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Johdanto 

Lapin yliopiston ylioppilaskunnassa (LYY) on ollut vuosina 2014-17 voimassa toimeentulopoliittinen 

linjapaperi. Ylioppilaskunnan edustajisto päätti LYYn vuoden 2017 toimintasuunnitelmaa hyväksy-

essä, että toimeentulopoliittisen linjapaperin korvaa poliittinen linjapaperi, jossa käsitellään laajem-

min ylioppilaskunnan linjauksia erityisesti korkeakoulupolitiikasta. 

Tätä käsissäsi olevaa linjapaperia on työstetty työryhmässä, johon ovat kuuluneet vuosien 2015-17 

edustajistosta jokaisesta ryhmästä jäsen sekä heidän lisäkseen LYYn hallituksen jäsenet Iida Neva-

salmi ja Asta Alatossava, LYYn edunvalvonta-asiantuntija Antti Eteläaho ja työryhmän puheenjohta-

jana toiminut, LYYn vuoden 2017 hallituksen puheenjohtaja Matias Kassala. 

Linjapaperi nimettiin opiskelijapoliittiseksi linjapaperiksi, koska linjapaperi ottaa kantaa opiskeli-

joille tärkeisiin asioihin. Näitä ovat työryhmän mielestä opiskelijan elämä, fyysiset rakenteet, kor-

keakoulurakenteet ja korkeakouluopinnot. Työryhmä näki myös kansainvälisyyden tärkeänä arvona, 

mikä näkyy läpileikkaavasti koko linjapaperissa. 

LYYn opiskelijapoliittinen linjapaperi on voimassa 1.1.2018-31.12.2020. Linjapaperi on luettavissa 

LYYn verkkosivuilla, mistä voi käydä tarkistamassa, millaisia asioita LYY toiminnassaan ajaa. 

Linjapaperin luvut koostuvat lyhyen aikavälin tavoitteista ja pitkän aikavälin tavoitteista. Lyhyen ai-

kavälin tavoitteet ovat tavoitteita, joita LYY edistää tällä hetkellä toiminnassaan. Pitkän aikavälin 

tavoite on ikään kuin ihannekuva siitä, mihin päästään, kun lyhyen aikavälin tavoitteet saavutetaan. 

Tärkeimpiä teemoja linjapaperissa ovat olleet korkeakouluverkon kattavuus koko valtakunnassa, 

opintojen laadukkuus ja nykyaikaisuus, opiskelijan toimeentulon turvaaminen, asumisen terveelli-

syys sekä Lapin liittokorkeakouluprojektin kehittäminen, siihen reagoiminen ja siinä mukanaolo. 

LYYn hallitus on hyväksynyt opiskelijapoliittisen linjapaperin kokouksessaan 17/2017 ja LYYn edus-

tajisto on hyväksynyt linjapaperin kokouksessaan 6/2017. 

 

Rovaniemellä 23.10.2017 

 

Matias Kassala   Antti Eteläaho 

Linjapaperityöryhmän puheenjohtaja  Linjapaperityöryhmän sihteeri  



 

 

Opiskelijan eläminen 
 
Opiskelijan eläminen -luku ottaa kantaa opiskelijan elämään vaikuttaviin tekijöihin. Sellaisia ovat 
muun muassa opiskelijan hyvinvointiin vaikuttavat tekijät, kuten asuminen ja terveydenhuolto sekä 
opiskelijan toimeentulo. 
 
LYYn lyhyen aikavälin tavoitteet: 
 

• Opiskelijalle on taattava toimeentulo, joka mahdollistaa hyvän elämän. Opiskelijan sosiaali-
turva on opintotuki.  

• Opintotuen on mahdollistettava täysipäiväinen opiskelu, mutta sallittava myös opintojen ai-
kainen osittainen työssäkäynti.  

• LYY kannattaa opintotuen indeksiin sitomista.  
• LYY näkee sosiaali- ja terveysministeriön luonnollisena sosiaaliturvan hallinnoijana, joten LYY 

pitää myös kannatettavana opintotuen lainsäädännön siirtämistä sosiaali- ja terveysministe-
riön alaisuuteen.  

• Opiskelijan toimeentulon on oltava jatkossakin sosiaaliturvaperustainen. LYY ei kannata lai-
napainotteisuuden lisäämistä opintotuessa. 

• Opintotuki ja muut etuudet ovat sovitettava yhteen siten, että ne huomioivat ihmisten eri-
laiset ja muuttuvat elämäntilanteet. 

• Yleisen asumistuen on oltava selkeä sekä vakaa ja ennustettavissa oleva tukimuoto opiskeli-
jalle. LYY kannattaa yleisen asumistuen yksilökohtaisuutta. 

• LYY näkee Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) ensisijaisena yliopisto-opiskelijan ter-
veydenhoitopalveluiden tarjoajana. YTHS:ltä opiskelijan on alueesta riippumatta saatava tar-
peellinen terveydenhoitopalvelu. 

• Kelan ateriatuen on taattava jatkossakin kohtuuhintainen ja laadukas ruoka opiskelijoille. 
• Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus monipuolisen urheiluun, liikuntaan ja kehonhuoltoon 

korkeakoulupaikkakunnalla maantieteellisestä alueesta riippumatta. 

 
LYYn pitkän aikavälin tavoite: 
 
Opiskelijan toimeentulo sekä asumismuodot kohtaavat opiskelijan tarpeet niin, että opiskelija voi 
keskittyä täysipainoisesti opintoihinsa. Opiskelijan toimeentuloon liittyvä lainsäädäntö on vakaata 
ja ennakoivaa lainsäädännöstä hallinnoivasta ministeriöstä riippumatta. Työelämä ja opinnot eivät 
poissulje toisiaan. Opiskelijan opintojen aikainen elämä on terveellistä ja laadukasta. Opiskelijan elä-
mänhallintaa ja opiskelua tuetaan riittävillä tukipalveluilla. Selkeiden ja oikein mitoitettujen tukipal-
veluiden avulla opiskelija voi suorittaa tutkintonsa tavoiteajassa. Jos opiskelija kohtaa vaikeuksia, 
hän saa niihin tarvitsemaansa apua, joka on laadukasta sekä helposti saatavilla alueesta riippumatta. 
Liikuntapalveluita on kehitettävä edelleen ja niiden on oltava opiskelijalle monipuolisia. 
  



 

 

Fyysiset rakenteet 
 
Fyysiset rakenteet -luku käsittelee opiskelijan kannalta tärkeitä opiskelupuitteita, kuten yliopiston 
fyysisiä tiloja sekä niiden käytettävyyttä. 
 
LYYn lyhyen aikavälin tavoitteet: 
 

• Lapin yliopiston tilojen on oltava terveellisiä, turvallisia, viihtyisiä sekä esteettömiä. 
• Yliopiston tilat ovat jokaisen opiskelijan saavutettavissa 24/7-periaatteella. 
• Yliopistolta täytyy löytyä opiskelijoiden käytössä oleva lepotila. 
• Yliopiston tiloissa ei tule ilmetä sisäilmaongelmia. Sisäilman laatua on seurattava säännölli-

sesti. Mikäli ongelmia ilmenee, tulee niihin puuttua ja niistä tiedottaa välittömästi. 
• Opiskelijan tulee voida luottaa, että Lapin yliopiston tilat ovat turvallisia. Kampuksella on 

turvallista liikkua ja opiskella myös ilta- ja yöaikaan. 
• Lapin yliopistolla tulee löytyä moninaisia opiskelua tukevia tiloja, kuten ryhmätyöskentelyti-

loja ja seisomatyöpisteitä. 
• Lapin yliopiston tiloissa tulee ottaa huomioon erilaiset esteellisyydet. Tiloista on pyrittävä 

luomaan mahdollisimman esteettömät. 
• Yliopiston tiloissa ja niiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon tilojen käyttäjät, joilla on 

allergioita, yliherkkyyksiä ja erityisherkkyyksiä. 
• Lapin yliopiston viihtyisyyttä kehitettäessä on syytä huomioida yliopistoyhteisön osaaminen. 
• Yliopiston tilojen opasteiden tulee olla selkeät ja niiden tulee ottaa huomioon kansainväliset 

opiskelijat. 
• Kampusalueella ja sen palveluissa tulee ottaa huomioon kestävä kehitys ja ympäristöystä-

vällisyys. Yliopistoyhteisö vähentää hiilijalanjälkeään sekä energiankulutustaan ja toimii esi-
merkkinä ympäristövastuullisesta organisaatiosta. 

• Korkeakoulukirjaston tilojen ja palvelujen kehittämistyön on oltava käyttäjälähtöistä. 

 
LYYn pitkän aikavälin tavoitteet: 
 
Yliopiston rakenteet palvelevat opiskelijaa siten, että opiskelija pystyy laadukkaasti suoriutumaan 
opinnoistaan. Kampuksen tulee olla saavutettavissa opiskelijalle mihin vuorokauden aikaan vain. 
Luentosalien sijaan aletaan suosia tulevaisuudessa monitoimitiloja, jotka mahdollistavat uudenlai-
set opetus- ja työskentelytavat. Opiskelijan turvallisuus tulee taata joka tilanteessa ja opiskelijan 
terveys ei saa olla uhattuna yliopiston rakenteiden kunnon puolesta. 
 

  



 

 

Korkeakoulun rakenteet 
 
Korkeakoulun rakenteet -luku käsittelee korkeakoulujen rakennekenttää. Luvussa käsitellään muun 
muassa yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä ja korkeakouluverkon kehittämistä. 
 
LYYn lyhyen aikavälin tavoitteet: 
 

• LYYlle on itsestäänselvää, että Lapin yliopisto on autonominen ja profiililtaan korkeatasoinen 
tiede- ja taideyliopisto. 

• LYY näkee Lapin liittokorkeakoulun kehittämisessä mahdollisuuksia opiskelijan kannalta. On 
varmistettava, että LYYllä on vaikuttava rooli kehitystyötä tehdessä.  

• Liittokorkeakoulussa on mahdollisuuksia Lapin yliopiston opiskelijan tutkinnon monipuolis-
tamiselle. Liittokorkeakoulun kehitystyön ei tule millään tavalla heikentää Lapin yliopistosta 
valmistuneen opiskelijan asemaa työmarkkinoilla.  

• Liittokorkeakoulun tarjoamien ristiinvalittavien opintojen tulee tarjota tutkintoa tukevaa 
sekä monipuolista opintotarjontaa Lapin yliopiston opiskelijalle. 

• Jatkossakin Lapin yliopistossa koulutetaan kandi-, maisteri- sekä tohtorin tutkintoon tähtää-
viä opiskelijoita. 

• Korkeakoulukentällä ei tule jakaa yliopistoja tiede- ja opetusyliopistoihin. Laadukasta tutki-
musta tulee tehdä maantieteellisestä alueesta riippumatta. 

• Kaikilla Lapin yliopistoon hyväksytyillä opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus kouluttautua 
ylempään korkeakoulututkintoon. 

• Korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa tulee säilyttää valintakokeet. Valintakokeiden tulee 
testata hakevan opiskelijan soveltuvuutta ja motivaatiota haetulle alalle. Valintakokeita voi-
daan keventää tulevaisuudessa, mutta valintakokeiden hyötyjen nähdään olevan suurem-
mat kuin niiden haitat. 

 
LYYn pitkän aikavälin tavoitteet: 
 
Lapissa tulee olla tarjolla jatkossakin laadukasta korkeakoulutusta monilla aloilla. Lapin yliopiston 
tutkimus- ja opetustyön tulee olla riippumatonta. Lapin yliopiston tulee säilyttää autonominen 
asemansa Suomen yliopistokentällä. Lapin yliopistolla ja LYYllä tulee olla maakunnan kehittämi-
sessä vaikuttava ja tunnustettu rooli. Liittokorkeakoulua on projektina tarkasteltava kriittisesti, 
mutta sen mahdollisuudet huomioon ottaen. LYYn on oltava vahva vaikuttaja liittokorkeakoulun 
kehittämisessä ja liittokorkeakoulussa. 

 
  



 

 

Korkeakouluopinnot 
 
Korkeakouluopinnot-luku käsittelee opintoihin liittyviä linjauksia. Opinnoista käsitellään muun mu-
assa opintojen ohjausta ja opintojen joustavuutta sekä sujuvuutta. 
 
LYYn lyhyen aikavälin tavoitteet: 
 

• Lapin yliopistossa tarjottavien opintojen tulee olla asiantuntijuuteen tähtääviä, sivistäviä 
sekä työmarkkinoilla tunnustettuja. 

• Vapaa sivuaineoikeus on säilytettävä. Sivuaineoikeus on opiskelijan monipuolisen tutkinnon 
tärkeä rakennuspalikka. 

• Opinnoissa tulee käyttää nykyaikaisia opiskelumenetelmiä sekä vaihtoehtoisia suoritusmuo-
toja. Opetuksessa on hyödynnettävä johdonmukaisesti saatavilla olevaa teknologiaa. 

• Lisätään etäopiskelun mahdollisuutta erityisesti maisterivaiheen opinnoissa. 
• Joustava opinto-oikeus (JOO-opinnot) tulee säilyttää ja sen laajentamisen mahdollisuutta tu-

lee selvittää. 
• Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen, eli AHOT-käytänteiden, mu-

kaisesti on huomioitava entistä paremmin opiskelijalla jo olemassa oleva osaaminen. 
• Opiskelijan on saatava opintoihinsa asiantuntevaa ohjausta. Opintojen ohjauksen lähtökoh-

tana on oltava opiskelijan tarpeet. 
• Opiskelijan etenemistä on tuettava seuraamalla opiskelijan henkilökohtaista opintosuunni-

telmaa. Seurantatyön on oltava aktiivista ja sitä tulee tehdä läpi opintojen. 
• Opiskelijan osaamisen kehittämistä on tuettava jo opintojen aikana siten, että opintoraken-

teissa lisätään projekti- sekä työelämälähtöisten kurssien määrää. 
• Vaihto-opiskelijoiden ja tutkinto-opiskelijoiden yhteisten kurssien määrää on lisättävä. Kan-

sainväliset opiskelijat on sitoutettava yliopistoyhteisöön entistä tiiviimmin. 
• Kieli ei saa olla este opiskelulle. Kieliopintoja tulee integroida paremmin perus- ja aineopin-

toihin. 

 

LYYn pitkän aikavälin tavoitteet: 
 
Lapin yliopistossa tarjottavien opintojen tulee olla aina ajankohtaisia sekä tarjota ajanmukaista 

osaamista työmarkkinoiden tarpeisiin. Lapin yliopistossa suoritettavat tutkinnot tunnustetaan kor-

keatasoisina ja laadukkaina. Opiskelija saa opintoihinsa ohjausta, joka jatkuu koko opintojen ajan. 

Oppimisen tulee olla mahdollista läpi eliniän. Opinnoissa huomioidaan ihmisten erilaiset ja muuttu-

vat elämäntilanteet. Lapin yliopiston opiskelija on globaaliosaaja, jonka asiantuntijuus rakentuu mo-

nipuolisista sekä kansainvälisistä opinnoista. 

 


