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Vastu võetud üldkoosoleku otsusega 22.11.2020 

EESTI ÜLIÕPILASKONDADE LIIDU ARENGUKAVA 2021-2025 RAAMDOKUMENT  

 

Eesti Üliõpilaskondade Liidu arengukava sisaldab organisatsiooni eesmärke perioodiks 2021–

2025. Organisatsiooni tegevuskava konkretiseerib tegevused igaks aastaks eraldiseisvate 

dokumentidena. 

MISSIOON 

Eesti Üliõpilaskondade Liit seisab üliõpilaste õiguste, vajaduste ja huvide eest riiklikul tasandil 

ning toetab üliõpilasesindusi nende töös. 

VISIOON 

Eestis on võimestatud üliõpilaskonnad, mis seisavad kõrge õppekvaliteediga, õiglaselt 

ligipääsetava ja üliõpilassõbraliku Eesti kõrgharidussüsteemi eest.  

 

EESTI ÜLIÕPILASKONDADE LIIDU ORGANISATSIOONI VÄÄRTUSED 

● Koostöö –  EÜL ja üliõpilaskonnad töötavad ühiselt üksteist aidates EÜL-i visiooni 

elluviimisel; 

● Sihikindlus – EÜL töötab visalt oma missiooni täitmise nimel; 

● Sotsiaalne vastutustundlikkus – EÜL võtab avaliku vastutuse ja seisab ühiskondliku huvi 

seisukohtadega kooskõlas õigluse eest; 

● Teaduspõhisus– Teaduspõhisus– EÜL lähtub faktidest ja tõenduspõhisusest;; 

● Lähtumine demokraatia põhimõtetest – kõigil on õigus olla kaasatud ja kuulatud 

kaasava valitsemise põhimõtetest lähtuvalt. 
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TEGEVUSSUUNAD: 

Eesti Üliõpilaskondade Liit on asutatud 23.11.1991 üliõpilasliikumise poolt üliõpilasesinduste 

huvikaitseorganisatsiooniks, mistõttu on EÜL-il oluline roll võrgustikuna  liikmete 

kokkutoomisel. Oma eesmärkide edukaks elluviimiseks tegutseb EÜL sotsiaalse ettevõttena. 

EÜL-il on kolm tegevussuunda, mis lähtuvad kolmest erinevast rollist, mida EÜL erinevate 

valdkondade arendamisel täidab: EÜL kui huvikaitseorganisatsioon, EÜL kui võrgustik ja EÜL 

kui sotsiaalne ettevõte.  

EÜL kui huvikaitseorganisatsioon 

Eesti Üliõpilaskondade Liit seisab huvikaitseorganisatsioonina kõrghariduse õiglase 

ligipääsetavuse eest, et olenemata sotsiaalsest või majanduslikust taustast on kõigil võimalus 

omandada kõrge õppekvaliteediga haridus.  

Eesti Üliõpilaskondade Liidu kui huvikaitseorganisatsiooni kõige tähtsamad eesmärgid lähima 

viie aasta jooksul on: 

● esindada teadus-/tõenduspõhiselt üliõpilaste huvisid riiklikul, rahvusvahelisel ja kohalikul 

tasandil tihedas koostöös liikmete ja partneritega; 

● suurendada kõrgharidusteemadest teadlike tudengiesindajate hulka; 

● suurendada üliõpilaste teadlikkust oma õigustest ja kohustustest; 

● taotleda kvaliteetsele kõrgharidusele jätkusuutlikku riigipoolset tuge. 

EÜL-i huvikaitsevaldkonna täpsemad eesmärgid on sätestatud EÜL-i avaliku poliitika 

seisukohtade dokumendis. 

 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1lphqUbZlnq0BLMzDDvJ9O-Se_umUQLCeZ6EAaSt6d9w/edit
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EÜL kui võrgustik 

Eesti Üliõpilaskondade Liit seisab võrgustikuna üliõpilasliikumise elujõulisuse eest, et EÜL-i 

liikmesesindused on piisavalt võimekad ühise visiooni elluviimiseks. Selle tarvis soodustab EÜL 

laiemat üliõpilaskonna kaasamist kõrgkoolide otsustusprotsessidesse ja üliõpilasaktivismi.  

Eesti Üliõpilaskondade Liidu kui võrgustiku kõige tähtsamad eesmärgid lähima viie aasta jooksul 

on: 

● tagada kogukonnatunne üliõpilasesinduste esindajate hulgas läbi ühtse identiteedi ja vahetu 

kommunikatsiooni; 

● tuua liikmeskonda teineteisele lähemale ühisürituste ja -kogemustega; 

● suurendada liikmeskonna teadlikkust nende kantavatest rollidest, ülesannetest ja 

võimalustest; 

● tagada liikmeskonna kaasatus ja areng hariduse ja huvikaitse valdkonnas. 

EÜL-i kui võrgustiku terviklikud eesmärgid ja kommunikatsioonialased tegevused on sätestatud 

EÜL-i võrgustiku strateegias. 

 

EÜL kui sotsiaalne ettevõte 

Eesti Üliõpilaskondade Liit tegutseb innovatiivse sotsiaalse ettevõttena1, et olemas oleksid 

ressursid huvikaitse iseseisvaks ja erapooletuks elluviimiseks. Selle tarvis tagab EÜL enda 

ettevõtlusvaldkonnas tulemuslikkuse ja konkurentsivõime. 

  

 
1
 Sotsiaalsed ettevõtted on ühiskondliku eesmärgiga organisatsioonid, mis kasutavad oma sihi saavutamiseks 

ettevõtlust. (https://sev.ee/mis-on-sotsiaalne-ettevotlus/) 

https://docs.google.com/document/d/1iIC5AcFaoeEhUAq92S7QvI58R4PiPlvvCrDJVmOtvtM/edit
https://sev.ee/mis-on-sotsiaalne-ettevotlus/
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Eesti Üliõpilaskondade Liidu kui sotsiaalse ettevõtte kõige tähtsamad eesmärgid lähima viie aasta 

jooksul on: 

● luua ja ellu viia EÜL-i äriplaan;  

● mitmekesistada sissetulekuallikad ning muuta need jätkusuutlikuks; 

● ettevõtlusest saadav tulem suunata vähemalt 51% mahus huvikaitse edukaks elluviimiseks; 

● tõsta liikmesesinduste teadlikkust EÜL-i sotsiaalse ettevõtluse kohta. 

EÜL-i ettevõtlusvaldkonna eesmärgid on sätestatud EÜL-i äriplaani dokumendis. 

 

ARENGUKAVA TÄITUVUSE JÄLGIMINE  

Arengukava viiakse ellu iga-aastaste tegevuskavade kaudu ning on omavahel teemade lõikes 

seotud. Strateegilisi eesmärke viiakse ellu väiksemate otseselt mõõdetavate tegevuste kaudu, mis 

on sätestatud iga-aastastes tegevuskavades. Tegevuskavas sätestatud mõõdikud peavad iga-

aastaselt arenema või jääma samale tasemele. 

Arengukava täitmise eest vastutab EÜL-i juhatus, jälgib üldkoosolek ja kontrollib 

järelevalvekomisjon tegevuskavas sätestatud mõõdikute abil. Juhatus annab üldkoosolekule kaks 

korda aastas aru tegevuskavade ja kord aastas (sügisel) arengukava täituvuse kohta.  

 


