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LAUSUNTO/ Korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet, sopimuskausi 2013–2016
Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) ry esittää kunnioittavasti lausuntonaan korkeakoululaitoksen
yhteisistä tavoitteista seuraavaa:

1) Suomalaisen korkeakoululaitoksen tavoitetila 2020
Opiskelijoiden Liikuntaliitto tukee ehdotettua suomalaisen korkeakoululaitoksen tavoitetilaa
vuonna 2020. Laadukas, kansainvälinen, vaikuttava ja tehokas korkeakoululaitos on paitsi
korkeakouluyhteisön, myös koko suomalaisen yhteiskunnan etu.
OLL kuitenkin toivoo, että suomalaista korkeakoululaitosta ja sen laadukkuutta tarkasteltaisiin vielä
aiempaa kokonaisvaltaisemmin ja monipuolisemmin. Toimivan korkeakoululaitoksen perustana on
hyvinvoiva ja opiskelu- ja työkykyinen korkeakouluyhteisö. Korkeakouluyhteisön hyvinvoinnin ja
opiskelu- ja työkyvyn perustana on taas suoraan opiskeluun ja työhön liittyvien asioiden lisäksi
muita tärkeitä tekijöitä, kuten sosiaalisen ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen. OLL:n mielestä
kestävän kehityksen mukainen ja yhteiskuntavastuunsa kantava korkeakoululaitos huolehtii osaltaan
myös näistä tekijöistä.
Vuosina 2010–2011 työskennellyt laaja-alainen korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmä
(http://www.oll.fi/suositukset) esitti korkeakoululiikunnan visioksi vuoteen 2020 seuraavaa:
Korkeakoululiikunta on vakiintunut ja arvostettu osa opiskelu- ja työympäristöä
Suomen kaikissa korkeakouluissa. Korkeakoulujen liikuntapalvelut tukevat erilaisten
käyttäjäryhmien liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Korkeakoululiikunta
on tärkeä osa nuorten aikuisten liikuntakulttuuria.
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OLL toivoo, että suomalaisen korkeakoululaitoksen tavoitetila 2020 ja sen saavuttamisen keinot
sisältävät myös ylläesitetyn.

2) Vahvassa korkeakouluyksikössä myös opiskelun tukipalvelut ovat
kunnossa
Opiskelijoiden Liikuntaliitto haluaa kiinnittää huomiota siihen, että tällä hetkellä suomalainen
korkeakoululaitos ei ole yhdenvertainen ja laadukas – eikä myöskään kansainvälisesti
vetovoimainen – korkeakouluyhteisön liikunta- ja muiden opiskelun tukipalveluiden osalta. Osassa
korkeakouluista liikuntapalvelut ovat kunnossa, niihin panostetaan ja niitä arvostetaan. Toisissa
korkeakouluissa palvelut ovat olemattomat, eikä niitä kehitetä lainkaan.
OLL tukee esitettyä korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä vahvempien korkeakouluyksiköiden
aikaansaamiseksi. Jo tällä hetkellä valmistuneista tai käynnissä olevista hankkeista on empiiristä
näyttöä siitä, että samalla alueella sijaitsevien korkeakoulujen kannattaa tiivistää yhteistyötä
erityisesti opiskelun tukipalvelujen osalta. Hyviä esimerkkejä ovat Oulun yliopiston ja Oulun
seudun
ammattikorkeakoulun
yhteinen
Oulun
korkeakoululiikunta
(www.oulunkorkeakoululiikunta.fi), Skinnarilan kampuksella toimivien Lappeenrannan teknillisen
yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteinen Saimaan korkeakoululiikunta (www.salut.fi).
Lisäksi myös Tampereella Tampereen ammattikorkeakoululla, Tampereen teknillisellä yliopistolla
ja Tampereen yliopistolla on samansuuntaisia suunnitelmia liikuntapalvelutuotannon
yhdistämiseksi. Pääkaupunkiseudulla yliopisto-opiskelijoiden liikuntapalveluista vastaa Helsingin
yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteinen, vuonna 2010 perustettu erillislaitos UniSport
(www.unisport.fi).
Liikuntapalveluiden parantaminen on kuitenkin korkeakoululaitoksen yleisessä kehittämisessä
luultavasti parhaimmillaankin vain yksi osa-alue. Tästä syystä Opiskelijoiden Liikuntaliiton
mielestä korkeakoululaitoksen toimijoiden (OKM:n korkeakoulu- ja tiedeyksikkö ja korkeakoulut)
ja liikuntahallinnon (OKM:n liikuntayksikkö ja OLL) kannattaisi syventää yhteistyötään.

3) Opiskelijoiden Liikuntaliiton ehdotus strategisen kumppanuuden
luomiseksi
Opetus- ja kulttuuriministeriö on osana ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen erillisraportointia
pyytänyt korkeakouluilta selvitykset työurien pidentämiseksi tehdyistä toimenpiteistä.
Opiskelukyvyn parantamisen kohdalla on korkeakouluja pyydetty raportoimaan myös
opiskelijaliikunnan edistämiseksi toteutetuista toimenpiteistä.
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Opiskelijoiden Liikuntaliitto kiittää Opetus- ja kulttuuriministeriötä opiskelukykyä ja
opiskelijaliikuntaa koskevasta kysymyksestä, joka on sekä nykyisen hallitusohjelman että
korkeakoululiikunnan suositusten toteuttamisen mukainen.
OLL toivoo, että myös ko. kysymykseen saaduista vastauksista käydään – OKM:n pyytämän
erillisraportoinnin ohjeistuksen mukaisesti – keskusteluja korkeakoulujen ja OKM:n tulevissa tulosja tavoiteneuvotteluissa.
Lisäksi OLL toivoo, että ko. kysymykseen saaduista vastauksista keskustelua laajennetaan yhdessä
Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön ja Opiskelijoiden Liikuntaliiton kanssa. Erityisesti
OKM:n korkeakoulu- tiedeyksikön ja liikuntayksikön aiempaa voimakkaampi strateginen ja
poikkihallinnollinen kumppanuus olisi mielekästä sekä kokonaisvaltaisemman ja paremman
korkeakoululaitoksen luomisen että liikunnan edistämisen tavoitteiden näkökulmasta. Tällä hetkellä
korkeakoulu- ja liikuntahallinnolla ei ole minkäänlaista yhteistä rakennetta ja toimintatapaa.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) ry
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Lisätietoja:
Korkeakoululiikunnan asiantuntija Jussi Ansala, jussi.ansala@oll.fi, p. 044 7800 214

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on vuonna 1924 perustettu valtakunnallinen opiskelija- ja
korkeakoululiikunnan yhteistyö- ja edunvalvontaorganisaatio, joka edustaa Suomen kaikkia
yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoita. OLL toimii myös opiskelijahuippu-urheilun
koordinaattorina ja lähettää Suomen joukkueet kansainvälisiin arvokisoihin. OLL:n tarkoituksena
on opiskelijoiden hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden, opiskelukyvyn ja terveyden edistäminen liikunnan
avulla. OLL:n tavoitteena on korkeakoulujen liikuntaolosuhteiden ja -kulttuurin vahvistuminen.
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