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TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

Toimikunta
Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus
suunnitelma

2.1 Tapahtumat Kärkihanke 1 Lisätään

Lisätään 3. toimenpiteeseen sana "selkeät" 
seuraavasti: "Laaditaan selkeät toimintaohjeet 
turvallisemman tilan periaatteiden rikkomusten 
varalle."

Laaditaan toimintaohjeet 
turvallisemman tilan periaatteiden 
rikkomusten varalle.

On parempi linjata että luodaan selkeät ohjeet 
kuin pelkät ohjeet

Hyväksytty Hyväksytty

Toimikunta
Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus
suunnitelma

2.1 Tapahtumat Kärkihanke 1 Lisätään

Lisätään 4. toimenpiteeseen sanat "ympäri vuoden" 
seuraavasti: "Piiri- ja jäsenjärjestöjä koulutetaan 
ympäri vuoden tapahtumien esteettömyyden ja 
saavutettavuuden edistämisestä."

Piiri- ja jäsenjärjestöjä koulutetaan 
tapahtumien esteettömyyden ja 
saavutettavuuden edistämisestä.

Kannustaa jatkuvaan kouluttautumiseen. Hyväksytty Hylätty

Alexandra 
Julin (905), 
kannattaa Eina 
Mäkelä (902)

Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus
suunnitelma

2.1 Tapahtumat
Jatkuva 
toiminta 1

Poistetaan

Poistetaan 2. toimenpiteestä sanat "piiri- ja 
jäsenjärjestöjä sekä" virkkeestä "Kannustetaan piiri- 
ja jäsenjärjestöjä sekä oppilaitoksia kustantamaan 
osallistujien tapahtumakuluja valtakunnallisille ja 
alueellisille tapahtumille."

Kannustetaan piiri- ja 
jäsenjärjestöjä sekä oppilaitoksia 
kustantamaan osallistujien 
tapahtumakuluja valtakunnallisille 
ja alueellisille tapahtumille.

Piirien varat eivät yleensä riitä kunnolliseen 
tukemiseen valtakunnallisten tapahtumien 
taloudellisessa tukemisessa. Sen sijaan että 
paino laitettaisiin pelkästään piireille 
tukemisessa, tulisi mielestäni liitolta saada tukia 
paremmin osallistumiseen. 

Hylätty Hylätty

Toimikunta
Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus
suunnitelma

2.1 Tapahtumat
Jatkuva 
toiminta 1

Lisätään
Lisätään uusi toimenpide: "Kartoitetaan tapahtumien 
peruutusehtojen yhdenvertaisuutta."

Toimikuntaan tuli idea sähköisellä lomakkeella: 
"Valtakunnalliselle tapahtumalle osallistumisen 
maksuton peruminen on tällä hetkellä 
haastavaa, ja epäoikeudenmukaista. Tietyn 
ajankohdan jälkeen ei voi tehdä maksutonta 
perumista ilman lääkärin todistusta. Lääkärin 
todistusta ei perus terveyskeskuksesta saa vain 
sillä perusteella, että tarvitsee todistuksen. 
Pahimmillaan sairastuminen voi maksaa 
osallistujalle matkoineen ja 
osallistumismaksuineen jopa 100€. 
Peruutusmenetelmä ei myöskään huomioi 
henkistä huonovointia. Jos osallistuja kokee 
olevansa henkisesti liian uupunut osallistumaan, 
pitäisi hänelle taata maksuton peruminen. 
Muutosesitykseni on siis, että peruutusehdot 
käydään uudelleen läpi, ja mietitään, ovatko ne 
reilut. Suoraa toimivaa ratkaisuehdoitusta 
minulla ei ole." --> Toimikunta teki tästä 
muutosesityksen.

Hyväksytty Hyväksytty

Toimikunta
Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus
suunnitelma

2.1 Tapahtumat
Jatkuva 
toiminta 2

Lisätään 
Lisätään 6. toimenpiteeseen sanat "ja pimeä" 
seuraavasti: "Tapahtumissa tarjotaan erillinen 
hiljainen ja pimeä tila."

Tapahtumissa tarjotaan erillinen 
hiljainen tila.

Pimeä tila helpottaa rauhoittumista. Hyväksytty Hylätty

Toimikunta
Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus
suunnitelma

2.1 Tapahtumat
Jatkuva 
toiminta 3

Lisätään

Lisätään 1. toimenpiteeseen sanat 
"tapahtumakohtaisesti valittua" seuraavasti: 
"Jokaisessa tapahtumassa toimii 2–4 
tapahtumakohtaisesti valittua koulutettua 
häirintäyhdyshenkilöä, joihin tapahtuman osallistujat 
voivat olla tarpeen tullen yhteydessä."

Jokaisessa tapahtumassa toimii 
2–4 koulutettua 
häirintäyhdyshenkilöä, joihin 
tapahtuman osallstujat voivat olla 
tarpeen tullen yhteydessä.

Halutaan vaihtuvuutta tapahtumille ettei samat 
henkilöt pyöri pesteissä.

Hyväksytty Hylätty
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Toimikunta
Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus
suunnitelma

2.1 Tapahtumat
Jatkuva 
toiminta 3

Lisätään

Lisätään 3. toimenpiteeseen sanat "matalalla 
kynnyksellä" seuraavasti: "Osallistujille tiedotetaan 
selkeästi siitä, kenelle epäasiallisesta kohtelusta voi 
matalalla kynnyksellä kertoa ja kuinka asia 
käsitellään."

Osallistujille tiedotetaan selkeästi 
siitä, kenelle epäasiallisesta 
kohtelusta voi kertoa ja kuinka 
asia käsitellään. 

Hyväksytty Hylätty

Toimikunta
Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus
suunnitelma

2.2 Viestintä, 
markkinointi ja 
palvelut

Jatkuva 
toiminta 1

Lisätään

Lisätään 2. toimenpiteeseen sanat "ja digipalvelulain 
saavutettavuusvaatimuksista" seuraavasti: 
"Koulutetaan lukiolaistoimijoita ja liiton henkilöstöä 
viestinnän saavutettavuudesta, ymmärrettävyydestä 
ja digipalvelulain saavutettavuusvaatimuksista sekä 
brändiohjeiden hyödyntämisestä."

Koulutetaan lukiolaistoimijoita ja 
liiton henkilöstöä viestinnän 
saavutettavuudesta ja 
ymmärretävyydestä sekä 
brändiohjeiden hyödyntämisestä. 

Täydentää neljättä toimenpidettä Hyväksytty Hylätty

Toimikunta
Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus
suunnitelma

2.2 Viestintä, 
markkinointi ja 
palvelut

Jatkuva 
toiminta 1

Poistetaan

Poistetaan 6. toimenpiteestä sanat "tarpeen ja 
mahdollisuuksien mukaan" seuraavasti: "Päivitetään 
ja laajennetaan liiton verkkosivujen erikielisiä 
versioita." 

Päivitetään ja laajennetaan 
tarpeen ja mahdollisuuksien 
mukaan liiton verkkosivujen 
erikielisiä versioita. 

Hyväksytty Hylätty

Toimikunta
Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus
suunnitelma

2.2 Viestintä, 
markkinointi ja 
palvelut

Jatkuva 
toiminta 3

Lisätään
Lisätään 1. toimenpiteeseen sana "erilaisia" 
seuraavasti: "Osallistetaan erilaisia lukiolaisia 
viestintään ja kampanjoihin."

Osallistetaan lukiolaisia 
viestintään ja kampanjoihin.

Nykyään näkyy vaan samoja tyyppejä, nii uusia 
ja pienemmistä piireistä kans.

Hyväksytty Hylätty

Eina Mäkelä 
(902), 
kannattaa 
Vilma Sirkelä 
(901)

Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus
suunnitelma

2.2 Viestintä, 
markkinointi ja 
palvelut

Jatkuva 
toiminta 5

Korvataan

Korvataan 3. toimenpiteessä sana "odotetaan" 
sanalla "vaaditaan" seuraavasti: "Kumppaneilta 
vaaditaan liiton arvojen mukaista toimintaa 
yhteistyön aikana."

Kumppaneilta odotetaan liiton 
arvojen mukaista toimintaa 
yhteistyön aikana.

Vaaditaan, koska me voidaan ite aikalailla 
päättää kenekaa tehää yhteistyötä, joten on 
enemmän ku reilua vaatia liiton arvojen pohjaista 
käytöstä.

Hylätty Hyväksytty

Elli Haaramo 
(201), 
kannattaa 
Maija Kosunen 
(202)

Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus
suunnitelma

2.2 Viestintä, 
markkinointi ja 
palvelut

Jatkuva 
toiminta 6

Korvataan

Korvataan 3. toimenpiteessä virke "Selvitetään 
mahdollisuutta tarjota tietoa jäsenyydestä ja siihen 
liittyvistä yleisistä kysymyksistä eri kielillä." virkkeellä 
"Tarjotaan tietoa jäsenyydestä ja siihen liittyvistä 
yleisistä kysymyksistä englannin kielellä ja 
mahdollisesti myös muilla kielillä."

Selvitetään mahdollisuutta tarjota 
tietoa jäsenyydestä ja siihen 
liittyvistä yleisistä kysymyksistä eri 
kielillä

Nykyinen muotoilu on turhan epämääräinen, 
eikä välttämättä johda konkreettisiin toimiin. 
Tiedon tarjoaminen jäsenyydestä ja siihen 
liittyvistä yleisistä kysymyksistä englannin 
kielellä on helppoa, tarpeellista ja hyödyllistä. 
Liitolla on englanninkielinen IB-lukiolaisten 
jäsenjärjestö, jonka lisäksi myös moni muu 
lukiolainen opiskelee englannin kielellä. Jotta 
nämä lukiolaiset pystyvät liittymään liiton 
jäseniksi, on erittäin tärkeää, että se on 
mahdollista ja että siitä löytyy tarvittavaa tietoa 
myös englanniksi. 

Hylätty Hyväksytty

Toimikunta
Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus
suunnitelma

2.2 Viestintä, 
markkinointi ja 
palvelut

Jatkuva 
toiminta 6

Korvataan

Korvataan 3. toimenpiteessä virke "Selvitetään 
mahdollisuutta tarjota tietoa jäsenyydestä ja siihen 
liittyvistä yleisistä kysymyksistä eri kielillä." virkkeellä 
"Tarjotaan tietoa jäsenyydestä ja siihen liittyvistä 
yleisistä kysymyksistä myös englannin kielellä."

Selvitetään mahdollisuutta tarjota 
tietoa jäsenyydestä ja siihen 
liittyvistä yleisistä kysymyksistä eri 
kielillä.

Haluttiin selvittämisen sijaan toteuttaa sekä 
tähdentää englannin kieltä ensisijaisena.

Hyväksytty Hylätty
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Toimikunta
Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus
suunnitelma

2.2 Viestintä, 
markkinointi ja 
palvelut

Jatkuva 
toiminta 6

Lisätään
Lisätään uusi toimenpide: "Jäseneksi liittyminen on 
mahdollista englannin kielellä."

Lukiolaisilla on pääasiallisesti englannin kielellä 
toimiva jäsenjärjestö, jonka jäsenet ja muut IB-
lukiolaiset, jota jäsenjärjestö edustaa, eivät 
välttämättä osaa suomea. FIBS:n ja samalla 
Lukiolaisten jäseneksi liittyminen ilman suomen 
kielen taitoa ei ole tällä hetkellä mahdollista. 
Tämä vaikeuttaa merkittävästi FIBS:n 
jäsenhankintaa, heikentää Lukiolaisten 
jäsenyyden houkuttelevuutta niiden lukiolaisten 
keskuudessa, jotka eivät käytä suomea 
ensimmäisenä kielenään.

Hyväksytty Hyväksytty

Toimikunta
Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus
suunnitelma

2.2 Viestintä, 
markkinointi ja 
palvelut

Jatkuva 
toiminta 7

Lisätään
Lisätään 2. toimenpiteeseen sanat "sekä ohjataan" 
seuraavasti: "Kannustetaan sekä ohjataan piiri- ja 
jäsenjärjestöjä hankkimaan paikallisetuja."

Kannustetaan piiri-ja 
jäsenjärjestöjä hankkimaan 
paikallisetuja.

Lisää tukea piireille. Hyväksytty Hylätty

Toimikunta
Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus
suunnitelma

2.3 
Luottamushenkil
öt

Kärkihanke 1 Korvataan

Korvataan 1. toimenpiteessä sana "liittohallituksessa" 
sanaksi "liitossa" seuraavasti: "Liitossa toimii ympäri 
vuoden 2–3 nimettyä häirintäyhdyshenkilöä, joihin 
kuka tahansa toimija voi olla yhteydessä."

Liittohallituksessa toimii ympäri 
vuoden 2–3 nimettyä 
häirintäyhdyshenkilöä, joihin kuka 
tahansa toimija voi olla 
yhteydessä.

Voi olla myös liittohallituksen ulkopuolinen 
henkilö.

Hyväksytty Hylätty

Toimikunta
Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus
suunnitelma

2.3 
Luottamushenkil
öt

Jatkuva 
toiminta 1

Lisätään

Lisätään 1. toimenpiteen loppuun sanat "ja selvän 
sääntöpohjan" seuraavasti: "Luodaan 
luottamushenkilöille sekä lukiolaistoimijoille 
turvallinen olo häirintäyhdyshenkilötoiminnan ja 
selvän sääntöpohjan avulla."

Luodaan luottamushenkilöille sekä 
lukiolaistoimijoille turvallinen olo 
häirintäyhdyshenkilötoiminnan 
avulla.

Selkeät säännöt lisäävät turvallisuuden tunnetta. Hyväksytty Hylätty

Toimikunta
Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus
suunnitelma

2.3 
Luottamushenkil
öt

Jatkuva 
toiminta 2

Korvataan

Korvataan 1. toimenpiteessä virke "Kaikki syrjintä, 
ahdistelu ja kiusaaminen toiminnassa on kielletty." 
virkkeellä "Kaikki syrjintä, ahdistelu, kiusaaminen ja 
halventava kielenkäyttö toiminnassa on kielletty."

Kaikki syrjintä, ahdistelu ja 
kiusaaminen toiminnassa on 
kielletty.

Täydennettiin sisältöä. Hyväksytty Hylätty

Toimikunta
Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus
suunnitelma

2.3 
Luottamushenkil
öt

Jatkuva 
toiminta 3

Korvataan

Korvataan 2. toimenpiteessä virke "Tiedotetaan 
luottamushenkilöille ja lukiolaistoimijoille, miten 
toimia ja viestiä kriisi- ja ongelmatilanteissa." 
virkkeellä "Tiedotetaan kaikille liiton toimijoille, miten 
toimia ja viestiä kriisi- ja ongelmatilanteissa."

Tiedotetaan luottamushenkilöille 
ja lukiolaistoimijoille, miten toimia 
ja viestiä kriisi- ja 
ongelmatilanteissa.

Laajennetaan kohderyhmää. Hyväksytty Hylätty

Toimikunta
Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus
suunnitelma

2.5 Työskentely 
liitossa

Kärkihanke 
2

Lisätään
Lisätään uusi toimenpide: "Liiton rekrytoinneissa 
käytetään anonyymia rekrytointia."

Anonyymilla rekrytoinnilla varmistetaan, että 
kaikilla on taustoistaan riippumatta 
yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä töihin 
liitolle. Se myös madaltaa kynnystä hakea töihin 
liitolle. 

Hyväksytty Hylätty

TOIMINTASUUNNITELMA

Erika 
Hännikäinen 
(1301), 
kannattaa 
August 
Kiattrakoolchai 
(302)

Toimintasuunnit
elma

Edunvalvonta Kärkihanke I Korvataan

Korvataan toiminnan kuvaus "Mul ei menis ku 20 
minsaa hakee sut äänestämään" seuraavasti: 
"Nuorten ääni kuuluviin eduskunta- ja 
presidentinvaaleissa"

Mul ei menis ku 20 minsaa hakee 
sut äänestämään

Lukiolaisten toimintasuunnitelma esittelee meille 
tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet laajalle 
yleisölle. Toimintasuunnitelmassa käytettävän 
muotoilun on oltava suoraviivainen 
kaikenlaiselle yleisölle helposti ymmärrettävä

Hylätty Hylätty
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Liinu Torkkel 
(404), 
kannattaa 
Eetu 
Hukkanen 
(1029)

Toimintasuunnit
elma

Edunvalvonta Kärkihanke I Korvataan

Korvataan toiminnan kuvaus "Mul ei menis ku 20 
minsaa hakee sut äänestämään" seuraavasti: 
"Tuodaan lähestyvät vaalit lähemmäs lukiolaisia sekä 
ylipäänsä muita nuoria"

Mul ei menis ku 20 minsaa hakee 
sut äänestämään

Kannatti 1/3 Hylätty Hylätty

Toimikunta
Toimintasuunnit
elma

Edunvalvonta Kärkihanke I Korvataan

Korvataan toiminnan kuvaus "Mul ei menis ku 20 
minsaa hakee sut äänestämään" seuraavasti: 
"Tuodaan eduskunta- ja presidentinvaalit lähemmäs 
lukiolaisia sekä ylipäänsä muita nuoria"

Mul ei menis ku 20 minsaa hakee 
sut äänestämään

Hyväksytty Hylätty

Toimikunta
Toimintasuunnit
elma

Edunvalvonta Kärkihanke I Poistetaan
Poistetaan 2. tavoitteesta työkaluemoji seuraavasti: 
"Lukiolaistoimijoilla on työkaluja vaikuttaa ja innostaa 
muita nuoria vaikuttamaan eduskuntavaaleissa."

Lukiolaistoimijoilla on työkaluja 🛠 
vaikuttaa ja innostaa muita nuoria 
vaikuttamaan eduskuntavaaleissa.

Hyväksytty Hylätty

Toimikunta
Toimintasuunnit
elma

Edunvalvonta Kärkihanke I Korvataan

Korvataan viimeisessä toimenpiteessä sana "fresh" 
sanalla "vaikuttava" seuraavasti: "Suunnitellaan 
vaikuttava viestintäkampanja presidentinvaaleihin 
2024."

Suunnitellaan fresh 
viestintäkampanja 
presidentinvaaleihin 2024.

Hyväksytty Hylätty

Toimikunta
Toimintasuunnit
elma

Edunvalvonta Kärkihanke II Korvataan
Korvataan toiminnan kuvaus "Hemo söpö 
eduskunta" seuraavasti: "Eduskunta kuulee 
lukiolaisia"

Hemo söpö eduskunta

Hemo söpö eduskunta ei ole saavutettaa tekstiä. 
Moni ei edes tiedä mitä hemo tarkoittaa. Hemo 
on myö lyhenne/slangisana, mitä yritämme 
nimenomaan välttää.

Hyväksytty Hylätty

Erika 
Hännikäinen 
(1301), 
kannattaa 
August 
Kiattrakoolchai 
(302)

Toimintasuunnit
elma

Edunvalvonta Kärkihanke II Korvataan
Korvataan toiminnan kuvaus "Hemo söpö 
eduskunta" seuraavasti: "Lukiolaisten arvot 
eduskunnassa"

Hemo söpö eduskunta

Lukiolaisten toimintasuunnitelma esittelee meille 
tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet laajalle 
yleisölle. Toimintasuunnitelmassa käytettävän 
muotoilun on oltava suoraviivainen 
kaikenlaiselle yleisölle helposti ymmärrettävä

Hylätty Hylätty

Toimikunta
Toimintasuunnit
elma

Edunvalvonta Kärkihanke II Korvataan

Korvataan 2. tavoitteessa sana "uudet" sanalla 
"valitut" seuraavasti: "Valitut kansanedustajat ja 
ministerit esikuntineen ovat tietoisia Lukiolaisten 
toiminnasta ja tavoitteista."

Uudet kansanedustajat ja 
ministerit esikuntineen ovat 
tietoisia Lukiolaisten toiminnasta 
ja tavoitteista.

Hyväksytty Hyväksytty

Toimikunta
Toimintasuunnit
elma

Edunvalvonta Kärkihanke II Korvataan

Korvataan 4. toimenpiteessä sana "ja" sanoilla "sekä 
muille" seuraavasti: "Viestitään lukiolaisille sekä 
muille nuorille uuden vaalikauden ajankohtaisista 
asioista."

Viestitään lukiolaisille ja nuorille 
uuden vaalikauden ajankohtaisista 
asioista.

Hyväksytty Hylätty

Toimikunta
Toimintasuunnit
elma

Edunvalvonta Kärkihanke II Korvataan

Korvataan piiri- ja jäsenjärjestöjen 2. toimenpiteessä 
sana "uusien" sanalla "valittujen" seuraavasti: "Piiri- ja 
jäsenjärjestöt aloittavat valittujen kansanedustajien 
tapaamisen."

Piiri- ja jäsenjärjestöt aloittavat 
uusien kansanedustajien 
tapaamisen.

Hyväksytty Hyväksytty

Toimikunta
Toimintasuunnit
elma

Edunvalvonta
Jatkuva 
toiminta 5

Lisätään

Lisätään 1. toimenpiteeseen virkkeen "Koulutetaan 
opiskelijakuntia vaikuttamaan lukioissa, kunnissa ja 
muissa paikallisissa yhteisöissä." jälkeen virke 
"Koulutuksia järjestetään tarvittaessa myös 
englanniksi."

Koulutetaan opiskelijakuntia 
vaikuttamaan lukioissa, kunnissa 
ja muissa paikallisissa yhteisöissä.

Hyväksytty Hylätty



Esittää (nimi & 
nro TAI 
toimikunta)

Asiakirja, johon 
muutosesitys 
tehdään:

Merkitse tähän 
mitä sektoria 
tai osiota 
muutosesitys 
koskee.

Tavoitteen 
tai rivin 
numero

Muutosesityksen 
tyyppi (lisätään / 
poistetaan / 
korvataan)

Muutosesitys:
Korvattava kohta 
pohjaesityksessä (mikäli on)

Perustelu

Toimikunnan 
kanta 
(Hyväksytty / 
Hylätty)

Liittohallituksen 
kanta 
(Hyväksytty / 
Hylätty)

Patrik Wilska 
(302), 
kannattaa 
Veikka Ormio 
(305), Toivo 
Vasara (312)

Toimintasuunnit
elma

Kansainvälinen 
toiminta

Kärkihanke I Lisätään

Lisätään uusi toimenpide: "Suomen Lukiolaisten 
Liitto perustaa vapaaehtoisen muukalaislegioonan, 
jonka tarkoituksena on opiskelijoiden aseellinen 
kansainvälinen edunvalvonta."

Ajankohtaiset kansainväliset kriisit ovat 
osoittaneet ettei opiskelijoiden hyvinvointia voi 
jättää oman onnensa nojaan. SLL:n ollessa 
opiskelijatoiminnan kansainvälinen keulakuva, 
on se luonnollinen kehitys että pyrimme 
proaktiivisesti vaikuttamaan ulkomailla.

Muukalaislegioona toimisi vapaaehtoisesti ja 
hakisi toiminnalle lupaa ulkoministeriöltä, mutta 
kaikenlaista sitä pystyisi tekemään myös ilman 
lupaa.

Toimintaan kuuluisi mitä tahansa aktiivisesta 
varainhankinnasta ja somevaikuttamisesta 
aseelliseen vaikuttamiseen.

Hylätty Hylätty

Toimikunta
Toimintasuunnit
elma

Kansainvälinen 
toiminta

Jatkuva 
toiminta 1

Lisätään
Lisätään 3. tavoitteeseen sanat "ja tavoitteellista" 
seuraavasti: "Kansainvälisen jaoksen toiminta on 
jatkuvaa ja tavoitteellista."

Kansainvälisen jaoksen toiminta 
on jatkuvaa.

Hyväksytty Hyväksytty

Toimikunta
Toimintasuunnit
elma

Kansainvälinen 
toiminta

Jatkuva 
toiminta 1

Lisätään

Lisätään uusi toiminnan tavoite: ”Kansainvälisen 
jaoksen toiminta on läpinäkyvää.”

Lisäksi lisätään kaksi uutta toimenpidettä: ”
Kansainvälisen jaoksen toiminnasta tuotetaan 
tiedotteita lukiolaistoimijoille säännöllisin väliajoin.” 
ja ”Kansainvälinen jaos ylläpitää aktiivisesti jaoksen 
omia sosiaalisen median kanavia.”

Kansainvälisen jaoksen toiminta ja muutenkin 
kansainvälinen toiminta vaikuttaa 
lukiolaistoimijoiden ja monien 
luottamushenkilöidenkin näkökulmasta suljetulta 
ja hämärältä. Kansainvälisen jaoksen jäsenten 
matkoista ja toiminnasta sekä osallistumisesta 
kansainvälisten kattojärjestöjen toimintaan on 
saatavilla vuoden aikana niukasti tietoa, eikä 
kansainvälinen jaos tiedota lukiolaistoimijoille 
toiminnastaan ja ajankohtaisista hankkeistaan. 
Lisäksi kansainvälisen jaoksen Instagram-tili on 
epäaktiivinen ja sen päivittäminen on 
satunnaista.

Hyväksytty Hylätty

Toimikunta
Toimintasuunnit
elma

Kansainvälinen 
toiminta

Jatkuva 
toiminta 1

Korvataan
Korvataan 4. toimenpiteessä sana "tarpeen" sanoilla 
"aina mahdollisuuksien" seuraavasti: "Jaetaan aina 
mahdollisuuksien mukaan vastuita jaoksen jäsenille."

Jaetaan tarpeen mukaan vastuita 
jaoksen jäsenille.

Muotoilu "aina mahdollisuuksien mukaan" 
kannustaa jaoksen jäseniä osallisuuteen ja on 
luonteeltaan kunnianhimoisempi, kuin muotoilu 
"tarpeen mukaan." Uusi muotoilu mahdollistaa 
osallistumisen paitsi tarpeen myös halukkuuden 
mukaan.

Hyväksytty Hylätty

Toimikunta
Toimintasuunnit
elma

Kansainvälinen 
toiminta

Jatkuva 
toiminta 1

Korvataan

Korvataan 4. tavoitteen virke "Kansainvälinen jaos 
pitää yhteyttä säännöllisesti ympäri vuoden." 
seuraavasti: "Kansainvälisen jaoksen jäsenet pitävät 
yhteyttä toisiinsa säännöllisesti ympäri vuoden."

Kansainvälinen jaos pitää yhteyttä 
säännöllisesti ympäri vuoden.

Hyväksytty Hylätty

Toimikunta
Toimintasuunnit
elma

Kansainvälinen 
toiminta

Jatkuva 
toiminta 7

Lisätään

Lisätään viimeiseen toimenpiteeseen sanat "ja 
niiden tarjoamista vaikuttamismahdollisuuksista" 
seuraavasti: "Tiedotetaan kansainvälisistä 
opiskelijajärjestöistä ja niiden tarjoamista 
vaikuttamismahdollisuuksista lukiolaisille"

Tiedotetaan kansainvälisistä 
opiskelijajärjestöistä lukiolaisille. 

Hyväksytty Hyväksytty



Esittää (nimi & 
nro TAI 
toimikunta)

Asiakirja, johon 
muutosesitys 
tehdään:

Merkitse tähän 
mitä sektoria 
tai osiota 
muutosesitys 
koskee.

Tavoitteen 
tai rivin 
numero

Muutosesityksen 
tyyppi (lisätään / 
poistetaan / 
korvataan)

Muutosesitys:
Korvattava kohta 
pohjaesityksessä (mikäli on)

Perustelu

Toimikunnan 
kanta 
(Hyväksytty / 
Hylätty)

Liittohallituksen 
kanta 
(Hyväksytty / 
Hylätty)

Eina Mäkelä 
(902), 
kannattaa 
Vilma Sirkelä 
(901)

Toimintasuunnit
elma

Palvelut
Jatkuva 
toiminta 1

Korvataan
Korvataan 4. toimenpiteessä sanat "myöhempien 
vuosikurssien opiskelijoille" sanoilla "muille 
vuosikursseille”

Kohdennetaan jäsenhankintaa 
myös lukion myöhempien 
vuosikurssien opiskelijoille, 
huoltajille ja peruskoulunsa 
päättäville.

On vaan jotenkin loogisempi. Hylätty Hylätty

Toimikunta
Toimintasuunnit
elma

Palvelut
Jatkuva 
toiminta 1 

Lisätään

Lisätään 4. toimenpiteeseen sanat "paitsi 
ensimmäisen, myös muiden" seuraavasti: 
"Kohdennetaan jäsenhankintaa myös lukion, paitsi 
ensimmäisen, myös muiden vuosikurssin 
opiskelijoille huoltajille ja peruskoulunsa päättäville."

Kohdennetaan jäsenhankintaa 
myös lukion myöhempien 
vuosikurssin opiskelijoille, 
huoltajille ja peruskoulunsa 
päättäville.

Hyväksytty Hylätty

Toimikunta
Toimintasuunnit
elma

Palvelut
Jatkuva 
toiminta 1 

Lisätään

Lisätään viimeiseen toimenpiteeseen piiri- ja 
jäsenjärjestöissä sanat "mahdollisuuksien mukaan" 
virkkeen loppuun seuraavasti: "Koulukäyntien 
yhteydessä järjestetään pikaliittymispiste 
mahdollisuuksien mukaan."

Koulukäyntien yhteydessä 
järjestetään pikaliittymispiste.

Hyväksytty Hylätty

Toimikunta
Toimintasuunnit
elma

Palvelut
Jatkuva 
toiminta 2

Lisätään
Lisätään uusi virke toimenpiteeseen 4: ”Jäseneksi 
liittyminen on mahdollista englannin kielellä.”

Sujuvoitetaan jäseneksi liittymistä 
ja jäsenyyden jatkamista 
teettämällä säännöllisesti 
jäsenrekisterin kehitystyötä. (tähän 
lisäys)

Lukiolaisilla on pääasiallisesti englannin kielellä 
toimiva jäsenjärjestö, jonka jäsenet ja muut IB-
lukiolaiset, jota jäsenjärjestö edustaa, eivät 
välttämättä osaa suomea. FIBS:n ja samalla 
Lukiolaisten jäseneksi liittyminen ilman suomen 
kielen taitoa ei ole tällä hetkellä mahdollista. 
Tämä vaikeuttaa merkittävästi FIBS:n 
jäsenhankintaa, heikentää Lukiolaisten 
jäsenyyden houkuttelevuutta niiden lukiolaisten 
keskuudessa, jotka eivät käytä suomea 
ensimmäisenä kielenään.

Hyväksytty Hyväksytty

Toimikunta
Toimintasuunnit
elma

Järjestö Kärkihanke I Korvataan

Korvataan 1. tavoitteessa virke "Lukiolaisten toimijat 
ovat hyvinvoivia ja toiminta koetaan mielekkääksi ja 
yhteisölliseksi." seuraavasti: "Lukiolaisten toimijat 
ovat hyvinvoivia ja toiminta koetaan mielekkääksi, 
yhteisölliseksi ja osallistavaksi."

Lukiolaisten toimijat ovat 
hyvinvoivia ja toiminta koetaan 
mielekkääksi ja yhteisölliseksi.

Hyväksytty Hylätty

Toimikunta
Toimintasuunnit
elma

Järjestö Kärkihanke I Lisätään

Lisätään 1. toimenpiteen loppuun sanat "ja laaditaan 
niihin ratkaisuja" seuraavasti:
"Arvioidaan hyvinvointikyselyiden tulosten pohjalta 
toimijoiden jaksamista, tarkastellaan toiminnan 
kuormittavia tekijöitä ja laaditaan niihin ratkaisuja."

Arvioidaan hyvinvointikyselyiden 
tulosten pohjalta toimijoiden 
jaksamista sekä tarkastellaan 
toiminnan kuormittavia tekijöitä.

Hyväksytty Hylätty

Toimikunta
Toimintasuunnit
elma

Järjestö
Kärkihanke 
III

Lisätään

Lisätään 3. toimenpiteeseen sanat "tehostamiselle 
tai" seuraavasti: "Luodaan suunnitelma Syyspäivien 
ja Koulukävijäkoulutuksen tehostamiselle tai 
yhdistämiselle vuodelle 2024."

Luodaan suunnitelma Syyspäivien 
ja Koulukävijäkoulutuksen 
yhdistämiselle vuodelle 2024.

Hyväksytty Hylätty

Toimikunta
Toimintasuunnit
elma

Järjestö
Kärkihanke 
III 

Lisätään
Lisätään uusi toimenpide: ”Arvioidaan kriittisesti 
nykyisiä tapahtumia ja luodaan niiden kehittämiselle 
ja monipuolistamiselle suunnitelma.”

Koulutus- ja tapahtumatarjonnan uudistamiseen 
tarvitaan muutakin kuin koulukävijäkoulutuksen 
ja syyspäivien yhdistäminen. Tapahtumat ovat 
nykyisellään liian yksipuolisia ja tavoittavat vain 
pienen osan lukiolaisista. Osana tapahtumien 
uudistamista on tärkeää arvioida ja kehittää 
myös liiton muita tapahtumia.

Hyväksytty Hylätty



Esittää (nimi & 
nro TAI 
toimikunta)

Asiakirja, johon 
muutosesitys 
tehdään:

Merkitse tähän 
mitä sektoria 
tai osiota 
muutosesitys 
koskee.

Tavoitteen 
tai rivin 
numero

Muutosesityksen 
tyyppi (lisätään / 
poistetaan / 
korvataan)

Muutosesitys:
Korvattava kohta 
pohjaesityksessä (mikäli on)

Perustelu

Toimikunnan 
kanta 
(Hyväksytty / 
Hylätty)

Liittohallituksen 
kanta 
(Hyväksytty / 
Hylätty)

Toimikunta
Toimintasuunnit
elma

Järjestö
Jatkuva 
toiminta 6

Lisätään

Lisätään 3. toimenpiteeseen sanat "perustamisessa 
ja" seuraavasti: "Tarjotaan opiskelijakunnille riittävä 
tuki kannatusyhdistyksen perustamisessa ja 
rekisteröinnissä."

Tarjotaan opiskelijakunnille riittävä 
tuki kannatusyhdistyksen 
rekisteröinnissä.

Hyväksytty Hyväksytty

Toimikunta
Toimintasuunnit
elma

Järjestö
Jatkuva 
toiminta 7

Lisätään

Lisätään 2. tavoitteeseen sanat "ja koulutuksen 
järjestäjien" seuraavasti: "Opiskelijakuntajäsenyys on 
tunnettu jäsenyysmuoto lukiolaisten ja koulutuksen 
järjestäjien keskuudessa."

Opiskelijakuntajäsenyys on 
tunnettu jäsenyysmuoto 
lukiolaisten keskuudessa.

Hyväksytty Hyväksytty

Toimikunta
Toimintasuunnit
elma

Järjestö
Jatkuva 
toiminta 8

Lisätään
Lisätään uusi toimenpide: ”Toteutetaan 
piiritoimikunnan itsearviointi kaksi kertaa vuodessa 
ja kehitetään toimintaa palautteen perusteella.”

Piiritoimikunnan toiminnassa ei ole vakiintunutta 
palautekulttuuria. Lukiolaisilla on eri toiminnassa, 
kuten esimerkiksi tapahtumilla, hyvä tapa kerätä 
toiminnasta palautetta ja kehittää toimintaa 
saadun palautteen perusteella. Palautekulttuurin 
vakiinnuttaminen piiritoimikunnan sisäiseen 
toimintaan antaa myös mahdollisuuden kehittää 
kiittämisen kulttuuria piiritoimikunnan sisällä. 
Liittohallituksella on vastaavansisältöinen kirjaus 
toimintasuunnitelman johtaminen ja talous -
osion jatkuvassa toiminnassa nro 5.

Hyväksytty Hyväksytty

Toimikunta
Toimintasuunnit
elma

Johtaminen ja 
talous

Jatkuva 
toiminta 8

Lisätään

Lisätään 1. toimenpiteesiin piiri- ja jäsenjärjestöissä 
sanat "tai jäsenjärjestön" seuraavasti: "Piiri- ja 
jäsenjärjestöjen hallintovastaavat toimivat piiri- tai 
jäsenjärjestön tietosuojavastaavana."

Piiri- ja jäsenjärjestöjen 
hallintovastaavat toimivat piirin 
tietosuojavastaavina.

Hyväksytty Hyväksytty

TAVOITEOHJELMA

Atte 
Seppänen 
(1227), 
kannattaa Lyyli 
Juttula (1226)

Tavoiteohjelma
1. 
Koulutuspolitiikk
a, 1.2

93 Lisätään

Lisätään riville 93 uusia virkkeitä: "Opintojaksot tulee 
järjestää siten, että toisen oppiaineen opiskeleminen 
ei sulje pois mahdollisuutta opiskella toista ainetta. 
Lukio-opintojen laajuutta ja rytmiä tulee hidastaa, 
jotta annetaan opiskelijalle aikaa ja mahdollisuus 
löytää tulevaisuuden urapolku. Opiskelijalle tulee 
taata mahdollisuus yleissivistäviin, monipuolisiin ja 
kiireettömiin opintoihin."

Lukion on autettava opiskelijaa 
löytämään omat vahvuutensa ja 
kiinnostuksen kohteensa sekä 
tarjottava riittävä tieto ja tuki oman 
jatko-opintovalinnan tekemiseen. 
(lisäys tämän jälkeen)

Etenkin pienten lukioiden ongelmana on se, että 
opintojaksojen päällekkäisyys ei mahdollista 
kaikkien opiskelijan haluaminen aineiden 
opiskelun. Lisäksi oppisisältöjen laajuus on 
johtanut siihen, ettei opintojaksojen aiheisiin 
ehtiä syventyä ilman, että aikaa menee jostakin 
muusta aiheesta. Koko lukio-opiskeluaikaa 
varjostaa lopulta kiire. Kaikkia vaadittuja 
oppisisältöjä on mahdoton sisäistää, sillä tahti on 
kasvanut opintojaksoilla yli sen, mikä olisi lukion 
toiminnan ja tavoitteiden kannalta suotuisaa.

Hylätty Hylätty

Toimikunta Tavoiteohjelma
1. 
Koulutuspolitiikk
a, 1.2

145 Lisätään

Lisätään riville 145 päättyvän virkkeen perään uusi 
virke: "Opiskelijalle tulee taata mahdollisuus 
yleissivistäviin, monipuolisiin ja kiireettömiin 
opintoihin."

Lukio-opinnoissa opiskelijan tulee 
voida syventyä haluamiinsa 
aineisiin, eikä liian suuri 
pakollisten opintojaksojen määrä 
saa estää sitä. (lisäys tämän 
jälkeen)

Hyväksytty Hyväksytty



Esittää (nimi & 
nro TAI 
toimikunta)

Asiakirja, johon 
muutosesitys 
tehdään:

Merkitse tähän 
mitä sektoria 
tai osiota 
muutosesitys 
koskee.

Tavoitteen 
tai rivin 
numero

Muutosesityksen 
tyyppi (lisätään / 
poistetaan / 
korvataan)

Muutosesitys:
Korvattava kohta 
pohjaesityksessä (mikäli on)

Perustelu

Toimikunnan 
kanta 
(Hyväksytty / 
Hylätty)

Liittohallituksen 
kanta 
(Hyväksytty / 
Hylätty)

Atte 
Seppänen 
(1227), 
kannattaa Lyyli 
Juttula (1226)

Tavoiteohjelma
1. 
Koulutuspolitiikk
a, 1.3

174 Lisätään

Lisätään riville 174 uusia virkkeitä: "Opintojaksojen 
sisällöissä ja laajuudessa tulee ottaa huomioon ajan 
realiteetit ja opiskelijoiden opintomäärä lukioaikana. 
Opintojaksojen oppisisältöjä tulee tarkastella 
ajankäytöllisestä näkökulmasta, ja valtakunnallisesti 
tulee olla valmiita tarvittaessa priorisoimaan osa 
opintojaksojen oppisisällöistä kokonaan pois, 
etenkin, mikäli oppisisällöt kasvavat vielä nykyisestä. 
Priorisointia ei tule tehdä poistamalla yksittäisiä 
opintojaksoja, vaan oppisisältöjä tulee tarkastella 
koko lukiokoulutuksen tarkoituksen näkökulmasta."

Lukion aikana ajattelun ja 
tietokäsityksen tulee kehittyä. 
(lisäys tämän jälkeen)

Lukion opetussuunnitelman mukaiset 
oppisisällöt ovat kasvaneet valtavasti viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. Opintojaksot 
sisältävät enemmän opiskeltavia asioita kuin 
esimerkiksi vuoden 2010 lukion 
opetussuunnitelman vastaavat. Liian laajat 
opintojaksot estävät aiheisiin syventymisen, sillä 
tuntimäärät eivät ole kasvaneet samassa 
suhteessa ja siten lopulta heikentävät lukion 
yleissivistävää tarkoitusta. Tämän vuoksi 
oppisisältöjä tulisi tarkastella kriittisesti, ja 
poistaa osa lukiokoulutuksen kannalta 
vähemmän tärkeistä yksittäisistä aiheista.

Hylätty Hylätty

Toimikunta Tavoiteohjelma
1. 
Koulutuspolitiikk
a, 1.3

174 Lisätään

Lisätään riville 174 uusia virkkeitä: "Opintojaksojen 
oppisisältöjä tulee tarkastella ajankäytöllisestä 
näkökulmasta. Valtakunnallisesti tulee olla valmiita 
tarvittaessa priorisoimaan osa opintojaksojen 
oppisisällöistä kokonaan pois. Priorisointia ei tule 
tehdä poistamalla yksittäisiä opintojaksoja, vaan 
oppisisältöjä tulee tarkastella koko lukiokoulutuksen 
tarkoituksen näkökulmasta."

Lukion aikana ajattelun ja 
tietokäsityksen tulee kehittyä. 
(lisäys tämän jälkeen)

Hyväksytty Hylätty

Toimikunta Tavoiteohjelma
1. 
Koulutuspolitiikk
a, 1.4

239 Lisätään

Lisätään riville 239 virkkeeseen "Digitalisaatiota 
tulee hyödyntää sekä nykyisten että uusien 
oppimateriaalien kehittämisessä" loppuun "ja 
jokaiselle opiskelijalle tulee taata toimivat ja 
tietoteknisesti laadukkaat opiskeluvälineet."

Digitalisaatiota tulee hyödyntää 
sekä nykyisten että uusien 
oppimateriaalien kehittämisessä, 
ja jokaiselle opiskelijalle tulee 
taata toimivat ja tietoteknisesti 
laadukkaat opiskeluvälineet. 
(Pilkun jälkeinen lause lisäys)

Hyväksytty Hylätty

Toimikunta Tavoiteohjelma
1. 
Koulutuspolitiikk
a, 1.5

311 Korvataan

Korvataan riviltä 311 alkava virke "Opiskelijoiden 
tulee olla tietoisia jatko-ohjausmahdollisuudesta." 
virkkeellä "Opetuksen järjestäjän tulee tiedottaa 
opiskelijoita oikeudesta jatko-ohjaukseen."

Hyväksytty Hylätty

Toimikunta Tavoiteohjelma
1. 
Koulutuspolitiikk
a, 1.6

336 Lisätään
Lisätään riville 336 uusi virke: "Oppilaitoksissa tulee 
panostaa siirtymävaiheen tukeen palkkaamalla 
yläkouluihin kouluvalmentajia."

Perusopetuksen ja toisen asteen 
opetussuunnitelmien tulee 
muodostaa jatkumo, jotta oppilaan 
on mahdollista saavuttaa toisen 
asteen koulutuksessa tarvittavat 
pohjatiedot ja -taidot 
perusopetuksessa. (lisäys tämän 
jälkeen)

Kouluvalmentajat tukevat peruskoulun oppilaita 
heidän hyvinvoinnin kehittämisessään ja toimivat 
yhdessä opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa 
auttaen oppilaita peruskoulun ja toisen asteen 
siirtymävaiheen haasteiden ratkaisemisessa.

Hyväksytty Hylätty

Toimikunta Tavoiteohjelma
1. 
Koulutuspolitiikk
a, 1.8

422 Lisätään
Lisätään riville 422 päättyvän virkkeen jälkeen virke: 
"Tutkinnon voi halutessaan suorittaa monikielisenä."

Niiden, joiden äidinkieli on 
romanikieli, viittomakieli tai 
pohjois-, inarin- tai koltansaamen 
kieli, tulee voida suorittaa 
ylioppilastutkinnon pakollinen 
äidinkielen ylioppilaskoe omalla 
äidinkielellään, vaikka tutkinnon 
suorituskieli olisi suomi, ruotsi tai 
englanti. (tähän lisäys)

Hyväksytty Hylätty



Esittää (nimi & 
nro TAI 
toimikunta)

Asiakirja, johon 
muutosesitys 
tehdään:

Merkitse tähän 
mitä sektoria 
tai osiota 
muutosesitys 
koskee.

Tavoitteen 
tai rivin 
numero

Muutosesityksen 
tyyppi (lisätään / 
poistetaan / 
korvataan)

Muutosesitys:
Korvattava kohta 
pohjaesityksessä (mikäli on)

Perustelu

Toimikunnan 
kanta 
(Hyväksytty / 
Hylätty)

Liittohallituksen 
kanta 
(Hyväksytty / 
Hylätty)

Atte 
Seppänen 
(1227), 
kannattaa Lyyli 
Juttula (1226)

Tavoiteohjelma
1. 
Koulutuspolitiikk
a, 1.9

493 Lisätään

Lisätään riville 493 uusia virkkeitä: "Matemaattisista 
aineista saatuja pistemääriä tulee tasata suhteessa 
muihin oppiaineisiin laskemalla niiden pisteitä tai 
vaihtoehtoisesti nostamalla muiden 
todistuskokonaisuuksien pistemäärää. Tulisi luoda 
järjestelmä, jossa eri ainekokonaisuuksista, kuten 
lyhyestä ja pitkästä kielestä voisi saada yhdistetysti 
suuremman määrän pisteitä. Korkeakoulujen 
todistusvalinnan pisteytyksen ei tulisi vaikuttaa 
opiskelijan päätöksiin opiskella tiettyjä aineita."

Todistusvalinnan 
ainepisteytyksessä tulee kuitenkin 
huomioida ensisijaisesti se, kuinka 
oleellinen kyseinen aine on 
koulutusohjelman kannalta sen 
kurssimäärän sijaan. (lisäys tämän 
jälkeen)

Tiettyjen oppiaineiden painoarvo 
todistusvalinnan pisteytyksessä on suuri, minkä 
vuoksi opiskelijat valitseva niitä oman 
mielenkiintonsa kustannuksella. Esimerkiksi 
lyhyiden kielten opiskelijoiden määrä on 
vähentynyt valtavasti, sillä niiden pistemäärä on 
pieni. Luomalla asteikko, jossa lyhyen kielen 
kirjoittamisesta saisi lisäpisteitä pitkän kielen 
todistusvalintaan, voitaisiin opiskelijoita 
innostaisi niiden opiskeluun. Nykyisessä 
järjestelmässä suuri osa opiskelijoista valitsee, 
mitä kannattaa lukea, ei sitä, mitä haluaisi, mikä 
osaltaan vaikuttaa myös uupumukseen ja 
kuormittumiseen.

Hylätty Hylätty

Toimikunta Tavoiteohjelma
1. 
Koulutuspolitiikk
a, 1.9

540 Lisätään
Lisätään riville 540 uusi virke: "IB-tutkinnon Higher 
Level- ja Standard Level -aineita tulee tarkastella 
erillisinä aineina todistusvalinnan pisteytyksessä."

IB-tutkintoja koskevasta “muut 
reaaliaineet” -kohdasta tulee 
luopua ja Core-opinnot tulee 
huomioida korkeakouluvalintoja 
tehdessä. (lisäys tämän jälkeen)

Hyväksytty Hyväksytty

Toimikunta Tavoiteohjelma
2. 
Sosiaalipolitiikk
a, 2.1

612 Lisätään
Lisätään riviltä 612 alkavan virkkeen perään: "tai 
koulun järjestämän toiminnan osallistumiseen"

Psyykkiset tai fyysiset rajoitteet 
eivät saa vaikuttaa 
mahdollisuuksiin suorittaa 
opintoja.

Toimikunta halusi tarkentaa kohdan 
tarkoittamaan myös koulun järjestämää muuta 
toimintaa, kuin pakollista opiskelua.

Hyväksytty Hyväksytty

Evie Syreeni 
(1030), 
kannattaa 
Eetu 
Hukkanen 
(1029)

Tavoiteohjelma, 
2.2

2. 
Sosiaalipolitiikk
a, 2.2

647 Korvataan

Korvataan rivien 647–649 virke “Lukiolaisella tulee 
olla oikeus selvittää enintään kolmen päivän 
sairauspoissaolo pelkällä ilmoituksella 
ryhmänohjaajalle.” uudella kappaleella: 

“Toisen asteen oppilaitosten poissaolokäytännöt 
tulee yhtenäistää valtakunnallisesti ja 
poissaolomäärien seurantaa tulee toteuttaa 
järjestelmällisesti yhdessä 
opiskeluhuoltohenkilöstön sekä oppilaitoksen 
johdon kanssa, huomioiden kuitenkin jokaisen 
opiskelijan henkilökohtaisen tilanteen. Poissaolojen 
seurannassa pitää painottaa entistä enemmän niiden 
ennaltaehkäisyä tarjoamalla opiskelijoille nopea 
pääsy opiskeluterveydenhuollon palveluihin 
matalalla kynnyksellä yhdenvertaisesti jokaisessa 
lukiossa. Lisäksi jokaisella lukiolaisella tulee olla 
oikeus selvittää enintään kolmen päivän 
sairauspoissaolo pelkällä ilmoituksella 
ryhmänohjaajalle.”

Lukiolaisella tulee olla oikeus 
selvittää enintään kolmen päivän 
sairauspoissaolo pelkällä 
ilmoituksella ryhmänohjaajalle.

Nykyinen kirjaus on suppea ja opiskelijoiden 
henkilökohtainen elämäntilanne tulee ottaa 
paremmin huomioon poissaolotilastoja 
käsitellessä.

Hylätty Hylätty



Esittää (nimi & 
nro TAI 
toimikunta)

Asiakirja, johon 
muutosesitys 
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Merkitse tähän 
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tai osiota 
muutosesitys 
koskee.

Tavoitteen 
tai rivin 
numero

Muutosesityksen 
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kanta 
(Hyväksytty / 
Hylätty)

Toimikunta Tavoiteohjelma
2. 
Sosiaalipolitiikk
a, 2.2

647 Korvataan

Korvataan virke :"Lukiolaisella tulee olla oikeus 
selvittää enintään kolmen päivän sairauspoissaolo 
pelkällä ilmoituksella ryhmänohjaajalle." Virkkeellä: 
"Lukiolaisilla tulee olla oikeus selvittää poissaolo 
enintään kolmen päivän ajalta ryhmänohjaajalle 
pelkällä ilmoituksella. Poissaolojen seurannassa 
täytyy painottaa enemmän niiden ennaltaehkäisyä 
yksilöllisellä tasolla."

Lukiolaisella tulee olla oikeus 
selvittää enintään kolmen päivän 
sairauspoissaolo pelkällä 
ilmoituksella ryhmänohjaajalle.

Korvattiin virke laajentamaan sen tarkoitusta. Hyväksytty Hylätty

Toimikunta Tavoiteohjelma
2. 
Sosiaalipolitiikk
a, 2.2

679 Lisätään
Lisätään riville 679 päättyvän lauseen perään: 
"Opiskelijahuoltoryhmän kokouksien tulee olla 
avoimia kaikille opiskelijoille."

Jokaisella opiskelijalla tulee olla mahdollisuus 
vaikuttaa opiskelijahuoltoryhmän toimintaan. 

Hyväksytty Hyväksytty

Toimikunta Tavoiteohjelma
2. 
Sosiaalipolitiikk
a, 2.3

710 Lisätään

Lisätään riville 710: "sekä tiedottaa niistä riittävästi", 
jolloin uusi virke on: "Koulutuksen järjestäjän tulee 
varata riittävästi opiskeluun soveltuvia työ- ja 
oleskelutiloja opiskelijoiden käyttöön niin kouluajalla 
kuin sen jälkeen sekä tiedottaa niistä riittävästi."

Koulutuksen järjestäjän tulee 
varata riittävästi opiskeluun 
soveltuvia työ- ja oleskelutiloja 
opiskelijoiden käyttöön niin 
kouluajalla kuin sen jälkeen.

Toimikunta haluaa lisätä varmistuksen riittävästä 
tiedottamisesta

Hyväksytty Hylätty

Toimikunta Tavoiteohjelma
2. 
Sosiaalipolitiikk
a, 2.3

719 Lisätään

Lisätään riville 719 sanat: "Ja harrastevälineiden", 
jolloin koko lause olisi: " Lukioiden tilojen ja 
harrastevälineiden varaaminen vapaamuotoiseen 
käyttöön tulee olla lukion opiskelijoille ilmaista."

Lukioiden tilojen varaaminen 
vapaamuotoiseen käyttöön tulee 
olla lukion opiskelijoille ilmaista.

Toimikunta haluaa selventää, että myös tilojen 
lisäksi on mahdollista lainata lukioiden 
harrastevälineitä. 

Hyväksytty Hyväksytty

Toimikunta Tavoiteohjelma
2. 
Sosiaalipolitiikk
a, 2.4

739 Lisätään
Lisätään rivin 739 alkuun virke: "Virkavallan tulee 
selvittää kouluväkivaltatapaukset yhdessä koulun 
henkilökunnan kanssa ja mahdollisesti sanktioida."

Velvollisuus puuttua 
kouluväkivaltaan on
kirjattava lukiolakiin, ja 
kouluväkivaltatapauksissa on
sovellettava rikoslakia sekä 
käytettävä sen termistöä. (tähän 
lisäys)

Toimikunta haluaa, että tulevaisuudessa myös 
koulu on mukana selvittämässä poliisille asti 
meneviä kiusaamistapauksia. 

Hyväksytty Hylätty

Toimikunta Tavoiteohjelma
2. 
Sosiaalipolitiikk
a, 2.6

821 Lisätään
Lisätään riville 821 päättyvän virkkeen perään uusi 
virke: "Jokaisessa lukiossa tulee olla 
yhdenvertaisuusvastaava.  

Halutaan tarkentaa, että jokaisessa koulussa on 
varmasti tarvittava yhteyshenkilö 
yhdenvertaisuus asioissa. 

Hyväksytty Hyväksytty

Toimikunta Tavoiteohjelma
2. 
Sosiaalipolitiikk
a, 2.6

837 Lisätään

Lisätään riville 837 päättyvän virkkeen perään uusi 
virke: "Siviilipalveluksen täytyy olla pituudeltaan ja 
monipuolisin vaihtoehdoin rinnastettavissa 
asepalvelukseen."

Nykyiseltä luonteeltaan siviilipalvelus on liian 
rankaiseva. Olisi suotavaa, että siviilipalvelus 
olisi tasavertainen asepalvelukeen nähden. 

Hyväksytty Hylätty

Toimikunta Tavoiteohjelma
2. 
Sosiaalipolitiikk
a, 2.7

860 Lisätään
Lisätään riville 860 uusi virke: "Asumistuen tulorajoja 
tulee nostaa, jotta työnteko on kannattavaa ja 
opiskelija pystyy toteuttamaan itseään"

Toimikunta haluaa, että asumisen tulorajoja 
nostetaan, jotta työnteko on kannattavaa ja 
opiskelija pystyy toteuttamaan itseään. 

Hyväksytty Hylätty

JULKILAUSUMA

Toimikunta Julkilausuma 3. kappale Korvataan

Korvataan virke: "Uupuneista ja väsyneistä nuorista 
ei kuitenkaan tule ahkeria opiskelijoita tai 
tulevaisuuden tunnollisia työntekijöitä." seuraavasti: 
"Uupuneisuus ja väsymys eivät valmista opiskelijoita 
ahkeriksi ja tunnollisiksi työntekijöiksi."

Uupuneista ja väsyneistä nuorista 
ei kuitenkaan tule ahkeria 
opiskelijoita tai tulevaisuuden 
tunnollisia työntekijöitä

Alkuperäinen muoto koettiin liian 
mielipidepohjaiseksi/jyrkäksi. Toimikunnan uusi 
muotoilu koettiin vähemmän jyrkäksi. 

Hyväksytty Hylätty
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Toimikunta Julkilausuma 5. kappale Lisätään 

Lisätään 5. kappaleeseen virkkeen "Kouluviikon 
rakennetta tulee Lukiolaisten mielestä muuttaa niin, 
että opiskelijalla on mahdollisuus työstää myös 
itsenäisiä tehtäviä koulupäivän aikana ja saada niihin 
tarvittaessa apua" perään virke: "Myöhäiset 
kouluaamut tulisi mahdollistaa."

Opiskelijoiden oman motivaation 
syventymistä tulee tukea 
mahdollistamalla entistä enemmän 
valinnaisuutta opintoihin.

Toimikunta koki tämän lukiolaisten hyvinvointia 
edistävänä 

Hyväksytty Hylätty

Toimikunta Julkilausuma 5. kappale Korvataan

Korvataan sana "entistä" sanalla "merkittävästi" 
seuraavasti: "Opiskelijoiden oman motivaation 
syventymistä tulee tukea mahdollistamalla 
merkittävästi enemmän valinnaisuutta opintoihin."

Opiskelijoiden oman motivaation 
syventymistä tulee tukea 
mahdollistamalla entistä enemmän 
valinnaisuutta opintoihin. 

Sana merkittävästi koettiin ajavan paremmin 
sanoman tarkoitusta. 

Hyväksytty Hylätty


