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LAUSUNTO / YLIOPISTOLAKIUUDISTUKSEN VAIKUTUKSET (SIO 3/2012 VP)
Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) ry esittää kunnioittavasti lausuntonaan yliopistolakiuudistuksen
vaikutuksista seuraavaa:

1) Yliopistolakiuudistuksen perusteluissa olevan tavoitteen toteutuminen
Yliopistolakiuudistusesityksen (HE 7/2009 vp) kohdassa Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset
todetaan opiskelijoiden asemaa käsittelevässä osiossa seuraavaa:
Tavoitteena on, että yliopistot jatkossakin turvaavat opiskelijoiden tarkoituksenmukaiset
liikunta- ja ravitsemuspalvelut.
Vaikka suomalaisissa yliopistoissa on keskimäärin paremmat ja kattavammat liikuntapalvelut kuin
ammattikorkeakouluissa, niin silti erot liikuntapalvelujen osalta ovat tälläkin hetkellä dramaattiset myös
yliopistojen välillä. Toisissa yliopistoissa opiskelu- ja työkykyä edistävät liikuntapalvelut ovat erinomaiset ja
niitä kehitetään pitkäjänteisesti yliopistoyhteisön tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Kun taas toisissa
yliopistoissa palvelut ovat heikot, eikä niiden kehittämiseen panosteta.
Näin ollen voidaan todeta, ettei yliopistolakiuudistuksen tavoite tarkoituksenmukaisista liikunta- ja
ravitsemuspalveluista ole liikuntapalveluiden osalta toteutunut. – Tämän epäkohdan korjaamiseen on
välttämätöntä jatkossa kiinnittää enemmän huomiota.

2) Yliopistolakiuudistukseen sisältyvän lausuman toteutuminen
Yliopistolakiuudistuksen yhteydessä eduskunta antoi seuraavan yliopistojen liikuntapalveluja ja niiden
kehittämistä koskevan lausuman (EV 103/2009 vp):
Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa, miten yliopistot järjestävät liikuntapalveluja
opiskelijoille, ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien
edistämiseksi.
Vuosien 2010 ja 2011 aikana rakennettiin OLL.n ja muiden korkeakoululiikunnan keskeisten tahojen (esim.
korkeakoulujen liikuntatoimet, yliopistojen rehtorien neuvosto UNIFI ry, Ammattikorkeakoulujen rehtorien
neuvosto ARENE ry, OKM:n korkeakoulu- ja tiedeyksikkö sekä liikuntayksikkö, YTHS, THL)
korkeakouluille suositukset tarkoituksenmukaisista liikuntapalveluista.
(http://www.oll.fi/edunvalvonta/suositukset/)
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Samassa yhteydessä kartoitettiin Suomen kaikkien korkeakoulujen liikuntapalvelut suhteessa annettuihin
vähimmäissuosituksiin. Voidaan yleisesti todeta, että useassa korkeakoulussa – ja myös yliopistossa – ollaan
liikuntapalveluiden osalta kaukana suositellusta vähimmäistasosta.
Esimerkiksi korkeakoulujen taloudellinen panostus liikuntapalveluihin jää myös useimmissa yliopistoissa
alle suositellun vähimmäistason eli 30 euroa / opiskelija / vuosi. Taloudellinen panostus on keskeinen
liikuntapalvelujen tasoa kuvaava indikaattori, koska se luo perustan palvelujen rakentamiselle ja
ylläpitämiselle. (Alla on asiaa kuvaava kuvio.)
Näin ollen jatkossa on välttämätöntä kiinnittää enemmän huomiota yliopistolakiuudistuksen yhteydessä
annetun korkeakoululiikunnan palveluja koskevan eduskunnan lausuman toteuttamiseen.
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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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