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Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n strategia 2020-2023  
- OSKU ry:n 18. sääntömääräisen liittokokouksen hyväksymä 16.11.2019 

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n strategia ohjaa liiton kehitystä toimintavuotta pidemmällä aikavälillä 

sekä määrittää liiton tulevaisuuden vision. Tämä strategia on hyväksytty liittokokouksessa 2019 ja on 

voimassa 2020-2023.  

Vuoden 2020 liittohallitus määrittelee strategian toteutumisen arvioinnin mittarit alkuvuonna 2020.  

Missio 

 OSKU - Onnellisten amisten puolesta! 

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry on amisten etu-, palvelu- ja harrastejärjestö, joka 

palvelee ja tukee amiksia kaikissa elämäntilanteissa. Toimintaamme ohjaa luja tahto toimia 

siten, että amiksilla olisi mahdollisimman hyvä olla, elää ja opiskella. Uskomme vakaasti 

siihen, että parhaita asiantuntijoita ovat ne, jotka asioita itse tekevät – eli meillä amikset itse.  

Visio 

OSKU on uskottava ja vaikuttava sekä innovatiivinen ja sitoutumaton ammattiin 

opiskelevien opiskelijajärjestö.  

Uskottava 

OSKU on uskottava opiskelijajärjestö niin jäsenten, muiden amisten, päättäjien, puolueiden, 

virkamiesten, median, Suomen kansan, opettajien, koulutuksen järjestäjien kuin muiden 

järjestöjenkin silmissä. Meitä kuunnellaan, koska meillä on aina mielenkiintoista ja 

ajankohtaista sanottavaa, jonka tiedetään kumpuavan amiksilta itseltään. 

Vaikuttava  

OSKU toimii laajasti ja ennakkoluulottomasti ammattiin opiskelevien hyvinvoinnin 

edistämiseksi sekä paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella kuin kansainväliselläkin 

tasolla. Nuorisojärjestökentällä toimimme suunnannäyttäjänä vaikuttavuuden arvioinnissa ja 

vaikuttavuuteen perustuvassa päätöksenteossa.  

Innovatiivinen 

OSKU on innovatiivinen ja rikkoo toiminnallaan myös rajoja. OSKU kehittää jatkuvasti 

toimintaansa uusilla tavoilla sekä kykenee ketterästi uudistumaan toiminnan eri osa-alueilla 

amiksia edelleen paremmin palvelevaksi.  

Sitoutumaton 

OSKU on uskonnollisesti, puolue- ja ammattiyhdistyspoliittisesti sitoutumaton. Liitossa 

korkeinta päätösvaltaa käyttävät amikset itse.  

Arvot 

 Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry sitoutuu seuraaviin arvoihin:  

• Demokratia ja aito osallisuus 

• Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

• Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus 
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• Ylisukupolvisuus  

• Kestävä kehitys 

• Ennakkoluulottomuus ja rohkeus 

OSKU toimii aina näiden arvojen mukaisesti.  

 

Strategiset valinnat 

 

OSKU amisten edunvalvontajärjestönä 

 Edistämme demokratiaa, aktiivisuutta ja aitoa osallisuutta amisten keskuudessa.  

• Amikset ja opiskelijakunnat vaikuttavat tavoitteisiimme. 

• Edunvalvontamme on ennakoivaa, aloitteellista ja rohkeaa – edustamme amiksia ja 

annamme sen myös näkyä!  

• Tarjoamme amiksille väylän yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja vaikuttamistyössä 

tarvittavien taitojen opettelulle.  

Luomme tulevaisuutta.  

• Teemme proaktiivista vaikuttamistyötä, emmekä tyydy vain reagoimaan muiden esityksiin.  

• Vaikuttamistyömme on muita arvostavaa, ratkaisukeskeistä, uusia avauksia synnyttävää 

ja mahdollisimman avointa. Esitämme ratkaisuja, jotka perustuvat vahvaan 

vuorovaikutukseemme amisten ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. 

• Panostamme opiskelijakuntien ja opiskelijatoimijoiden edunvalvonnallisen osaamisen 

kehittämiseen ja kehittymiseen.  

Edunvalvontamme on tuloksellista ja vaikuttavaa.  

• Meille on kunnia-asia, että yksittäinen amis saa apua ongelmiinsa ja tietoa oikeuksistaan. 

• Edustamme amiksia vahvasti kaikilla päätöksenteon tasoilla. Olemme amiksia ja 

ammatillista koulutusta käsittelevien aiheiden ykkösasiantuntija.  

• Kansainvälinen edunvalvontamme on monipuolista ja tarkoituksenmukaista.  

 

 OSKU amisten palvelujärjestönä 

 Jäsenyytemme tarjoaa amiksille merkittävää hyötyä ja vastaa amisten tarpeisiin.  

• Jäsenyyteemme sisältyvät opiskelijaedut ovat amiksille merkittäviä ja niitä on saatavilla 

kattavasti ympäri Suomen sekä kansainvälisesti.  

• Palvelukokonaisuutemme hyödyttää amiksia niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti.  

• Sitoudumme olemaan korottamatta jäsenmaksuamme strategiakauden aikana – pyrimme 

sen sijaan alentamaan sitä.  

• Kasvatamme jäsenmääräämme vuosittain. 

Palvelukokonaisuudestamme, viestinnästämme ja toiminnastamme muodostuu 

tunnettu ja yhtenäinen brändi.   

• Merkittävän osan viestinnästämme ja markkinoinnistamme tuottavat amikset itse.  
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• Näymme ja kuulumme kaikissa Suomen ammattioppilaitoksissa ja muissa amisten 

suosimissa paikoissa.  

• Viestintämme erottuu positiivisella ja rennolla otteella edukseen, mutta on 

suunnitelmallista, yhdenmukaista ja saavutettavaa. Viestintämme vahvistaa ammatillista 

identiteettiä, lisää ammattiylpeyttä ja edistää ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta.  

• Toimintamme vastaa amisten tarpeisiin sekä uudistuu toimintaympäristön muutosten 

edellyttämällä tavalla. 

Edistämme opiskelijakuntien toimintaedellytyksiä ja aktiivista opiskelijatoimintaa 

kaikkialla Suomessa.  

• Me todella tiedämme, miten ammattiin opiskelevilla Suomessa menee. Olemme vuosittain 

yhteydessä jokaiseen Suomen ammattioppilaitokseen ja opiskelijakuntaan.  

• Opiskelijakunnat toimivat paikallisella tasolla amisten hyvinvoinnin edistämiseksi 

yhteistyössä kanssamme.  

• Opiskelijakunnat vaikuttavat järjestössämme henkilöjäsenten rinnalla.  

• Lisäämme yhteisöllisyyttä ammattioppilaitoksissa ympäri Suomen.  

 

 OSKU amisten harrastejärjestönä  

Tarjoamme amiksille turvallisen yhteisön sekä mielekkään ja opettavaisen 

harrastuksen.  

• Järjestämme vapaaehtoisillemme korkealaatuista koulutusta ja toimintaa, jotka samalla 

kehittävät vapaaehtoistemme osaamista ja lisäävät yhteisöllisyyttä. 

• Tarjoamme vapaaehtoisillemme välineitä hyödyntää toiminnassamme kertyvää osaamista 

ja tehdä sitä paremmin näkyväksi.   

• Kehitämme vapaaehtoistoimintaamme uudenlaisia ja vaihtoehtoisia osallistumismuotoja – 

kuitenkin siten, että perustamisajoistamme vallitsevat perinteet eivät vaarannu.  

Sitoudumme voimakkaasti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen 

toiminnassamme.  

• Kaikessa toiminnassamme vallitsee ehdoton nollatoleranssi syrjinnälle, kiusaamiselle ja 

ahdistelulle.  

• Kehitämme vapaaehtoistoimijoidemme ja amisten empatiataitoja ja kykyä kohdata 

erilaisuutta. 

• Varmistamme, että taloudelliset kysymykset eivät estä kenenkään jäseneksi liittymistä tai 

yhdenkään tapahtumiin osallistumisesta kiinnostuneen amiksen osallistumista.   

Kokeilemme mielellämme ja innostumme uusista avauksista.  

• Tuotamme jäsenillemme ja vapaaehtoistoimijoillemme palveluja ja ohjelmaa, joka vastaa 

kysyntää ja joihin on matala kynnys osallistua.  

• Tarjoamme amiksille mahdollisuuden ja alustan järjestää opiskelijalähtöistä toimintaa.   

• Kehitämme aikuisopiskelijoille suunnattuja toimintoja ja palveluita.  

 

Muut painotukset 
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• Meillä valta ja vastuu on amiksilla. Toimintamme perustuu vahvaan jäsendemokratiaan.  

• Olemme aloitteellinen yhteistyökumppani, mutta harkitsemme tarkasti uusia projekteja ja 

lähdemme mukaan vain sellaisiin, jotka tukevat strategiamme toteuttamista.  

• Meille on kunnia-asia olla hyvä ja luotettava työnantaja. Panostamme työilmapiiriimme ja 

toimihenkilöidemme hyvinvointiin. Tarjoamme toimihenkilöillemme haasteita sekä 

mahdollisuuden innovoida, kehittyä ja vaikuttaa omaan työhönsä. 

• Tavoittelemme taloudessamme vahvaa vakavaraisuutta. Panostamme varainhankintaan 

ja etsimme uusia lyhyen ja pitkän aikavälin rahoituskeinoja. Haluamme olla uskottava ja 

houkutteleva järjestö yhteistyökumppaneiden silmissä.  

 

 

 

 


