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1. LYY ja arktinen ympäristövastuu   

 

Arktinen alue lämpiää kaksi kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin (lähde: Arctic 

Report Card 2017), joten Lapin yliopisto ja ylioppilaskunta arktisella alueella toimivana 

yhteisönä on erityisen alisteinen ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Ilmastonmuutoksen 

aiheuttama muutos arktisella alueella tarkoittaa Lapin yliopistossa muun muassa 

tutkimustoiminnalle erityistä kysyntää, mutta ilmastonmuutos vaikuttaa opiskelijan 

näkökulmasta kaikkeen lähtien ihan tulevaisuuden elinympäristöstä ja Lapin säilymisestä 

ainutlaatuisena elin- ja opiskelupaikkana.   

   

LYY ottaa ympäristöasiat vuoden 2019 vaalien kärkiteemakseen. Ympäristöasioita pidetään 

esillä niin eduskunta-, euro- kuin maakuntavaaleissa. LYY penää Lapista ehdolla olevilta eri 

vaalien ehdokkailta heidän kantojansa koskien ilmastonmuutoksen hidastamista sekä 

näkemystä ilmastonmuutoksesta johtuviin muutoksiin Lapissa sekä Lapin 

korkeakoulukentässä.   

   

LYY tekee vuoden 2019 aikana yhdessä Lapin yliopiston kanssa yhteisen ympäristövision 

vuosille 2020-2025, missä asetetaan tavoitteita LYY:n sekä Lapin yliopiston toimista koskien 

yliopistoyhteisön toiminnan kehittämistä ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan.  

Tuotetaan  vuoden  2019  aikana  tehtävän  ympäristövision pohjalta 
LYY:n opiskelijapoliittiseen linjapaperiin  ylioppilaskunnan  poliittiset  linjaukset 
koskien ympäristöasioita.   
   

LYY omalla aktiivisella otteellaan näyttää esimerkkiä Lapin yliopistossa toimiville 

opiskelijajärjestöille ympäristöasioiden hoidosta ja kannustaa opiskelijajärjestöjä entistä 

ympäristöystävällisempään toimintaan.   

   

LYY tekee yhdessä muiden ylioppilaskuntien ja SYL:n kanssa vaikutustoimia sen eteen, että 

tulevassa hallitusohjelmassa on kirjattuna toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja 

että ympäristöasiat pysyvät yhteiskunnallisen keskustelun yhtenä suurena painopisteenä. 

Tämän osalta LYY osallistuu SYL:n Viestintä- ja globaalikasvatushankkeeseen, jonka aikana 

ylioppilaskunta kouluttaa ainejärjestötoimijoita sekä hallopedeja vaikuttamaan kestävän 

kehityksen ottamiseksi osaksi tutkintojen osaamistavoitteita ja opetussuunnitelmia.   

   

  

 

 

 

 



    

 

 

Tavoitteet vuodelle 2019:   

• Otetaan ympäristöasiat LYY:n vaalikärjeksi koskien eduskunta-, euro- ja 

maakuntavaaleja 

• Luodaan LYY:n ja Lapin yliopiston ympäristövisio 2020-2025 

• Tehdään LYY:n opiskelijapoliittiseen linjapaperiin linjaukset koskien ympäristöasioita 

ja kestävää kehitystä 

• Tehdään yhdessä ylioppilaskuntien ja SYL:n kanssa vaikutustyötä hallitusohjelmassa 

olevien ilmastotoimenpiteiden suhteen 

• Osallistutaan SYL:n viestintä- ja globaalikasvatushankkeeseen 

    
Toimintasuunnitelma koskettaa kaikkia, mutta erityisesti näitä sektoreita: 

• Sosiaalipolitiikka   

• Kunta-asiat   

• Ympäristö   

• Kehitysyhteistyö   

• Puheenjohtaja   

• Edustajisto   

• Valtakunnallisen vaikuttamisen työryhmä  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

 

 



    

 

 

 

2. Opiskelija osana yhteisöä  
   

LYY selvittää yhdessä sidosryhmiensä kanssa opiskelija-asumisen tilan Rovaniemellä. 

Selvityksen kohteena on asuntojen riittävyys, hintataso sekä tulevaisuuden näkymät. 

Selvitetään kaupungin alueen majoituskapasiteetin ja erilaisten majoituspalveluiden 

vaikutukset opiskelija-asumiseen.   

   

Opiskelijoilla on yhä kasvava tarve hyvinvointi- ja ohjauspalveluita kohtaan. Tästä johtuen 

Lapin korkeakoulukonsernin hyvinvointipalveluiden näkyvyyttä ja saavutettavuutta 

opiskelijoiden keskuudessa on nostettava. Hyvinvointipalveluissa työskentelee 

korkeakouluopintojen ohjaaja sekä liikuntasuunnittelija. LYY tuottaa palveluiden tekevien 

tahojen kanssa kampanjan, jolla näkyvyyttä nostetaan. Opintopsykologin hankintaa osaksi 

hyvinvointipalveluita pidetään ylioppilaskunnan toimesta esillä, tavoitteena saada 

opintopsykologin palvelu osaksi opintojen ohjausta.   

   

LYY selvittää yhdessä Lapin yliopiston kanssa sen, miten kv-tutkinto-ohjelmien EU- ja 

ETAalueiden ulkopuoliset opiskelijat ovat kokeneet lukuvuosimaksujen vaikutuksen heidän 

yhdenvertaiseen asemaan osana opiskelijayhteisöä. Vaikutetaan SYL:n kautta 

eduskuntavaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa lukuvuosimaksujen asemaan 

yliopistolaissa.   

  

   

Työelämä kutsuu – olenko valmis?   

   

Edistetään opiskelijoiden työelämäasemaa kontaktoimalla maakunnan alueelta kuntia, joilla 

olisi valmius tarjota opiskelijalle harjoittelu- tai muuta työpaikkaa. Luodaan kuntien kanssa 

malli siitä, miten opiskelija voisi saada työelämäkokemusta Lapissa jo opintojensa aikana.    

   

Nähdään opinnoissa yhä kasvava tarve työelämävalmiuksien nostoon, joten kehitettään 

opiskelijan kurssitarjontaa vastaamaan tulevaisuuden työelämän opiskelijalle asettamia 

vaateita. Uudistetaan opiskelijan henkilökohtaista opetussuunnitelmaa jatkossa yhä  

enemmän portfolion suuntaan, jossa opiskelija jo opintojensa aikana sanoittaa ja tuo esiin 

kertynyttä osaamistaan.    

   

Rekrymessut korvataan jatkossa yhteistyössä konsernin sisällä tehtävillä työelämämessuilla. 

LYY tutustuu alkuvuodesta Lapin AMK:lla järjestettäviin “Työelämä- ja koulutusmessuihin” ja 

osallistuu seuraavien kyseisten messujen yhteissuunnitteluun.   

   

Helpotetaan opiskelijan yhteyttä Lapin yliopiston alumneihin. Tehdään ainejärjestöille polku 

alumnien kontaktointa varten.   

   



    

 

 

 

OKM:n ehdottoman yliopistojen perusrahoitusmalliluonnoksen (olisi voimassa 2021 vuodesta 

alkaen) mukaan yrittäjäksi valmistuneen opiskelijan kohdalla kerroin on kaksi koskien hänen 

yliopistolle tuomaa rahoitusta laadullisesta työllistymisestä, joten on syytä  panostaa 

laadukkaiden yrittäjyysopintojen kehittämiseen Lapin korkeakoulukonsernissa. LYY pitää 

aktiivisesti yrittäjyysopintojen kehittämistarvetta esillä.   

  

   

Tavoitteet vuodelle 2019:   

• Selvitetään opiskelija-asumisen tilanne Rovaniemellä   

• Nostetaan Lapin korkeakoulukonsernin hyvinvointipalveluiden näkyvyyttä   

• Tavoitellaan opintopsykologin palkkaamista Lapin korkeakoulukonserniin   

• Kehitetään opiskelijan opintojen aikana kertyviä työelämävalmiuksia sekä 

kontaktimahdollisuuksia alumneihin   

• Yhteisöllisyys- ja vuorovaikutuskyselyn kontrollikysely   

   

  

Sektorit, joita toimintasuunnitelmakohta kosketta:   

• Sosiaalipolitiikka   

• Koulutuspolitiikka   

• Työelämä   

• Kansainvälisyysasiat  

  

  
  
    
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

  

3. LYY 40 vuotta  
  
Vuonna 2019 Lapin yliopiston ylioppilaskunta täyttää 40 vuotta. LYY:n 40. vuosijuhlia juhlitaan 

5.10.2019. Vuosijuhlien järjestelyistä vastaa vuosijuhlatoimikunta, joka on valittu vuoden 

2018 marraskuussa. LYY:n pääpaino on vuosijuhlatoimikunnan toiminnan seurannassa ja 

valvonnassa.   

   

Vuosijuhlien kunniaksi järjestetään tapahtumantäyteinen vuosijuhlaviikko osana 

40vuotisvuosijuhlaa. Juhlavuosi huomioidaan myös muissa juhlavuoden aikana järjestetyissä 

tapahtumissa ja muussa toiminnassa.   

  

Ylioppilaskunnan juhlavuodelle uusitaan ylioppilaskunnan graafinen ilme, jota käytetään 

tehokkaasti myös tapahtumien grafiikassa. Graafisen ilmeen lisäksi luodaan graafinen 

ohjeisto, joka takaa sen, että kaikki LYY:n toimijoiden tuottama materiaali näyttää samalle ja 

on tunnistettavaa juuri LYY:n 40. vuoden tuotoksiksi.    

   

Juhlavuonna sitsilaulukirjasta tilataan uusittu 40-vuotispainos. Tämän lisäksi suunnitellaan ja 

tilataan 40-vuotisaiheisia oheistuotteita.   

 

    
Sektorit, joita toimintasuunnitelmakohta koskettaa:   

• 40. vuosijuhlatoimikunta   

• Kaikki, pääpaino kulttuurisektorilla   

  

   

Tavoitteet vuodelle 2019:   

• Uusi graafinen ilme juhlavuoden kunniaksi   

• Uusia oheistuotteita, niiden suunnittelu ja tilaus   

• Sitsilaulukirjan 40v-painos   

• Tapahtumantäyteinen vuosijuhlaviikko osana 40v-vuosijuhlaa   

• Juhlavuoden huomiointi muissa perinteisissä tapahtumissa ja toiminnassa   

  
  
  
    
  

  
 

 



    

 

 

 

 

4. Opiskelijajärjestöjen vastuut ja velvollisuudet  
  

Yliopistolain 46 §:n mukaan ylioppilaskunnan tehtävänä on erityisesti valmistaa jäseniään 

aktiiviseen, kriittiseen ja valveutuneeseen kansalaisuuteen. Ylioppilaskunnan piirissä toimii 

useita ylioppilaskunnan jäsenistä koostuvia opiskelijajärjestöjä, joiden toiminta on 

yhdistysmuotoista. Näiden järjestöjen toimintaan sovelletaan yleislakina yhdistyslakia, ja 

yhdistykset voivat myös tehdä nimissään erilaisia oikeustoimia.    

  

Toimintavuonna 2019 ylioppilaskunta osallistuu aktiivisesti sen piirissä toimivien 

opiskelijajärjestöjen toiminnan tukemiseen. Yhdistyksen hallituksen jäsenenä toimiminen on 

vastuullinen luottamustehtävä, johon ylioppilaskunta kannustaa jäseniään lämpimästi 

ryhtymään. Järjestötoiminta kehittää opiskelijoiden työelämätaitoja, ja parantaa valmiuksia 

toimia tulevaisuuden työelämässä   

Hallituksen jäsenen tulee noudattaa toiminnassaan yhdistyslakia sekä muita säädöksiä, ja 

huolehtia myös, että yhdistys noudattaa näitä. Säädösten noudattamatta jättäminen voi 

johtaa henkilökohtaiseen vastuuseen toiminnasta.   

  

 Osana ylioppilaskunnan kasvatustehtävää ylioppilaskunta järjestää vuoden aikana 

jäsenjärjestöilleen koulutuksia, joiden tarkoituksena on perehdyttää järjestöjä toimintaa 

ohjaavista laeista, säädöksistä ja säännöksistä. Koulutuksissa käydään läpi myös toimintaa 

ohjaavien asiakirjojen rooli ja merkitys, sekä kokoustekniikkaa.  

  

Järjestöjen toiminnan tueksi ylioppilaskunta laatii järjestöoppaan, joka kokoaa ohjeita 

toimintavuoden aloittamiseksi, toiminnan kehittämiseksi sekä tavoitteiden asettamiseksi ja 

seuraamiseksi. Järjestöopas selkiyttää yhdistyksille myös heidän juridisen asemansa ja 

vastuunsa. Lisäksi oppaaseen laaditaan ohjeistus kokoustekniikalle ja liitetään malliasiakirjoja 

ohjaamaan kokouksia.   

  

  

Tavoitteet vuodelle 2019:   

• Laaditaan opiskelijajärjestöille toimintaopas, joka sisältää kokoustekniikkaa, 

malliasiakirjoja ja yhdistyskäytänteitä.   

• Koulutetaan ylioppilaskunnan piirissä toimivia järjestöjä säännöllisesti yhdistyksen 

toimintaan liittyvien oikeudellisten säädösten, säännösten ja lakien noudattamisesta   

  

    

Sektorit, joita toimintasuunnitelmakohta koskettaa:   

• Puheenjohtaja   

• Pääsihteeri   

• Järjestö- ja viestintäasiantuntija    



    

  

  

  

  

5. Viestintäuudistus  
  
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten 

verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan  

22.12.2016. Saavutettavuusdirektiivin mukaan tuotettujen verkkopalvelusisältöjen tulee olla 

kaikkien selkeästi saavutettavissa. Tämän toteuttamiseksi LYY:n on tuotettava vuoden 2019 

alusta palvelunsa sekä suomeksi että englanniksi. Toimenpiteinä LYY:n täytyy uudistaa 

nettisivunsa vastaamaan direktiiviä.    

 

Saavutettavuus koskee digitaalisia palveluita. Saavutettavuusdirektiivissä saavutettavuudella 

tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka 

tahansa voi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan. Tällä pyritään varmistamaan 

kaikille käyttäjille tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita riippumatta 

kuulo- tai näkökyvystä, motorisista vaikeuksista tai muista toiminta- tai kielellisistä rajoitteista 

huolimatta.   

   

Nettisivujen uudistaminen  

   

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan verkkosivut eivät tällä hetkellä vastaa 

saavutettavuusdirektiiviä koskeviin vaatimuksiin; englanninkieliset osiot ovat välttävät ja 

myös sivustojen käytettävyys on kankeaa niin työntekijän kuin vierailijan kannalta. 

Nettisivujen kontrastit tai tekstinkoko eivät myöskään ole sopivat henkilöille, joilla on 

näkövaikeuksia.   

  

Nettisivujen nykyisen tilanteen kartoittaminen aloitettiin lokakuussa 2018. Projekti tulee 

viedä loppuun vuonna 2019.    

  

Nettisivujen ilme tulisi mukailla uudistunutta juhlavuosi-ilmettä. Tästä huolimatta 

nettisivujen täytyy olla iättömät, ettei uudistusta tarvitse tehdä uudestaan vuonna 2020. 

Sivujen ilmeen lisäksi pitää painottaa sisältöä sekä pohjan täytyy mahdollistaa 

tulevaisuudessa nettikaupan avaaminen ja viikoittaisen uutiskirjeen automatisointi.     

  

 Englanninkielisen viestinnän lisääminen   

  

Direktiivin mukaan digitaaliset palvelut tulee olla saavutettavia myös sellaisille, joiden 

äidinkieli ei ole suomi. Kaikki julkisen velvoitteen alla oleva viestintä tulisi olla vähintään 

kahdella kielellä.    

  

Englanninkielinen viestintä on ollut osittain mukana Lapin yliopiston ylioppilaskunnan 

tiedottamisessa. Tulevana kautena olisi kuitenkin tärkeää, että englanninkieli otetaan osaksi  



    

 

 

 

kaikkea materiaalia, mitä ylioppilaskunta luo, jotta kansainvälisyys näkyisi selkeämmin 

omassa tiedottamisessa ja toiminnassa. Näin vahvistetaan linkki myös kansainvälisiin 

opiskelijoihin ja varmistetaan turvallisen opiskeluympäristön sekä laadukkaampi 

edunvalvonta kaikille.    

  

   

Viestintäsuunnitelman päivitys viestintästrategiaksi    

  

LYY:n viestintäsuunnitelma on vanhentunut nopeasti, vaikka se onkin luotu vuosille 

20172020. Viestintäsuunnitelma on hyvin raskas, mistä johtuen sen sisältö ei ole ollut 

voimassa vuonna 2018. Viestintäsuunnitelmasta tulisi tehdä kevyempi asiakirja, kuten 

strategia, joka käsittelee ylioppilaskunnan äänensävyä mediassa ja viestinnän raportointia. 

Tulevana vuonna voidaan myös harkita, tarvitaanko brändistrategia erillisenä paperina.    

  

   

Sisäisen viestinnän kehittäminen    

  

Menneenä vuonna ylioppilaskunnan hallitus ja työntekijät ovat huomanneet sisäisen 

viestinnän vaativan toimenpiteitä. Officen sovellusten lisäksi hallituksella 2018 on ollut   

  

 käytössä Whatsapp. Whatsapp ei ole palvelut hallitusta ja se on koettu raskaaksi käyttää. 

Sisäisestä viestinnästä saataisiin kevyempää käyttämällä Whatsapp-sovelluksen sijaan muita 

pikaviestintäsovelluksia.  

    

Viestinnän seuranta   

  

Tulevana vuonna 2019 tulee panostaa viestinnän laatuun ja olemassa oleviin viestinnän 

kanaviin. Selvitetään viestintää seuraamalla ja dataa tallentamalla, millainen sisältö LYY:n 

jäsenistöä kiinnostaa. Uutiskirjeiden avausnumeroita tulee seurata ja sen tulevaisuudesta 

keskustella.    

  

 Sektorit, joita toimintasuunnitelmakohta koskettaa:   

 Viestintä   

  

Tavoitteet vuodelle 2019:   

 Nettisivujen uudistaminen saavutettavuusdirektiivin mukaiseksi   

• Englannin kielisen viestinnän lisääminen   

• Viestintäsuunnitelman päivitys strategiaksi   

• Sisäisen viestinnän kehittäminen    

• Viestinnän seurannan vakinaistaminen  

  



    

  

  

 

 

6. LYY:n jatkuvan toiminnan kuvaus  
  
Jatkuvan toiminnan asiakirja on laadittu seuraamaan Lapin yliopiston ylioppilaskunnan 

pitkäkestoista, ylivuotista ja jatkuvaa toimintaa. Tässä asiakirjassa kuvatut toiminnot 

perustuvat LYY:n strategiaan ja opiskelijapoliittiseen linjapaperiin.   

Jatkuvan toiminnan kuvaus on osa LYY:n toimintasuunnitelmaa 2019, ja se hyväksytään 

yhdessä ja samassa menettelyssä toimintasuunnitelman kanssa. Jatkuvan toiminnan kuvaus 

tarkistetaan vuosittain toimintasuunnitelmatyön yhteydessä.   

  

Asiakirja liitteenä.  

  
  
  


