellä yliopiston talouden tasapainottamisessa

Oulun yliopisto tiedotti henkilöstön Missä mennään -tilaisuudessa tiistaina yliopiston
hallituksen päättämistä talouden tasapainottamistoimista. 5,5 miljoonan euron
vuotuinen säästötarve johtuu valtiontalouden heikosta tilasta ja kehityksestä, joka on
pienentänyt yliopiston perusrahoitusta merkittävästi. Säästöjä haetaan koulutuksen
ja tutkimuksen tuloksen tehostamisella, tilakustannusten karsimisella sekä
Neuvottelujen
kohteena
ovat
kohdennetuilla
yhteistoimintaneuvotteluilla.
luonnontieteellinen, lääketieteellinen ja teknillinen tiedekunta, tieto- ja
sähkötekniikan tiedekunnan matematiikan jaos, kirjasto, yliopistopalvelut, Biocenter
Oulu, täydentävien opintojen keskus sekä Thule-instituutin Oulangan tutkimusasema.
“Yt-neuvottelut ovat rankka prosessi koko yliopistolle. Opiskelijoiden näkökulmasta
toivomme, että neuvotteluissa huomioidaan työnsä hyvin hoitaneiden tärkeä panos
yliopiston tuloksellisuudell.e. Laadukkaan tutkimusperustaisen opetuksen ja
opiskelun edellytykset on turvattava jatkossakin”, ylioppilaskunnan hallituksen
puheenjohtaja Vili Koistinen toteaa.
Missä mennään -tilaisuudessa yliopiston johto ilmaisi, että yliopistolla ei ole
vaikeassakaan taloustil.anteessa varaa luopua tutkimus- ja koulutustoiminnan
kehittämisestä. Ylioppilaskunta on samaa mieltä ja näin ollen esimerkiksi kirjastoon
ja mahdollisesti koulutuspalveluihin kohdentuvia säästöjä on punnittava huolella,
sillä nämä ovat keskeisiä tuloksellisuuden tukipalveluja koko yliopistolle.
Valtakunnallisessa vertailussa nämä ovat jo nyt niukasti resursoituja.
Koulutuksen tuloksellisuuden kehittämistoimenpiteinä tilaisuudessa esiteltiin
ympärivuotisen opiskelun laaja mahdollistaminen, tuloksettomien koulutusohjelmien
ja kurssien karsinta, kurssien opintopistemäärän minimikoon määrittely sekä
kandidaattiohjelmien määrän vähentäminen hakukohteita yhdistämällä. Näistä
erityisesti lukuvuoden opetuksellisen ajan [isääminen vapaaehtoista kesäopiskelua
lisäämällä on tärkeä toimenpide, sillä sen vaikutukset näkyvät monilla keskeisillä
rahoitusmittareilla. Hakukohteiden harkitun yhdistämisen ylioppilaskunta näkee
tervetulleena toimenpiteenä myös tulevan opiskelijavalintauudistuksen kannalta.
Koulutusohjelmien ja kurssitarjonnan karsinnassa on pidettävä mielessä Oulun
yliopiston vahvuus nimenomaan monitieteisenä yliopistona. Karsimisen on
kohdennuttava aidosti tuottamattomiin ohjelmiin ja kursseihin: sellaisiin, joissa ei
kerry tutkintoja eikä opintopisteitä. Kursseista saatavien opintopisteiden minimikoon
määrittelyllä pitää puuttua ennen kaikkea ongelmallisiin 0-3 opintopisteen
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suorituksiin. Opintopistemäärän kasvattaminen pitää kuitenkin tehdä sisäl.l.öllisesti
mielekkäästi osana opetussuunnitelmatyötä opiskelijapalautetta hyödyntäen.
Vaikka opiskelijat eivät olekaan neuvotteluosapuolia tiukan taloustilanteen
seuraukset näkyvät väistämättä myös opiskelijoille. Opiskelijat voivat omalta
osaltaan antaa tukensa henkilökunnalle kantamalla vastuuta opinnoistaan.
“Opintojen sujuva eteneminen on sekä opiskelijan itsensä että yliopiston edun
mukaista osallistutaan siis luennoille, opiskellaan aktiivisesti koko lukukauden ajan
eikä jätetä menemättä tentteihin”, hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Diana
Jusola toivoo.
—

Ylioppilaskunta toivottaa voimia kaikille neuvottelujen kohteena oleville yksiköille ja
koko yliopistoyhteisölle.
Oulussa 27.2.2014
Oulun yliopiston ylioppilaskunta
Vili Koistinen
Hallituksen puheenjohtaja

Eero Manninen
Pääsihteeri

Lisätietoja: koulutuspoliittinen sihteeri Annakaisa Ti kkinen, koposihteeriäoyy.fi, 040
525 7821

Jakelu:
Yliopiston hallitus
Rehtoraatti
Yliopiston henkilökunta
Yliopiston viestintä
OYY-tiedotus
Ylioppilaskunnan edustajisto
Paikallismedia
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Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL
Lapinrinne 2
00180 Helsinki
HALLITUSOHJELMATAVOITTEET JA JÄRJESTÖLLISEN STRATEGIAN PÄIVITYS
Oulu yliopiston ylioppilaskunta (OYY) lausuu
järjestöllisen strategian päivittämisestä seuraavaa:

pyynnöstä

OLL:n

LAUSUNTO

hallitusohjelmatavoitteista ja

Hallitusohjelmatavoitteet 2015-2019
Yleistä
OYY pitää OLL:n hallitusohjelmatavoitteiden päälinjoja hyvinä ja OLL:n strategisia tavoitteita
edistävinä. Päälinjojen otsikointiin tai päälinjoja toteuttaviin kirjauksiin voisi kuitenkin pyrkiä
sisällyttämään tavoitelluilla toimilla aikaansaatavia tuloksia. Se edistäisi toimenpiteiden
läpimenemistä hallitusohjelmaan. Esimerkiksi kirjausten taustaosioissa esiin nostettuja
positiivisia vaikutuksia opintojen edistym iseen tai vaikkapa työurien pidentym iseen, voisi
käyttää hyvinkin otsikkotasolla. OYY kummastelee, ettei vain muutamaa vuotta vanhoihin
korkeakoululiikunnan suosituksiin viitata selvästi missään kohtaa tavoiteasiakirjaa.
Suosituksen sisällötja tavoitteet voisi nostaa esille vaikkapa päälinjan 1. sisällöissä tai omana
erillisenä tavoitteenaan.
OYY haluaa kiittää OLL:a hyvissä ajoin liikkeellä olemisesta tavoitteiden asettamisessa.
Riittävän ajoissa oleminen tarjoaa hyvät mahdollisuudet valmistautua ja edistää tavoitteita jo
kesän puoluekokouksissa.
Yksityiskohtaisia huomioita
Päälinjassa 1. OYY priorisoi opiskelijaliikunnan edistämisen OKM:n avustushakujen
päätavoitteisiin tärkeimmäksi tavoiteltavaksi tavoitteeksi. Kirjausta perustelee esimerkiksi
kohdan taustoituksesta löytyvä valtion liikuntaneuvoston arvio opiskelijaliikunnan asemasta
nykyisessä rahanjakokulttuurissa. OYY suhtautuu kriittisesti piskelijaliikunnan huomioimiseen
korkeakoulurahoitukseen liittyvissä laatuinstrumenteissa tai osana KKA: n suorittam ia
yliopistojen laadunvarmistusjärjestelmien auditointeja. Etenkään hallitusohjelmatavoitteina ne
eivät ole hyviä, muistaen esimerkiksi auditointien teon prosessin ja KKAn itsenäisen roolin
suhteessa hallitukseen tai eduskuntaan. Liikkuva korkeakoulu -ohjelmaan liittyvän
“opiskeluympäristön arkiaktiivisuus” -termin merkitys jää OYY:Ile epäselväksi ja herättää
kysymyksiä. OYY ei näe tavoitetta esitetynlaisena järkeväksi hallitusohjelmatavoitteeksi.
Päälinjassa 2. OYY kiittää OLL:ia aktiivisuudesta yhteiskunnallisessa keskustelunavauksessa.
Tavoite YTHS:llä pilotoidun liikunnan mini-interventiomallin laajentamisesta yleisempään
käyttöön on tervetullut ja voi osaltaan nostaa opiskelijaliikunnan profiilia valtakunnallisena
liikuntakulttuurin edelläkävijänä. Liikunnan käyttö pitkäaikaistyöttömien ja syrjäytyneiden
osallistamis- ja kuntoutustyössä liittyy samaan kokonaisuuteen ja on suositeltava tavoite. Sen
sijaan päälinjan 2. Kela-korvaustavoite on OYY:n mielestä ongelmallinen. Asia vaatisi
huolellisempaa valmistelua ja taustatietoa asiasta, esimerkiksi korvausprosessin ja
toimenpiteen vaikuttavuuden näkökulmasta. Näin ollen OYY olisikin valmis poistamaan Kela
korvausasian tavoitteiden joukosta.
Päälinjassa 3. OYY näkee paljon hyvää. Tavoitteet, kuten pyöräilyn edistäminen tai
monipuoliset lähiliikuntapalvelut, parantavat paitsi opiskelijoiden, myös koko väestön
liikuntamahdollisuuksia ja hyvinvointia. Tätä ajatellen niitä voi olla helppo edistää
hallitusohjelmatyössä. OYY haluaisikin priorisoida nämä kaksi tavoitetta sekä tavoitteen
liikuntapaikkarakentamisen tukien korkeakoululiikunta-kriteeristä mukaan otettavaksi OLL:n
hallitusohjelmatavoitteisiin. Sinänsä hyvänä pidettävän saavutettavuus-kriteerin mukaan
ottaminen tavoitteiden joukkoon voisi OLL: n ajamana uudistuksena hajauttaa vaikuttavu utta
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asiaan,
kahden
samaan
mielestä
näiden
takaa.
OYY:n
korkeakoulu-kriteerin
liikuntapaikkarahoituksen kriteereihin, liittyvän tavoitteen suhdetta pitäisikin miettiä tarkkaan ja
priorisoida niistä omiin hallitusohjelmatavoitteisiin mukaan vain toinen. Vuorojaon kansalliset
periaatteet eivät OYY:n näkemyksen mukaan ole hallitusohjelma-tason tavoitteita ja niistä
voisi olla vaikea saada kaikki paikalliset näkökulmat huomioiva kokonaisuus.

OLL: n järiestöstrategian päivitys 2010-2015
OYY pitää järjestöstrategian päivitykseen liittyviä muutoksia pääosin hyvinä ja perusteltuina.
Kuitenkin OYY haluaa esittää seuraavat yksittäiset huomiot muutoksista:
Mitä konkreettista tarkoitetaan opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisellä liikunnan ja
liikuntatapahtumien kautta? Mikä on OLL:n rooli, osuus ja toimenpiteet tämän kirjauksen
toteuttamisessa? Riittävätkö OLL: n resurssit strategian jäljellä olevalla kaudella tavoitteen
laadukkaaseen toteutukseen?
Minkä takia liikunnan palvelujärjestö-osion alle on nostettu kansainväliseen edunvalvontaan
liittyviä tavoitteita, etenkin kun samoja tavoitteita on esitetty myös hieman eri sanoin kohdassa
“Opiskelijoiden liikuntaliitto on opiskelijaurheiluliitto”? Mitä”jalkauttaa” verbin korvaaminen
“auttaa jalkauttamaan” verbein tarkoittaa m uutoksena nykytilanteeseen?
Mitä lisäarvoa uusi kirjaus viestinnästä opiskelijaliikunnan tunnettavuutta edistävänä asiana
tuo verrattuna järjestöstrategiassa jo oleviin kirjauksiin? Mitä kirjauksen toteuttaminen
konkreettisesti voisi tarkoittaa ja onko OLL:la resursseja kirjauksen toteuttamiseen
järjestöstrategian voimassaoloaikana?

Oulussa 27.2.2014

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
VlLl KOISTINEN
Viii Koistinen

EERO MANNINEN
Eero Manninen

Hallituksen puheenjohtaja

Pääsihteeri

Lisätietoja: Hallituksen jäsen Lotta Savola (GSM 0504078431, sähköposti lotta.savolaoyy.fi),
sosiaalipoliittinen sihteeri Tapani Lintula (GSM 040 526 5821, sähköposti soposihteericoyy.fi)
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