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Hyvin hoidettua ja läpinäkyvää hallintoa ja taloudenpitoa 1 

LYYn toimintaa ohjaavien dokumenttien päivittäminen 2 

Nykyinen henkilöstösuunnitelma on voimassa 2017 – 2019, joten päivittämiselle on ilmeinen tarve. 3 

Etenkin yritysyhteistyön ja jäsenpalvelun osalta tarkennusta ja päivitystä kaivataan. Yritysyhteistyön 4 

osalta vastuun ja työnjaon osalta tulee tehdä tarkennuksia sekä jäsenpalvelun osalta kirjaus ylivuoti-5 

sesta toiminnasta koskien jäsenpalvelun kiireapulaisen palkkaamista lienee tarpeellinen sekä kiireapu-6 

laisen työnkuvan määritteleminen. Henkilöstösuunnitelma tulee päivittää vastaamaan sääntöuudis-7 

tuksen myötä tulleita muutoksia mm. pääsihteerin rekrytointiprosessia koskien. Henkilöstösuunnitel-8 

man päivityksessä tulee ottaa huomioon myös Ylioppilaskuntien työehtosopimuksen nykyisen sopi-9 

muskauden päättyminen ja sopimusneuvottelujen tuomat muutokset. 10 

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma puolestaan vanhenee 2020 ja sen liitteenä oleva hankinta-11 

suunnitelma on päivitetty vuoden 2019 lopulla. Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma on perintei-12 

sesti laadittu viiden vuoden mittaiseksi ja hankintasuunnitelma kolmevuotiseksi. LYYn tulo- ja meno-13 

puoli on viime vuosina hyvin vakiintunut ja suurin tuloerä jäsenmaksut kattavat edelleen n. 74% tu-14 

loista ja henkilöstökulut ovat lähes puolet menoista. Lähinnä omistus- ja sijoitustoiminta on muuttu-15 

nut vuodesta 2015 paljon. Valistustalon kiinteistö on myyty 2016 ja sijoitukset on siirretty Danske Ban-16 

kilta syksyllä 2018 Osuuspankkiin, joten etenkin tämä osio vaatii päivittämistä. Taloustyöryhmä on 17 

päivittänyt vuonna 2019 sääntöuudistuksen yhteydessä talousohjesääntöä ja laatinut sijoitusohjeis-18 

tuksen. Nämä asiakirjat tulee aidosti saada valjastettua LYYn sijoitustoimintaa ja taloushallintoa oh-19 

jaaviksi dokumenteiksi. 20 

LYYn yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on vanhentumassa vuoden 2020 lopulla. LYYn arvoihin 21 

kuuluvat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, jotka luovat perustan kaikelle toiminnalle. Yhdenvertaisuus ei 22 

tarkoita samanlaista kohtelua kaikille, vaan yhdenvertaisten lähtökohtien varmistamista kaikille. LYYn 23 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tavoitteena on olla kontekstiin sidottu työkalu LYYn työn-24 

tekijöille ja luottamushenkilöille sekä ainejärjestöjen toimijoille yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon to-25 

teuttamiseen käytännössä sekä syrjinnän ja kiusaamisen ehkäisyyn. Toimintavuoden 2020 aikana on 26 

LYYn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on tarkoitus päivittää koskemaan ajankohtaisia haas-27 

teita. 28 

Omistajuusstrategia on päivitetty viimeksi vuonna 2013, joten on korkea aika muokata sitä ajan ta-29 

salle. Päivittäminen kannattaa ajoittaa vuoteen 2020, jolloin seuraava suurempi omistajuuteen liittyvä 30 

projekti konkretisoituu LYY-kiinteistöt Oy:n sulautuessa tytäryhtiösulautumisena emoyhtiö Laky 31 

Oy:öön. 32 

LYYn käyttämien opiskelijatunnistepalvelujen jatkosta päättäminen 33 

Tuudo lähestyi LYYtä 2019 keväällä, ja ehdotti Tuudoon LYYlle kustomoitua osiota pilotointina syksystä 34 

2019 kevään 2020 loppuun saakka. Tuudo on myös varteenotettava kumppani opiskelijatunnistemark-35 

kinoilla, sillä laajennuksen yhteydessä myös Tuudo tarjoaa käyttäjilleen maksuttoman opiskelijatun-36 

nisteen mobiilissa. Laajennuksen jatkosta tulee päättää kevään 2020 aikana. Pilotointi on maksuton, 37 

ja kustannukset alkavat juosta kesästä 2020 alkaen. Tuudon käyttöä koskien tulee tehdä käyttäjäky-38 

sely, jossa selvitetään, onko laajennuksesta saavutettu odotettua hyötyä ja halutaanko siitä luopua vai 39 



 
 
 
varata siihen määrärahoja. Lisäksi LYYn tulee kartoittaa muitakin opiskelijatunnistevaihtoehtoja sekä 40 

seurata kriittisesti Frank Oy:n kehitystä. 41 

Puuttuminen häiritsevään vaalikäyttäytymiseen 42 

LYY kohtasi edellisissä edustajistovaaleissa ongelmatilanteita liittyen vaalien järjestämiseen ja siellä 43 

ehdolla olleiden henkilöiden käytökseen. Tästä syystä LYY ajoi vahvasti Suomen ylioppilaskuntien liiton 44 

(SYL) liittokokouksessa SYL:n toimintasuunnitelmaan kirjauksen liittyen SYL:n antamaan tukeen, kou-45 

lutukseen ja ohjeistukseen liittyen tällaisiin tilanteisiin edustajistovaaleissa ja muussa ylioppilaskun-46 

tien toiminnassa. LYYn tulee osallistua tämän ohjeistuksen laadintaan aktiivisesti.  47 

 48 

Tavoitteet vuodelle 2020: 49 

• Päivitetään LYYn henkilöstösuunnitelma alkuvuodesta 2020 50 

• Päivitetään LYYn keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 51 

• Päivitetään LYYn yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 52 

• Päivitetään LYYn omistajuusstrategia  53 

• Tarkastellaan eri opiskelijatunnisteiden vaihtoehtoja ja päätetään jatkosta 54 

• Ollaan mukana työstämässä SYL:n laatimaa ohjeistusta vaalien häiriökäyttäytymiseen liittyen 55 

Sektorit, joita toimintasuunnitelmakohta koskettaa: 56 

• LYYn johtosektori 57 

  58 



 
 
 

LYYn strategia tuleville vuosille 59 

LYYn strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Se muodostaakin 60 

ylioppilaskunnan linjapaperin kanssa työkalun, joka listaa LYYn keskeiset tavoitteet ja toimintatavat. 61 

Aikaisempi LYYn strategia on laadittu vuonna 2017 ja se on voimassa kattaen vuodet 2018-2020. Stra-62 

tegia tuleekin siten päivittää toimintavuoden 2020 aikana vastaamaan LYYn tulevaisuuden tavoiteti-63 

laa. 64 

Vuonna 2017 strategiaprosessissa oli hyödynnetty palvelumuotoilun Lean Service Creation -metodia 65 

ja sitä oli työstetty vuoden aikana järjestetyissä strategiatyöpajoissa aktivoiden mukaan ydintiimin li-66 

säksi LYYn hallituksen, työntekijöiden ja edustajiston sekä ainejärjestöjen edustajia. Tärkeitä havain-67 

toja oli myös saatu sellaisilta opiskelijoilta, jotka eivät olleet aktiivisesti mukana LYYssä tai muissa opis-68 

kelijajärjestöissä. Uuden strategian laatimisprosessissa tuleekin hyödyntää yliopistoyhteisöämme 69 

mahdollisimman laajamittaisesti, jotta strategiasta saadaan mahdollisimman vakuuttava ja merkittävä 70 

osa LYYn toimintaa. 71 

 72 

Tavoitteet vuodelle 2020: 73 

• Laaditaan LYYlle uusi strategia 74 

Sektorit, joita toimintasuunnitelmakohta koskettaa: 75 

• LYYn johtosektori 76 

  77 



 
 
 

Vaikuttavaa edunvalvontaa 78 

 79 

Ylioppilaskunta edunvalvojana 80 

Opiskelijoiden edunvalvonta on ylioppilaskunnan tärkein tehtävä. Opintojen suorittaminen Lapin yli-81 

opistossa tulisi olla mahdollisimman joustavaa ja yhdenvertaista. LYYn edunvalvonta- ja vaikuttamis-82 

työtä ohjaa LYYn Opiskelijapoliittinen linjapaperi. Se on kuitenkin vanhentumassa vuoden 2020 lo-83 

pussa ja näin ollen se tuleekin päivittää vastaamaan paremmin LYYn vaikuttamisen osa-alueita ajan-84 

kohtaiset teemat, haasteet ja opiskelijaelämän tilanteet huomioiden. Lisäksi aloitetaan paikallisen 85 

edunvalvonnan edistämiseksi valmistautuminen kuntavaaleihin 2021 86 

Opintojen joustavuus 87 

Yliopiston ohjauspalveluiden on tunnistettava joustavien opintojen tarjoamat mahdollisuudet. LYY 88 

vaikuttaa aktiivisesti opiskelijoiden etäopiskelumahdollisuuksien parantamiseen painottamalla ristiin-89 

valittavien opintojen, etäyhteyksien ja luentotallenteiden sekä muiden opintoja joustavoittavien kei-90 

nojen kehittämisen tärkeyttä. Opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet ja lähtökohdat on otettava ny-91 

kyistä paremmin huomioon. Opiskeluympäristöstä on tehtävä paremmin nykyaikaista opiskelua tu-92 

keva esimerkiksi ryhmätyötilojen kehittämisen ja luentosalien pistorasioiden lisäämisen kautta.   93 

Jatkuva oppiminen 94 

Opiskelu ja oppiminen eivät enää rajoitu pelkästään koulumaailmaan tai yhteen korkeakoulututkin-95 

toon, vaan oppimista tapahtuu läpi elämän, niin harrastuksissa, vapaa-ajalla kuin työelämässäkin. 96 

Myös ylioppilaskunnan tulee huomioida tämä kehityssuunta ja tukea jäseniään jatkuvassa oppimi-97 

sessa. LYY vaikuttaa opintojen rakenteeseen tukien joustavuutta, pyrkii tuomaan työelämän lähem-98 

mäksi opintoja kehittäen samalla opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja kannustaa järjestötoiminnan 99 

roolin kasvattamiseen osana opiskelua. Tutkintorakenteiden tulisi huomioida järjestötoiminnan mer-100 

kitys ja sen tarjoamat mahdollisuudet opinnoissa nykyistä tehokkaammin ja tunnistaa järjestötoimin-101 

nan merkitys opiskelijan työelämävalmiuksien lisääjänä. LYY pyrkii tarjoamaan ylioppilaskunnan pii-102 

rissä toimiville järjestötoimijoille heidän tarvitsemaansa tukea toiminnan kehittämiseen ja toimijoiden 103 

jaksamiseen.  104 

Orientoivat opinnot 105 

Yliopistossa opiskeleminen on erilaista kuin muilla kouluasteilla tai muissa korkeakouluissa.  Tästä 106 

syystä orientoivien opintojen tulisi valmistaa aloittavia opiskelijoita yliopistossa opiskelemiseen. LYY 107 

pyrkii vaikuttamaan siihen, että ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarjotaan opintojen alussa laaduk-108 

kaita orientoivia opintoja huomioiden oppiaineiden eroavaisuudet. Tällä hetkellä orientoivien opinto-109 

jen laadussa on huomattavia vaihteluita tiedekunnittain ja oppialoittain. Orientoivien opintojen aikana 110 

tulisi käydä läpi käytännön ohjeita opiskeluun aina mallitenttivastauksista, lähteiden etsinnästä ja läh-111 

deviittauksista esseiden, oppimispäiväkirjojen ja luentopäiväkirjojen eroihin. Näin varmistetaan, että 112 

jokainen uusi opiskelija tuntee yliopisto-opiskelun vaatimukset heti opintojensa alussa, eikä osaamat-113 

tomuus muodostu ylimääräiseksi kuormittavaksi asiaksi tai jopa esteeksi opinnoissa etenemiselle.  114 



 
 
 
LYY kartoittaa ainejärjestöjen avulla nykyisen tilanteen ja pyrkii löytämään merkittävimmät puutteet 115 

ja kehityskohteet orientaatiossa. LYY vie kehitysehdotukset tiedekuntiin. 116 

LUC - Lapin korkeakoulukonsernin tulevaisuus 117 

Lapin korkeakoulukonserni ja sen kehittyminen ovat jokaista ylioppilaskunnan jäsentä koskettava asia. 118 

Tästä syystä ylioppilaskunnan tulee jatkossakin osallistua aktiivisesti korkeakoulukonsernin kehittä-119 

mistyöhön jäsenistönsä etuja valvoen.  120 

LYYssä on herännyt huoli LUC-konsernin sisäisistä vastakkainasetteluista. Tähän ongelmaan tarttuak-121 

seen LYY järjestää yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKOn sekä matkailu- ja so-122 

siaalialan ainejärjestöjen avustuksella LUC-fasilitointipäivän. Fasilitointipäivässä kerätään yhteen yli-123 

opiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoita, johtoa sekä henkilökuntaa keskustelemaan LUC-hank-124 

keen tulevaisuudesta. 125 

Päivän tavoitteena on kiinnittää huomiota hankkeen ja konsernin viestintään ja lisätä yhteistyötä kon-126 

sernin sisällä. Erityisesti vastakkainasettelusta ja vääristä ennakkoluuloista pyritään pääsemään yli. Ta-127 

pahtumassa on mukana fasilitaattori edesauttamassa keskustelua.  Fasilitointipäivä järjestetään alku-128 

vuodesta Rovaniemellä.  129 

Opiskelijan hyvinvoinnista huolehtiminen  130 

Hyvinvoiva opiskelija on aina parempi versio itsestään kaikilla elämän osa-alueilla. LYY pyrkii edistä-131 

mään kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitystä fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset näkökulmat huomi-132 

oiden. Toimintavuonna 2020 tulee pohtia mahdollisuutta siirtää nykyinen Hyvinvointiviikko osaksi 133 

Mielenterveysviikkoa. LYY myös vaikuttaa siihen, että opiskelijoiden hyvinvointiin kohdennetut resurs-134 

sit saadaan kokonaisuudessaan riittävälle tasolle. Tämä sisältää muun muassa sen, että LYY vaikuttaa 135 

yliopiston hallintoon opintopsykologin palkkaamiseksi. LYY seuraa aktiivisesti YTHS-laajentumisen vai-136 

kutuksia opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden resursseihin Rovaniemellä. 137 

LYY toteuttaa keväällä kontrollikyselyn vuonna 2017 tehdylle Vuorovaikutus- ja yhteisöllisyyskyselylle. 138 

Kyselyllä pyritään selvittämään erityisesti kokemuksia kiusaamisesta ja yhteisöllisyydestä Lapin yliopis-139 

tossa. Vastausten vertailukelpoisuuden varmistamiseksi kyselyssä pyritään käyttämään samoja kysy-140 

myksiä kuin edellisessä kyselyssä. Kysely lähetetään jokaiselle ylioppilaskunnan jäsenelle. Tulokset 141 

analysoidaan ja niistä viestitään LYYn kanavissa.  142 

 143 

Tavoitteet vuodelle 2020: 144 

• Päivitetään LYYn Opiskelijapoliittinen linjapaperi 145 

• Kehitetään opintojen joustavuutta Lapin yliopistossa monipuolisesti 146 

• Vaikutetaan järjestötoiminnan tuomiseksi aiempaa merkittävämmäksi osaksi opintoja  147 

• Vaikutetaan työelämään liittyvien opintokokonaisuuksien kehittämiseen 148 

• Jatketaan orientoivien opintojen kehittämistä uusien opiskelijoiden tarpeita entistä paremmin 149 

vastaaviksi  150 

• Laaditaan yhteisöllisyys- ja vuorovaikutuskyselyn kontrollikysely 151 

• Valmistellaan LYYn kuntavaalitavoitteita 2021 152 



 
 
 

• Tehdään vaikutustyötä opintopsykologin saamiseksi Lapin yliopistoon 153 

Sektorit, joita toimintasuunnitelmakohta koskettaa: 154 

• LYYn edunvalvontasektori  155 



 
 
 

Laadukasta vapaa-aikaa opintojen rinnalla  156 

LYY tarjoaa jäsenistölleen erilaista vapaa-ajan toimintaa tapahtumien avulla. Tapahtumakirjo kattaa 157 

kaikenlaiset tapahtumat. Vuonna 2020 LYYn vapaa-ajan sektori panostaa liikunnallisen toiminnan ke-158 

hittämiseen, LYY goes kulttuuri –tapahtumasarjan sisällön selkeyttämiseen sekä vähentää alkoholin 159 

käyttöön liittyvää painetta opiskelijakulttuurin piirissä.  160 

Monipuolisempaa opiskelijakulttuuria 161 

LYYn tapahtumakulttuurin tulee olla monipuolista. Vuonna 2020 LYY keskustelee aine- ja opiskelijajär-162 

jestöjen kanssa opiskelijakulttuurin kehittämisestä. On tärkeää saada kaikki opiskelijat vahvemmin 163 

mukaan osaksi lappilaista opiskelijakulttuuria taustastaan ja omista mieltymyksistään riippumatta. 164 

Tässä tulee huomioida esimerkiksi perheelliset opiskelijat, muualla asuvat opiskelijat ja eri taustoista 165 

ja uskonnoista tulevat opiskelijat. Monipuoliset tapahtumat lisäävät yhdenvertaisuutta kampuksella 166 

ja opiskelijakulttuurissa. Monipuoliset tapahtumat käsittävät perinteisten opiskelijatapahtumien li-167 

säksi muun muassa Yummy Approt, Arctic Approt sekä LYY goes kulttuuri -tapahtumasarjan. 168 

Lyy goes kulttuuri –tapahtumasarjan kehittäminen 169 

Vuonna 2018 LYY alkoi järjestää yhdessä ainejärjestöjen kanssa tapahtumasarjaa nimeltä Lyy goes 170 

kulttuuri. Ideana on, että joka kuukausi vuorossa oleva järjestäjätaho vie opiskelijat tutustumaan eri-171 

laisiin kulttuuritapahtumiin, kuten taidenäyttelyihin, teatteriesityksiin ja elokuvanäytöksiin. Tapahtu-172 

man järjestämisestä on ollut vastuussa vuorotellen LYY ja ainejärjestöt. 173 

Tapahtumasarja on saanut varovaista hyväksyntää ylioppilaskunnan tapahtumien joukossa. Silti siinä 174 

on kehityskohtia, joita tulee pohtia tulevana vuonna, kuten tapahtumien jakautuminen tasaisesti toi-175 

mintavuodelle ja osatapahtumien houkuttelevuuden lisääminen. Tapahtumakirjon tulee olla myös 176 

aiempaa kattavampi pohtimalla esimerkiksi liikuntasektorin osallistamista tapahtumasarjan tuottami-177 

seen. Kehittämistyössä tulee huomioida opiskelija- ja ainejärjestöjen erilaiset resurssit. 178 

 179 

Tavoitteet vuodelle 2020: 180 

• Tehdään yhteistyösopimus Kide.app -palvelun kanssa  181 

• Järjestetään monipuolista ja kaikkia yhteisömme jäseniä kiinnostavaa toimintaa 182 

• Kehitetään LYY goes kulttuuri -tapahtumasarjaa paremmin jäsenistöämme palvelevaksi 183 

Sektorit, joita toimintasuunnitelmakohta koskettaa: 184 

• LYYn vapaa-aikasektori  185 



 
 
 

Selkeämpää ja yhdenmukaisempaa viestintää 186 

LYY viestii päivittäin erilaisten viestintäkanavien kautta ja samalla luo mielikuvia jäsenistölle ja ulko-187 

puolisille toimijoille siitä, minkälainen organisaatio LYY on. Tulevana kautena LYY vahvistaa omaa vies-188 

tintää yhdenmukaistamalla sitä sekä luomalla paremmat ohjenuorat viestinnän suhteen jokaiselle 189 

LYYssä toimivalle henkilölle. Viestintää kehittäessään LYY kiinnittää erityistä huomiota edunvalvonnal-190 

lisen viestinnän kehittämiseen. LYY käy keskustelua yhdessä opiskelijajärjestöjen kanssa, jotta vies-191 

tintä edunvalvonnasta olisi mahdollisimman selkeää, näkyvää, ajankohtaista, helposti lähestyttävää ja 192 

saavutettavaa. 193 

Graafisen ohjeiston päivittäminen  194 

LYYn graafinen ohjeisto on viimeksi uusittu vuonna 2016. Vuoden 2020 aikana päivitetään ohjeisto 195 

nykyisen ilmeen mukaiseksi. LYY on vuoden 2019 aikana uusinut tunnuksen, värit ja typografian, jotka 196 

tulee kirjata ylös graafisen ohjeiston muodossa. Ohjeistoon kootaan LYYn visuaalisen ilmeen linjaukset 197 

sekä ohjeet eri elementtien käytöstä. Graafiseen ohjeistoon luodaan myös esimerkkipohjia mm. Po-198 

werpoint-esityksestä, asiakirjoista, ilmoituspohjista ja tiedotteista. Ohjeisto sisältää esimerkkejä käy-199 

tännön sovelluksista ja toimii myös työkaluna ilmeen soveltamiseen.  200 

Laaditaan vuosikohtainen viestintäsuunnitelma, jossa luodaan perusta viestinnän onnistumisen 201 

mittaamiselle sekä viestintästrategia vuoteen 2023 202 

LYY laatii vuosikohtaisen viestintäsuunnitelman, jossa luodaan perusta viestinnän onnistumisen mit-203 

taamiselle, jota jatkossa hyödynnetään vuosittaisten viestintäsuunnitelmien laadinnassa. Tämän li-204 

säksi laaditaan vuoteen 2023 ulottuva viestintästrategia, jossa kerrotaan millaista vaikuttavuutta vies-205 

tinnältä haetaan. Strategiaan sisällytetään viestinnän tavoitteet (miksi) ja keskeiset suuntaviivat (mi-206 

ten). Konkreettiset toimenpiteet sisällytetään vuosikohtaiseen viestintäsuunnitelmaan. 207 

Viestintäsuunnitelmassa esitellään konkreettisten toimenpiteiden suuntaviivat: viestinnän suunnitte-208 

luun, vastuisiin, perehdytyksiin, ulkoiseen ja sisäiseen viestintään, kriisiviestintään sekä seurantaan. 209 

Viestintäsuunnitelmassa painotetaan tämän lisäksi LYYn visuaalisen identiteetin vahvistamista uuden 210 

graafisen ohjeistuksen keinoin. Viestintäsuunnitelmassa tuodaan esille myös kehityskohtia tuleville 211 

vuosille. Viestintäsuunnitelman tehtävänä on toimia työkaluna LYYn toimijoille ja avustaa jokaista luo-212 

maan aiempaa yhtenäisempää viestintää. 213 

Viestintästrategiassa LYY tuo esille viestinnän peruslähtökohdat ja määrittelee, mitä LYY on viestinnäl-214 

lisessä merkityksessä. Strategia esittelee muun muassa LYYn viestinnälliset arvot, kohderyhmät, sisäl-215 

löt, viestintäkanavat, tavoitteet ja keskeiset suuntaviivat LYYn viestinnälle.     216 

 217 

Tavoitteet vuodelle 2020: 218 

• Kehitetään edunvalvontaviestintää järjestöjä osallistaen  219 

• Graafisen ohjeiston päivittäminen  220 

• Viestintäsuunnitelman päivittäminen ja viestintästrategian luominen vuoteen 2023  221 

• Lisätään Lapin yliopiston opiskelijoiden ympäristötietoutta osana laajempaa yhteiskunnallista 222 

keskustelua 223 



 
 
 
Sektorit, joita toimintasuunnitelmakohta koskettaa: 224 

• LYYn viestintäsektori 225 

• LYYn edunvalvontasektori   226 



 
 
 

Ympäristövaikuttaminen osana LYYn toimintaa  227 

LYY on arktisen alueen ja Euroopan Unionin pohjoisimman yliopiston ylioppilaskunta. LYY arvostaa ja 228 

kunnioittaa arktisen alueen luontoa ja kantaa oman ympäristövastuunsa ilmastonmuutoksen hillitse-229 

miseksi. LYYn toiminta pohjautuu tieteeseen ja tutkittuun tietoon. Vuonna 2020 ympäristötyö ja ym-230 

päristövastuu vakiinnutetaan osaksi ylioppilaskunnan kaikkea toimintaa ja rakenteita ja ne ovat kaikkia 231 

sektoreita läpileikkaava teema. 232 

LYY ympäristövaikuttajana 233 

Vuoden 2019 aikana LYY on ollut aloitteellinen yliopiston ympäristötyöryhmän perustamiseksi ja osal-234 

listunut työryhmän toimintaan aktiivisesti. Vuonna 2020 ylioppilaskunta jatkaa vaikuttamista työryh-235 

mässä ja edistää kunnianhimoisen ympäristösuunnitelman laatimista yliopistolle.  236 

Vuonna 2020 ylioppilaskunta jatkaa ja kehittää vuonna 2019 perustetun ympäristöjaoston toimintaa 237 

ja edistää opiskelijajärjestöjen välistä tiedonvälitystä ympäristöasioihin liittyen. Jaostossa jäsenet ja-238 

kavat keskenään hyviksi koettuja käytäntöjä ja suunnittelevat ympäristötoimintaa ja erilaisia viestin-239 

täkampanjoita. Vuonna 2020 LYYn ympäristöjaosto toteuttaa viestintäkampanjan liittyen opiskelijoi-240 

den vastuullisuusvalintoihin, kuten julkiseen liikenteeseen ja ruokatottumuksiin liittyen.  241 

LYYn oman toiminnan kehittäminen 242 

LYYn toiminta ei nykyisellään ole päästöneutraalia, mutta päästöjen vähentäminen edellyttää niiden 243 

nykytason tietämistä. Tämän vuoksi LYYn hallitus kartoittaa vuonna 2020 LYYn toiminnan päästövai-244 

kutuksia ja päästöihin tehtävissä olevia vähennyksiä. LYY sisällyttää ympäristöasiat ja niihin lukeutuvat 245 

toimenpiteet osaksi uudistettavaa opiskelijapoliittista linjapaperia.  246 

 247 

Tavoitteet vuodelle 2020: 248 

• LYYn uudistettava opiskelijapoliittinen linjapaperi valmistellaan huomioiden ympäristöasiat 249 

läpileikkaavasti.   250 

• Vakiinnutetaan ympäristöjaosto ja -työ osaksi LYYn toimintaan. 251 

• Selvitetään toiminnan ja kiinteistöjen ympäristövaikutukset ja arvioidaan, miten näitä vaiku-252 

tuksia voidaan minimoida. 253 

• Osallistutaan yliopiston ympäristösuunnitelman laatimiseen. 254 

• Toteutetaan ympäristöteemainen viestintäkampanja.  255 

Sektorit, joita toimintasuunnitelmakohta koskettaa: 256 

• LYYn kaikki toimijat, erityisesti ympäristövastaava  257 



 
 
 

Kansainvälisyys osana LYYn toimintaa 258 

Lapin yliopistossa opiskelevat kansainväliset opiskelijat ovat sekä tutkinto- että vaihto-opiskelijoita. 259 

Ylioppilaskunnan virallinen kieli on suomi, mutta parantaakseen ei-suomenkielisten jäsentensä ase-260 

maa ylioppilaskunta edistää myös englanninkielisten palveluiden saatavuutta mahdollisuuksien mu-261 

kaan vuonna 2020.  262 

Kansainvälisyyssektori huomioi vuonna 2020 myös Lapin yliopistosta vaihtoon lähtevien opiskelija-263 

jäsenten edunvalvonnan tärkeyden pyrkien kehittämään jäsenistön tukitoimintoja kotiyliopistossa yh-264 

teistyössä kansainvälistymispalveluiden sekä opiskelijajärjestöjen kanssa. 265 

Kansainväliset opiskelijat osana jäsenistöä 266 

Ylioppilaskunta edistää edunvalvontatyössään myös englanninkielisten palveluiden saatavuutta jäse-267 

nistöään ajatellen. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelijaterveydenhuollon palveluihin ja etenkin 268 

YTHS-laajentumisen tuomiin muutoksiin kansainvälisten opiskelijoiden opiskelijaterveydenhuollon 269 

osalta. Vaikuttamistyötä tehdään yhdessä yliopiston kansainvälistymispalveluiden kanssa. Ylioppilas-270 

kunta korostaa vuonna 2020 myös ulkomaille opiskelijavaihtoon lähtevien jäsentensä edunvalvontaa. 271 

LYY pyrkii myös tekemään resurssiensa puitteissa omasta toiminnastaan lähestyttävämpää kansainvä-272 

lisille opiskelijoille ja kannustaa opiskelijajärjestöjä samaan. Vuonna 2020 LYY vakiinnuttaa ja kehittää 273 

kansainvälisen jaoston toimintaa. Jaoston työkielenä toimii englanti.  274 

 275 

Sektorit, joita toimintasuunnitelmakohta koskettaa: 276 

• LYYn kansainvälisyyssektori 277 

Tavoitteet vuodelle 2020: 278 

• LYYn toiminta on entistä lähestyttävämpää myös muunkielisille opiskelijoille. 279 

• LYY toimii tukena myös vaihtoon lähteville jäsenilleen.  280 



 
 
 

LYY järjestöjen tukipilarina 281 

Lapin yliopiston piirissä toimii yli 20 erilaista järjestöä. Järjestöt ovat LYYn yksi tärkeimmistä sidosryh-282 

mistä, jolla on suuri merkitys LYYn toiminnalle. Ylioppilaskunta järjestää joka vuosi Riemupiirakan, joka 283 

on järjestöille suunnattu koulutuspäivä. Tämän lisäksi LYY haluaa vuoden 2020 aikana kehittää toimin-284 

taansa siten, että jokaisella LYYn piirissä toimivalla opiskelijajärjestöllä olisi saatavilla työkaluja ja mah-285 

dollisuuksia järjestötoiminnan tueksi. Yksi konkreettinen toimenpide on Kide.app -palvelun käyttöön-286 

ottoon liittyvien toimenpiteiden selvittäminen niin, että hallitukselta ja työntekijöiltä voidaan vapaut-287 

taa resursseja toimintaa tehostamalla. LYY selvittää myös Kide.app -palvelun käyttöönoton laajenta-288 

mista aine- ja opiskelijajärjestöjen toiminnan tueksi. 289 

Järjestöopas Lapin yliopiston piirissä toimiville opiskelijajärjestöille 290 

Järjestöjen toiminnan tueksi ylioppilaskunta on toimintavuoden 2019 aikana aloittanut järjestöop-291 

paan laatimisen. Opas kokoaa opiskelijajärjestöjä varten ohjeita toimintavuoden alkuun, toiminnan 292 

kehittämiseen sekä tavoitteiden asettamiseen ja niiden seuraamiseen. Oppaan tarkoituksena on aut-293 

taa järjestöjä jokapäiväisessä toiminnassa ja yhtenäistää samalla järjestötoimintaa Lapin yliopiston pii-294 

rissä toimivien järjestöjen keskuudessa.  295 

Järjestöopas selkiyttää opiskelijayhdistyksille myös yliopiston rakennetta ja hallintoa ja niiden toimin-296 

takulttuureja sekä yhdistysten omaan juridiseen asemaan ja vastuisiin liittyviä kysymyksiä. Opas sisäl-297 

tää myös kokoustekniikkaa ja asiakirjoja koskevia ohjeistuksia ja malleja. Toimintavuoden 2020 aikana 298 

Järjestöopas laaditaan loppuun ja viimeistellään. 299 

Ainejärjestötilojen käytön yhdenmukaistaminen  300 

Vuonna 2018 LYY ja yliopisto ovat uudistaneet yliopiston kellarikerroksessa olevia ainejärjestötiloja 301 

saaden myös yliopistolle erillisen sitsitilan. LYY on välittänyt tiedot yliopistolle siitä, kenelle järjestöjen 302 

vastuuhenkilöille ainejärjestötilojen kulku- ja käyttöoikeudet kuuluvat. Lisäksi aine- ja opiskelijajärjes-303 

töt ovat itse ilmoittaneet yliopistolle tilojen käytöstä. Kuitenkin tiloihin tehtävät hankinnat, huoltotoi-304 

menpiteet ja remontointitarpeet sekä muut tilojen käyttöön liittyvät kysymykset luovat epäselvyyttä. 305 

Tästä syystä ainejärjestötiloille tulee vuoden 2020 aikana luoda erilliset säännöt, käytänteet ja ohjeet 306 

ylläpidon ja käytön suhteen toiminnan vakiinnuttamiseksi.  307 

 308 

Tavoitteet vuodelle 2020: 309 

• Vuonna 2019 aloitettu opiskelijajärjestöjen toimintaoppaan laadinta saatetaan loppuun.  310 

• Laaditaan yhteistyössä yliopiston ja ainejärjestöjen kanssa säännöt ja toimintakäytänteet ai-311 

nejärjestötiloille  312 

Sektorit, joita toimintasuunnitelmakohta koskettaa: 313 

• LYYn järjestösektori 314 

• LYYn edunvalvontasektori 315 

• LYYn johtosektori  316 



 
 
 

40 vuotta Lapin ylioppilaslehteä!  317 

Vuonna 2020 Lapin ylioppilaslehti (LY) täyttää 40 vuotta. Lehti on iso osa Lapin yliopiston ylioppilas-318 

kunnan historiaa ja se on samalla luonut LYYn jäsenistölle mahdollisuuden toteuttaa itseään lehden 319 

piirissä. LY aikoo juhlavuotensa kunniaksi järjestää tapahtumia ja toimintaa, joissa se toivoo myös yli-320 

oppilaskunnan olevan mukana. LYYn tehtävä on toimia pääasiassa LY:n tukena juhlavuoden aikana 321 

kattavamman näkyvyyden saavuttamiseksi.  322 

LY on rakentanut toimikunnan, jota koordinoidaan lehden työntekijöiden kesken. Juhlavuoden kunni-323 

aksi on jo päätetty tuottaa lehdelle oma näyttely, jonka ajankohta on 17.3.-2.4., näyttely on Lapin 324 

yliopistolla, Galleria Kopiossa. 325 

LYYn rooli lehden juhlavuotena on tukea lehteä rahallisesti ja viestinnällisesti. LYYn hallitus voi halu-326 

tessaan toimia mukana LY:n juhlavuoden toimikunnassa. Viestinnällisistä asioista ja työn jakautumi-327 

sesta keskustellaan lehden päätoimittajan kanssa.  328 

 329 

Tavoitteet vuodelle 2020: 330 

• Tuetaan Lapin ylioppilaslehteä LY:n juhlavuoden ajan  331 

Sektorit, joita toimintasuunnitelmakohta koskettaa: 332 

• Järjestö- ja viestintäasiantuntija 333 

• LYYn hallitus  334 



 
 
 

Oheistoiminta 335 

Tuotteiden kehittäminen ja hankintojen järkeistäminen  336 

LYY on vuosien varrella hankkinut ja uudistanut oheistuotteitaan. Tällä hetkellä LYYltä löytyy yliopiston 337 

kanssa yhteistyössä tuotetut paidat, Yhden tähden laulukirja, opiskelijakalenteri, Syöttöporsas-haala-338 

rimerkki sekä LYY XL -kangaskassi. Kaikkia oheistuotteita on kehitetty vuoden 2019 aikana, mutta nii-339 

den hankinta ja edelleenmyynti kaipaa suunnittelua. 340 

Vuoden 2020 aikana LYYn tulee kehittää oheistuotteiden ostoa toimittajilta ja mahdollistaa jäsenistöl-341 

leen paremmat mahdollisuudet oheistuotteiden hankintaan. LYY voi tarvittaessa hankkia uusia oheis-342 

tuotteita. Tuotteiden, kuten paitojen, tilausta tulee uudelleenorganisoida sekä tuotteistosta kootaan 343 

yhtenäinen kooste LYYn nettisivuille. Selvitetään jäsenten mahdollisuus suunnitella ja tuottaa tuot-344 

teita oheismyyntiin. 345 

 346 

Saunatilojen uudistaminen  347 

Vuoden 2019 aikana LYYn sauna on siirretty Sauna Online -palveluun, joka on mahdollistanut saunan 348 

käyttäjäkunnan kasvun. Saunatilan kysyntä luo LYYlle velvoitteen kehittää tiloja paremmin tämänhet-349 

kisiä tarpeita vastaaviksi ja varmistaa jokaiselle saunan käyttäjälle parempi käyttäjäkokemus.  350 

Sauna on viimeksi remontoitu vuonna 2012 ja vuonna 2018 saunaan hankittiin uusi sohva. Saunaa 351 

varten ei ole tehty mitään erillisiä hankintoja tämän jälkeen. Tila kaipaa pientä kasvojenkohotusta 352 

muun muassa tekstiilien ja muiden huonekalujen suhteen sekä erillistä inventaariota. Vuoden 2020 353 

aikana tehdään LYYn saunalle yleisilmeen kohotus. Yleisilmeen kohentamisessa selvitetään mahdolli-354 

suus hyödyntää esimerkiksi opiskelijoiden sisustus- ja tekstiilimuotoilun, teollisen muotoilun ja palve-355 

lumuotoilun osaamista. 356 

Kysynnän kasvun ja LYYn saunan uudistamisen vuoksi myös LYYn saunan hintoihin tulee tehdä muu-357 

toksia vuoden 2020 aikana. Tällä hetkellä ei täysin hyödynnetä LYYn saunan arvoa, esimerkiksi arkipy-358 

hiä ei huomioida mitenkään hinnoittelussa. LYYn toimiston työntekijät ja hallitus määrittelevät uudet 359 

hinnat LYYn saunalle vuoden 2020 varauksia varten.  360 

  361 

Tavoitteet vuodelle 2020: 362 

• Tuotteita kehitetään, ja niiden hankintaa säännellään 363 

• Saunan yleisilmettä kohotetaan ja hinnat määritellään uudelleen  364 

Sektorit, joita toimintasuunnitelmakohta koskettaa: 365 

• Pääsihteeri 366 

• Järjestö- ja viestintäasiantuntija  367 



 
 
 

LYYn jatkuvan toiminnan kuvaus  368 

Jatkuvan toiminnan asiakirja on laadittu seuraamaan Lapin yliopiston ylioppilaskunnan pitkäkes-369 

toista, ylivuotista ja jatkuvaa toimintaa. Tässä asiakirjassa kuvatut toiminnot perustuvat LYYn stra-370 

tegiaan ja opiskelijapoliittiseen linjapaperiin.  371 

 372 

Jatkuvan toiminnan kuvaus on osa LYYn toimintasuunnitelmaa 2020, ja se hyväksytään yhdessä ja 373 

samassa menettelyssä toimintasuunnitelman kanssa. Jatkuvan toiminnan kuvaus tarkistetaan 374 

vuosittain toimintasuunnitelmatyön yhteydessä.  375 

 376 

Asiakirja liitteenä. 377 


