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Tämä on HYALin strategia, joka on tehty vuoden 2020 kevään aikana. HYAL on
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa toimiva yhteisö, joka vaikuttaa
ylioppilaskunnan
edustajistossa
ja
opiskelijayhteisössä.
Kun
tässä
dokumentissa puhutaan HYALista tai yhteisöstä, sillä tarkoitetaan sekä
HYALin yhdistystä että edustajistoryhmää. Strategia vastaa tarpeeseemme ja
toiveeseemme, että toimintatapamme ja tavoitteemme tulevat selkeäksi
jäsenistölle ja muille kanssamme toimiville.

Tarkoitus
Tarkoituksessa määritellään, miksi HYAL on olemassa.
Yhteisömme tarkoituksena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja äänen
kuulumista heitä koskevissa asioissa. HYAL toimii ensisijaisesti Helsingin
yliopiston ylioppilaskunnassa ja edistää oman arvopohjansa toteutumista
olemalla aktiivinen toimija niin ylioppilaskunnan sisällä kuin myös
vaikuttamalla HYYn toimintaan.

YLIOPPILASKUNTAAN VAIKUTTAMINEN
HYAL tarjoaa HYYn jäsenille poikkitieteellisen ja puoluepoliittisesti
sitoutumattoman väylän vaikuttaa oman ylioppilaskuntansa toimintaan.
Poikkitieteellisyys HYALissa tarkoittaa siipiemme levittymistä jokaisen
kampuksen ylle. Puoluepoliittisesti sitoutumattomuus on osaltaan kannanotto:
HYALin mielestä ylioppilaskuntapolitiikan pääpaino tulee olla opiskelijoita
koskevissa kysymyksissä. Ylioppilaskunta on asiantuntija opiskelijuuteen
liittyvissä asioissa, ja valtakunnanpoliittiset asiat käsitellään pääosin eri
tahojen toimesta. Riveihimme ovat tervetulleita kaikki, joiden mielestä
ylioppilaskuntapolitiikan tulisi keskittyä opiskelijoiden olojen parantamiseen
eli kaikki ankanmieliset, opintosuunnasta riippumatta. Valtakunnanpoliittinen
näkemys ei rajoita toimimista HYALissa.
OPISKELIJOIDEN HYVINVOINNIN LISÄÄMINEN
Opiskelijoiden hyvinvointi on tarkoituksemme ytimessä: HYAL on luomassa
mahdollisimman hyvää, sujuvaa ja merkityksellistä opiskelijaelämää.
Haluamme toiminnallamme tavoittaa kaikki HYYn jäsenet, kartoittaa heidän

tarpeitaan ja tuoda heidän äänensä kuuluviin ylioppilaskunnassa. HYAL
näkee, että yhteisöt ovat vahvistava tekijä opiskelijoiden hyvinvoinnin
lisäämisessä. Tästä syystä haluamme auttaa HYYn jäseniä löytämään
ylioppilaskunnan piirissä toimivan itselleen sopivan yhteisön, ja tuemme
näiden yhteisöjen toimintaa. Opiskelijalla on oltava mahdollisuus toteuttaa
itseään opiskelijayhteisössään.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL määrittelee hyvinvoinnin sivuillaan
kolmeen ulottuvuuteen: terveyteen, materiaaliseen hyvinvointiin sekä koettuun
hyvinvointiin, toisin sanottuna elämänlaatuun. Hyvinvointiin kuuluu sekä
yhteisön että yksilön hyvinvointi. Yksilön hyvinvointiin vaikuttavat muun
muassa sosiaaliset suhteet, onnellisuus, itsensä toteuttaminen sekä
sosiaalinen pääoma.
Kaikilla opiskelijoilla on oikeus voida hyvin. HYAL ajaa asioitaan perustuen
ihmisoikeuksiin. Tämän takia tuemme vahvasti kaikkea ihmisoikeuksia lisäävää
toimintaa HYYn vaikutuspiirissä. Teemme aktiivisesti kartoitusta opiskelijoiden
hyvinvoinnin tilasta, ja muokkaamme toimintaamme vastaamaan opiskelijan
tarpeita. Tiedostamme ne vaikuttamisen alueet, joilla meillä on parhaat
edellytykset lisätä opiskelijan hyvinvointia, ja millä alueilla meidän on parempi
vahvistaa muiden asiantuntijatahojen ääntä. Tarvittaessa ylioppilaskunta
pystyy tukeutumaan muihin asiantuntijatahoihin ja voimistamaan näiden
ääntä.
Jokainen opiskelija on HYALille tärkeä. HYALin tavoitteena on parantaa
opiskelijan oloja yksilön tasolla. Suuressa ylioppilaskunnassa yksilöä
lähempänä ovat hänen oma opiskelupiirinsä ja itse valitsemansa
opiskelijayhteisöt, kuten järjestöt. HYAL näkee yhteisöjen tavoittavan
ylioppilaskunnan jäsenet korvaamattomalla tavalla, minkä takia yhteisöjen
tukeminen nähdään HYALissa yksilön tukemisena.
HYYN YHTEISÖJEN TUKEMINEN
HYY tavoittaa jäsenensä parhaiten yhteisöjensä kautta. Vaikutamme yksilön
hyvinvointiin ja opiskelijoiden edunvalvontaan tukemalla yhteisöjä ja
varmistamalla niille parhaimmat toimintaedellytykset. Tällaisia yhteisöjä ovat
esimerkiksi valiokunnat ja opiskelijaedustajien muodostamat verkostot sekä
erilaiset järjestöt, kuten esimerkiksi aine- tai harrastejärjestöt ja osakunnat.
Me haluamme, että opiskelijoilla on mielekäs ja merkityksellinen
opiskelijaelämä, ja yhteisöjen tukeminen on yksi tapa tukea yksilölle
mielekästä arkea.
Yhteisöt tekevät työtä yksittäisen opiskelijan edun eteen riippumatta siitä,
kuuluuko opiskelija kyseiseen yhteisöön. Esimerkiksi valiokunnat tekevät
toimintaa ja tapahtumia kaikille HYYn jäsenille ja aine- ja tiedekuntajärjestöt
valvovat kaikkien piiriinsä kuuluvien opiskelijoiden etua.

HYYssä vapaaehtoiset tekevät paljon näkymätöntä työtä. Tästä joukosta
muodostuu
yhteisön
selkäranka:
ilman
näitä
vapaaehtoisia
yliopistoyhteisömme tai ylioppilaskuntamme ei pyöri. HYAL varmistaa omalta
osaltaan, että vapaaehtoisten hyvinvoinnista huolehditaan ja vapaaehtoisten
työtä arvostettaisiin parhaalla mahdollisella tavalla.
OPISKELIJOIDEN OLOIHIN VAIKUTTAMINEN
HYAL vaikuttaa ylioppilaskunnassa opiskelijoiden oloihin opiskelutilojen,
riittävien resurssien ja yhteisöjen toimintaedellytysten puolesta puhujana.
Järjestöt tarvitsevat muun muassa koulutusta ja tukia esimerkiksi
edunvalvonnan harjoittamiseen. Helsingin yliopistolla tulee olla kohtuulliset
resurssit opintoneuvonnan, opintopsykologien ja muiden yliopiston sisällä
opintojen etenemistä tukevien tahojen suhteen.
Haluamme, että HYY puolustaa opiskelijoiden etuja valtion ja kunnan
politiikassa itsenäisesti sekä Suomen ylioppilaskuntien liiton ja Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiön kautta. Tiedostamme, että opiskelijoiden olosuhteisiin
vaikuttavat myös sukupolvipoliittiset kysymykset, kuten ilmastonmuutos ja
sateenkaarikysymykset. Haluamme tukea ja vahvistaa näissä kysymyksissä
asiantuntevampien tahojen ääntä. Toimintamme tulee olla myös tulevien
opiskelijasukupolvien kannalta kestävää.

Unelma
Unelma on toive siitä, millainen HYALin ja HYYn tilanne olisi tulevaisuudessa.
Olemme jakaneet unelmamme kolmeen osaan, unelmiin HYALista, unelmiin
Helsingin yliopistosta ja unelmiin HYYstä.
UNELMAT HYYSTÄ
HYY on yhteisöllinen ja välittävä. Opiskelija saa halutessaan tarvitsemiaan
palveluita ja tukea yhteiskunnalta, yliopistolta ja ylioppilaskunnalta. Jokaisella
opiskelijalla on mahdollisuus löytää itselleen sopiva yhteisö, jossa tuntee
yhteenkuuluvuutta ja jossa on mahdollisuus toteuttaa itseään. Yhteisöjen
toimintaa tuetaan ja niiden toimintaedellytykset taataan.
UNELMAT HELSINGIN YLIOPISTOSTA
Haluamme Helsingin yliopiston yliopistoyhteisöstä ja yliopistosta parhaan
mahdollisen paikan opiskella. Yliopistolla on tarjota opintoihin monipuolisia ja
joustavia
suoritusmahdollisuuksia,
joiden
ansiosta
erilaisissa
elämäntilanteissa opiskeleminen on tasavertaisesti mahdollista. Opiskelijoille
on tarjolla monenlaisia opiskelutiloja myös omalla kampuksellaan. Yliopiston
henkilökunta ja opiskelijat muodostavat toisiaan tukevan akateemisen
yhteisön, jossa voi kehittää omaa asiantuntijuuttaan.
UNELMAT HYALISTA

HYAL on välittävä, merkityksellinen ja vaikuttava mahdollisuuksien yhteisö.
HYALilla on hyvät yhteydet eri alojen opiskelijoihin, tiedekuntiin ja kaikkiin
opiskelijayhteisöihin. Olemme mukana luomassa Helsingin yliopistosta
maailman parasta paikkaa opiskella.
HYALin jäsenet ja kaikki toimijat tuntevat toiminnan merkitykselliseksi ja
kokevat oman panoksensa arvokkaaksi yhteisöilleen. Toimijat kokevat
kehittyvänsä toiminnan kautta kohti seuraavia haasteita. HYALin toimijoiden
hyvinvointi on huomioitu kaikissa erilaisissa toimintamme muodoissa.
Toimintamme on sosiaalisesti kestävää eikä aja ihmisiä kohti uupumusta.

Arvot
HYALissa arvot ovat asioita, joita haluamme kehittää yhteisössämme: ne ovat
kirkastettuja päämääriä, syitä olla olemassa. Samalla arvot toimivat välineinä
tavoitteidemme saavuttamiseen.
ASIANTUNTIJUUS
HYALilaiset arvostavat asiantuntijuutta niin itsessämme kuin toisissa.
Jokainen opiskelija on kokemustensa kautta oman opiskelijaelämänsä
asiantuntija. Verkostomme on laaja ja tunnistamme sen sisältämän
moninaisen asiantuntijuuden. HYAL antaa mahdollisuuden kehittää itseään ja
kehittyä asiantuntijana. Perustamme päätöksenteon tutkittuun tietoon ja
asiantuntijoiden lausuntoihin. Asiantuntijuus pitää sisällään päätöksenteon
avoimuuden, läpinäkyvyyden ja muuntautumiskyvyn.
MONINAISUUS
Meille moninaisuus tarkoittaa monenlaisia lähtökohtia, taustoja, persoonia,
yksilöllisiä vahvuuksia ja mielipiteitä sekä sitä, että nämä kaikki otetaan
huomioon. Emme tee oletuksia toisistamme ja annamme tilaa erilaisuuden
tuomalle rikkaudelle. Erilaiset taustat näkyvät esimerkiksi HYALin jäsenten
poikkitieteellisyydessä ja moniäänisyydessä. Meille kaikki ihmiset ovat
yhdenvertaisia ja käymämme dialogi on toisiamme kunnioittavaa.
YHTEISÖLLISYYS
Yhteisöllisyys on meille tärkeä voimavara. Se mahdollistaa yhteisöjen ja siten
niiden jäsenten hyvinvoinnin edistämisen. Yhteisöllisessä yhteisössä sen
jäsenet kokevat toistensa kanssa yhteenkuuluvuutta, tarpeiden täyttymistä,
vaikutusmahdollisuuksia ja merkityksellisyyttä. Opiskelijuus on meitä
yhdistävä voimavara ja olemme yhdessä suurempia kuin osiemme summa.
Luotamme toisiimme ja tuemme toinen toisiamme. Niin HYALin kuin
ylioppilaskunnan on oltava jäsentensä todellinen yhdysside, yhteisöllisyyden
edistäjä ja yhteisten etujen valvoja.

Tavoitteet
HYALin tavoitteissa olemme sanallistaneet sitä, kuinka pyrimme toteuttamaan
tarkoituksemme ja arvojemme mukaista toimintaa. Strategiaan on kirjattu
pitkän aikavälin tavoitteemme, joita tarkastelemme ja tarvittaessa päivitämme
edustajistovaalikausittain. Vaaliohjelmamme sisältää lyhyen aikavälin
tavoitteemme, jotka pohjaavat tämän strategian tavoitteisiin.
Yhteisöjen toimintaedellytykset
Keskustakampuksen ulkopuolella olevat järjestöt ja yhteisöt tarvitsevat lisää
yleistiloja toimintansa edellytykseksi. Tavoitteenamme on, että HYY
rakennuttaa tai hankkii ulkoisesti lisää järjestötiloja Meilahden, Kumpulan ja
Viikin järjestöille ja yhteisöille kampusten läheisyyteen. Kaikkien HYYn
tarjoamien tilojen, palvelujen ja resurssien määrän on kasvettava
taloudellisten resurssien puitteissa.
Opiskelijan etu
Opiskelijat tarvitsevat erilaisia ja joustavia opintosuoritusmahdollisuuksia
vaihteleviin elämäntilanteisiin. Opiskelutiloja tulee olla riittävästi ja
monipuolisesti jokaisella kampuksella, ja mikäli tilat eivät ole väliaikaisesti
käytettävissä jostain syystä, tulee kampuksella perustaa korvaavat
opiskelutilat. HYYllä pitää olla riittävät resurssit hallinnon opiskelijaedustajien
tukemiseen
ja
yliopiston
elimissä
tulee
noudattaa
kolmikantaa
edustavuudessa. Opiskelijoiden ja henkilökunnan välistä dialogia tulee tukea
ja lisätä. Koulutuksen tulee olla maksutonta.
Vapaaehtoiset
Tavoitteenamme on, että vapaaehtoisten hyvinvointi ja jaksaminen on niin
HYYssä,
yliopistolla
kuin
HYALissakin
parasta
mahdollista.
Vaikutusympäristössämme mikään toiminta ei aja ihmisen hyvinvoinnin edelle.
Vapaaehtoisten kehitys huomataan ja tuodaan esille. Heidän tekemäänsä
näkyvää ja näkymätöntä työtä tuodaan julki. Vapaaehtoisia kiitetään ja
heidän työtään arvostetaan. Vapaaehtoisille annetaan keinoja sanoittaa ja
ymmärtää omaa kerrytettyä osaamistaan.
HYYn talous
Taloudenpidon tulee olla HYYssä ennakoivaa ja kestävää. Taloudellisesti tulee
varautua sekä automaatiojäsenyyden mahdolliseen poistumiseen että vuoden
2025 jäsenmaksuttomuuteen niin, että ylioppilaskunnan keskeiset lakisääteiset
toiminnot opiskelijoiden yhdyssiteenä sekä heidän edunvalvojanaan
yliopistolla eivät häiriinny.
Vaikuttavuus
Haluamme olla vaikuttavampia ja edustaa suurempaa osaa ylioppilaskunnan
jäsenistä. Haluamme olla merkityksellinen ja vaikuttava osa ylioppilaskuntaa.
Teemme ylioppilaskunnasta arvojemme mukaista mahdollisuuksien yhteisöä

yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Teemme tämän
viestintäämme, kampusnäkyvyyttämme ja tavoittavuuttamme.

vahvistamalla

