
Toimintasuunnitelma 2023 1 

2 

Johdanto 3 

Viime vuodet ovat olleet haastavia korkeakouluopiskelijoille, eikä vuoteen 2023 lähdetä vieläkään 4 

opiskelijoiden näkökulmasta vakaassa tilanteessa. Ukrainan kriisin vaikutukset elinkustannustasoon 5 

heikentävät opiskelijoiden toimeentuloa, ja vaikka koronapandemian raskaimmat vaiheet 6 

vaikuttavatkin olevan takanapäin, sen lopullisia vaikutuksia opiskelijoiden hyvinvointiin ja 7 

yhteisöllisyyteen ei vielä täysin tiedetä. 8 

Siksi JYYn uudessa strategiassa vuoden 2023 teemaksi on nostettu yhteisöllisyys ja opiskelijayhteisön 9 

jälleenrakennus, mitä vuoden 2023 toimintasuunnitelmassa toteutetaan. Projekteissa pyritään 10 

löytämään tapoja jälleenrakentaa ja vahvistaa olemassa olevia yhteisöjä sekä yhteistyötä, mutta 11 

myös etsimään uusia tapoja osallistua ja osallistaa. JYYn 89. toimintavuosi sisältää paljon 12 

kohtaamisia, keskusteluja, tapahtumia ja tempauksia. 13 

14 

Toimintasuunnitelmassa kuvattujen kokonaisuuksien lisäksi ylioppilaskunta järjestää tapahtumia ja 15 

aktiviteetteja, kouluttaa ja tukee järjestöjen työskentelyä sekä aktivoi opiskelijoita ottamaan 16 

aktiivisesti osaa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Opiskelijalle keskeisten palvelujen, kuten 17 

asumisen, ruokailun, tukiin ja opiskelijan oikeuksiin liittyvän neuvonnan toteuttamista jatketaan 18 

myös vuonna 2023. 19 

Lisäksi ylioppilaskunnassa jatketaan toimintaa ohjaavien asiakirjojen tarkastelua ja päivittämistä 20 

vuonna 2022 hyväksytyn päivittämisaikataulun mukaisesti. Vuoden 2023 aikana tarkastellaan 21 

ilmastokestävyyden tiekartan toimenpiteiden toteuttamista ja päivitetään tavoitteet vuodelle 2025, 22 

jatketaan omistajaohjauksen periaatteiden päivittämistä kuluneen vuoden aikana tehdyn työn 23 

pohjalta, sekä päivitetään yhdenvertaisuussuunnitelma ja toimenpidesuunnitelma epäasiallisen 24 

kohtelun ja häirinnän varalle. 25 

26 

JYY jatkaa aktiivista yhteistyötä yliopiston sekä kaupungin kanssa ja edustaa jäsenistöään lukuisissa 27 

työryhmissä ja yhteistyöelimissä. JYY vie aktiivisesti ajankohtaisia asioita, näkemyksiä ja 28 

vaikuttamistavoitteita yliopiston ja kaupungin johdoille. Lisäksi ylioppilaskunta tukee Suomen 29 

ylioppilaskuntien liiton ja Opiskelijoiden Liikuntaliiton valtakunnallisia vaikuttamispyrkimyksiä 30 

paikallisesti. 31 

32 



Eduskuntavaalit 2023 33 

Vuonna 2023 käydään eduskuntavaalit ja vaaleja seuraavat hallitusneuvottelut, joissa määritetään 34 

monien opiskelijoita koskettavien asioiden poliittiset suuntaviivat seuraavan neljän vuoden ajalle. 35 

Mahdollisimman korkean äänestysaktiivisuuden takaamiseksi ja opiskelijoiden äänen kuulumiseksi 36 

vaaleissa tulee ylioppilaskunnan tehdä aktiivista vaikuttamistyötä ja informatiivista vaaliviestintää 37 

sekä tukea järjestöjä mahdollisten vaalitapahtumien järjestämisessä.    38 

39 

Toimintasuunnitelmaprojektin tavoitteet: 40 

• Opiskelijoiden kannalta tärkeät vaaliteemat ovat jäsenistölle tuttuja41 

• Opiskelijoiden äänestysprosentti on korkea42 

• Opiskelijaliikkeen vaikuttamistavoitteet näkyvät paikallisessa vaalikeskustelussa43 

• JYYn piirissä toimivat järjestöt ovat aktiivisesti mukana opiskelijoiden vaalivaikuttamisessa44 

45 

Toimintasuunnitelmaprojektin toimenpiteet: 46 

• Jalkautetetaan ylioppilaskunnan piirissä toimiville järjestöille vuonna 2022 valmisteltu47 

materiaalipaketti, jonka avulla järjestöt voivat kannustaa jäseniään äänestämään, tekemään48 

vaaliviestintää, järjestämään vaalipaneeleita tai muita vaaleihin liittyviä tapahtumia.49 

• Kannustetaan ja tuetaan ylioppilaskunnan piirissä toimivia järjestöjä osallistumaan50 

vaalivaikuttamiseen.51 

• Seurataan aktiivisesti vaalikeskustelua ja osallistutaan julkiseen keskusteluun.52 

• Tehdään aktiivista, vaikuttavaa, suunnitelmallista ja räväkkää viestintää, jonka tarkoituksena53 

on informoida opiskelijoita vaaleista, kannustaa opiskelijoita äänestämään ja nostaa JYYlle ja54 

opiskelijaliikkeelle tärkeitä vaaliteemoja.55 

• Kannustetaan opiskelijoita äänestämään erilaisilla tapahtumilla ja tempauksilla.56 

• Vaikutetaan aktiivisesti eri puolueiden eduskuntavaaliehdokkaisiin ja vaalien jälkeen uusiin57 

keskisuomalaisiin kansanedustajiin JYYn linjapaperin ja vaalikärkien sekä SYL:n58 

eduskuntavaaliohjelman pohjalta.59 

60 



Opiskelijayhteisön jälleenrakennus 61 

Koronaviruspandemialla on ollut merkittäviä vaikutuksia opiskelijoiden yhteisöllisyyteen, eivätkä 62 

kaikki pitkän ajan vaikutukset ole vielä edes tiedossa. Kampuksille on päästy vasta muutama 63 

kuukausi sitten pitkän etäopetus- ja eristäytymisjakson jälkeen, joten tarve yhteisön 64 

jälleenrakennukselle on suuri. Poikkeusjärjestelyt ovat vaikuttaneet negatiivisesti myös 65 

opiskelijoiden jaksamiseen, minkä vuoksi on tärkeää, että korona-ajan hyvinvointivajeita paikataan 66 

rakentamalla yhteisöllisyyttä opiskelijoiden välillä. Vuonna 2023 ylioppilaskunta toteuttaa aktiivista 67 

yhteisön jälleenrakennustyötä yhdessä jäsentensä ja piirissään toimivien järjestöjen kanssa sekä on 68 

näkyvästi läsnä opiskelijoiden arjessa. 69 

70 

Toimintasuunnitelmaprojektin tavoitteet: 71 

• Opiskelijat kokevat kiinnittyvänsä ylioppilaskunnan yhteisöön ja jäsenistöllä on positiivisia72 

mielikuvia JYY:stä ja ylioppilaskunnan toiminnasta.73 

• Aine- ja harrastejärjestöjen tarvitsemat tuen muodot ovat kartoitettu ja niiden arvokkuus74 

järjestöille tiedossa.75 

• Aine- ja harrastejärjestöt kokevat ylioppilaskunnan palvelut, tuen ja vaikuttamistyön76 

tarpeeseen vastaavaksi77 

Toimintasuunnitelmaprojektin toimenpiteet: 78 

• Toteutetaan kattava selvitys aine- ja harrastejärjestöjen toiveista tilojen, JYYn järjestämien79 

tapahtumien ja muun JYYn toiminnan suhteen.80 

• Tuetaan JYYn piirissä toimivien järjestöjen toimintaa, yhteisöllisyyden rakentumista ja81 

opiskelijoiden kiinnittymistä sekä kehitetään jatkuvaa toimintaa selvityksen pohjalta.82 

• Tavataan opiskelijoita toteuttamalla kevät- ja syyskaudella kampuskierrokset kaikilla83 

yliopiston kampuksilla.84 

• Selvitetään mahdollisuutta soveltaa JYYn jatkuvassa toiminnassa kummikäytäntöä JYYn85 

piirissä toimiville järjestöille.86 

• Rakennetaan uusia yhteisöllisyyden, osallisuuden ja vaikuttamisen väyliä valiokuntauudistuksen87 
jälkeen.88 

89 



Edunvalvonnan jalkauttaminen 90 

Edunvalvonta on ylioppilaskunnan tärkein tehtävä. Vuonna 2021 valmisteltiin ehdotuksia JYYn 91 

edunvalvonnan käytänteiden kehittämiseksi ja kuluneen vuoden aikana kehittämisehdotuksia on 92 

toimeenpantu organisaation sisällä. Pandemia-ajan päätyttyä ylioppilaskunnassa on tunnistettu 93 

tarve tiiviimpään yhteistyöhön kaikkien edunvalvontaa tekevien tahojen, kuten ainejärjestöjen 94 

edunvalvonnasta vastaavien hallituslaisten ja opiskelijaedustajien välillä. Vuonna 2023 95 

ylioppilaskunnan edunvalvonnan käytänteitä pyritään kehittämään yhteisöllisemmiksi ja kaikkia 96 

edunvalvonnan kanssa toimivia hyödyttäviksi. Organisaatiossa, jossa edunvalvonta on monitasoista 97 

ja –tahoista, työnjaon tulee olla selkeä, jotta edunvalvonta on mahdollisimman vaikuttavaa. 98 

99 

Toimintasuunnitelmaprojektin tavoitteet: 100 

• Ainejärjestöt ja edunvalvonnasta kiinnostuneet jäsenet osallistuvat edunvalvontatyöhön101 

aiempaa vahvemmin.102 

• Eri edunvalvontaa tekevien tahojen, kuten JYYn, ainejärjestöjen ja opiskelijaedustajien103 

välinen työnjako on selkeä ja tahot ovat linkittyneitä toisiinsa.104 

• Kaikilla edunvalvontaa tekevillä tahoilla on tiedossa vaikuttamismahdollisuudet yliopiston105 

päätöksenteossa.106 

107 

Toimintasuunnitelmaprojektin toimenpiteet: 108 

• Luodaan avoin edunvalvonnan koulutuskirjasto, jossa edunvalvonnan perusasioihin109 

esimerkiksi opiskelijan oikeuksiin liittyvät koulutukset ovat aina saatavilla.110 

• Vakiinnutetaan JYYn ja järjestöjen välisen edunvalvontayhteistyön muodot ja rakenteet111 

valiokuntauudistuksen jälkeen.112 

• Tavataan vuoden aikana säännöllisesti niin ainejärjestöissä edunvalvonnasta vastaavia113 

hallituslaisia kuin hallinnon opiskelijaedustajia.114 

• Järjestetään yhteisiä keskustelutilaisuuksia kaikille edunvalvonnan kanssa toimiville115 

opiskelijoille.116 

• Vakiinnutetaan edunvalvontaviestinnän käytänteet.117 

118 

Edustajistovaalit 119 

Ylioppilaskunnan korkeimman päätöksentekoelimen, eli edustajiston päätöksentekokyvyn 120 

takaamiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi on tärkeää, että edustajiston toiminta on houkuttelevaa, 121 

näkyvää ja toimijoita sitouttavaa. Vuonna 2023 järjestetään edustajistovaalit, jossa 122 

ylioppilaskunnalle valitaan päivitetyn vaalijärjestyksen pohjalta uudet edustajiston jäsenet, jotka 123 

järjestäytyvät päivitetyn edustajiston työjärjestyksen perusteella. Mahdollisimman korkean 124 

ehdokasmäärä ja äänestysprosentin sekä edustajistotoiminnan vaikuttavuuden ja houkuttelevuuden 125 

varmistamiseksi ylioppilaskunnan tulee panostaa viestintää ja koulutustoimintaan. 126 

127 

Toimintasuunnitelmaprojektin tavoitteet: 128 



• Edustajistoryhmät ovat informoituja vaalityön tekemisestä ja sitoutuneita 129 

kampanjakoulutuksiin ja –ohjeistuksiin.130 

• Tieto edustajistovaaleista on kattavaa ja saavutettavaa.131 

132 

Toimintasuunnitelmaprojektin toimenpiteet: 133 

• Koostetaan kansainvälisille opiskelijoille suunnattu infopaketti edustajistovaaleista ja134 

mahdollisuudesta asettua ehdolle ja viestitään siitä saavutettavasti. Madalletaan135 

kansainvälisten opiskelijoiden kynnystä osallistua toimintaan kääntämällä ylioppilaskunnan136 

tärkeimmät asiakirjat.137 

• Luodaan selkeä ohjeistus vaaliliiton perustamiseen, ehdolle asettumiseen,138 

ehdokashankintaan, kampanjointiin ja esimerkkejä edustajistoryhmän järjestäytymiseen.139 

• Toteutetaan edustajistoryhmille kampanjakoulutus ohjeistusten pohjalta.140 

• Toteutetaan edustajistovaalien viestintäkampanja.141 

• Järjestetään ehdokkaille vaalitentti.142 

143 

144 



Opiskelijaedustajuuden houkuttelevuuden kehittäminen145 

Opiskelijaedustajien valitseminen yliopiston hallintoon on yksi ylioppilaskunnan lakisääteisistä 146 

tehtävistä. Yliopiston hallinnon lisäksi JYY valitsee opiskelijaedustajia myös moniin muihin tehtäviin. 147 

Opiskelijaedustajilla on tärkeä rooli opiskelijoiden edunvalvonnassa. Kuitenkin jo useiden vuosien 148 

ajan hakijamäärät opiskelijaedustajien tehtäviin ovat olleet vähäisiä, eikä kaikkia tehtäviä ole saatu 149 

täytettyä. Asia on taas ajankohtainen vuonna 2023, kun yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien 150 

kaudet vaihtuvat ja syksyllä 2023 valitaan noin 80 opiskelijaedustajaa uusille kaksivuotiskausille. 151 

152 

Toimintasuunnitelmaprojektin tavoitteet: 153 

• Hakijoita on syksyn 2023 opiskelijaedustajien haussa vähintään puolitoistakertainen määrä154 

täytettäviin paikkoihin nähden. Kaikki haussa olevat tehtävät saadaan täytettyä.155 

• JYYn piirissä toimivat järjestöt ovat aktiivisesti mukana opiskelijaedustajien haku- ja156 

valintaprosessissa.157 

• Valittavat opiskelijaedustajat saavat tehtäviensä hoitamisen kannalta riittävät158 

perehdytykset.159 

160 

Toimintasuunnitelmaprojektin toimenpiteet: 161 

• Kartoitetaan, mikä tekee opiskelijaedustajuudesta kokemuksena merkityksellistä ja162 

rakennetaan haku-, valinta-, sekä koulutusrakenteita sen mukaan.163 

• Toteutetaan viestintäkampanja hakijamäärien kasvattamiseksi syksyllä 2023.164 

• Luodaan JYYn ja ainejärjestöjen väliset yhteistyön käytänteet opiskelijaedustajien165 

valitsemisessa vuoden aikana.166 

167 



Yritysyhteistyön kehittäminen168 

Koronavuodet vaikuttivat oleellisesti JYYn tekemään yritysyhteistyöhön. Ennen koronaa 169 

yritysyhteistyösopimukset olivat laajoja ja rahallisesti suurempia. Vakiintuneesti näiden sopimusten 170 

tuotoilla on pääasiallisesti rahoitettu kulttuurisektorin tapahtumia ja JYYn muita tempauksia. Tämä 171 

rahoitus on poistanut painetta varsinaisen toiminnan kulttuurisektorin sisäiseltä rahoituksen 172 

hankinnalta, mikä käytännössä tarkoittaa, että kulttuurisektorin tapahtumat hankkivat itse eri 173 

tapahtumiin yritysyhteistöitä kattamaan kustannuksia. 174 

175 

Laaja yritysyhteistyö voisi mahdollistaa useampien maksuttomien ja matalakynnyksisten 176 

tapahtumien järjestämisen sekä jo maksullisten suurempien tapahtumien pääsymaksun 177 

alentamisen. Laajalla yritysyhteistyöllä tarkoitetaan useiden kymppitonnien arvoisia 178 

yhteistyösopimuksia.179 

180 

Toimintasuunnitelmaprojektin tavoitteet: 181 

• JYYllä on selkeä näkemys siitä miten, millaisten tahojen kanssa, missä asioissa ja minkä182 

arvojen pohjalta yritysyhteistyötä tehdään varsinaisen toiminnan puolella.183 

• JYYn varsinaisella toiminnalla on aiempaa enemmän yritysyhteistyökumppaneita.184 

• Vuoden 2023 lopussa JYYllä on solmittuna 1–3 pitkäkestoisempaa yritysyhteistyösopimusta.185 

186 

Toimintasuunnitelmaprojektin toimenpiteet: 187 

• Käydään kokonaisvaltaista ja monitahoista keskustelua yritysyhteistyön tulevaisuudesta,188 

missä selvitetään parhaiten jäsenistöä palvelevat ja organisaatioon sopivimmat189 

yritysyhteistyön muodot.190 

• Päivitetään asiakirja, joka ohjaa yritysyhteistyön linjoja, arvoja ja suunnitelmia.191 

• Tunnistetaan uusia yhteistyökumppaneita ja solmitaan uusia yritysyhteistyösopimuksia.192 

193 
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