
  

    

STRATEGIA 2020  

 
 LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA  

EDUSTAJISTO HYVÄKSYNYT KOKOUKSESSA 1/2018  



  

Johdanto  
Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Yhdessä 

opiskelijapoliittisen linjapaperin kanssa se muodostaa työkalun, joka listaa LYYn keskeiset 

tavoitteet ja toimintavat. Edellisestä strategiasta poiketen tässä strategiassa määritellään 

ainoastaan LYYn arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat koko ylioppilaskunnan toimintaa. Aiemmissa 

strategioissa olleet konkreettiset tavoitteet ja poliittiset linjat löytyvät vuonna 2017 hyväksytystä 

LYYn opiskelijapoliittisesta linjapaperista.   

Strategiaa on työstetty koko vuoden 2017 ajan. Strategiaa työstettiin palvelumuotoilun avulla Lean  

Service Creation -metodilla. Ohjaajana koko kevään kestäneessä prosessissa toimi yliopistonlehtori 

Pikka-Maaria Laine ja avustajina Katja Lindholm ja Heidi Selkälä sekä ylioppilaskunnan puolelta 

pääsihteeri Laura Kantomaa ja hallituksen puheenjohtaja Matias Kassala. Strategiatyöpajat 

järjestettiin kevään 2017 aikana ja niihin kutsuttiin LYYn hallituksen, työntekijöiden ja edustajiston 

jäseniä,sekä myös ainejärjestöjen edustajia. Lisäksi haluttiin kuulla myös niitä opiskelijoita, jotka 

eivät ole aktiivisesti mukana ylioppilaskunnan tai ainejärjestön toiminnassa. Heiltä saatiinkin 

paljon uusia näkökulmia ylioppilaskunnan toiminnasta.  

Strategiatyöpajoissa ideoitiin LYYlle sellaisia palveluita, jotka palvelisivat jäsenistön tarpeita 

mahdollisimman hyvin. Näistä ideoista syntyi kolme projektia, jotka osittain käynnistettiin jo 

vuoden 2017 aikana ja jotka on otettu huomioon myös toimintasuunnitelmassa vuodelle 2018.  

Nämä ovat yhteisöllisyyteen keskittyvä ”Opiskelijan olohuone”, LYYtä ja opiskelijaa lähentävä 

”LyyLassi” sekä yhteisöllistä opiskelua edistävä ”Yhteinen opiskelijatapahtuma”.  

Strategia on voimassa kolme vuotta kattaen vuodet 2018-2020. Strategiaa tarkastellaan aina 

edustajistovaalien jälkeen ja se huomioidaan laadittaessa vuosittaista toimintasuunnitelmaa.  

Lyyn hallitus on hyväksynyt strategian kokouksessaan 22/2017 ja LYYn edustajisto on hyväksynyt 

strategian kokouksessaan 1/2018.  

Missio  

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan toiminnan perustarkoitus on toimia niin, että jokainen Lapin 

yliopiston opiskelija voi hyvin, saa tukea ja ohjausta opintoihinsa ja on merkittävä vaikuttaja niin 

paikallisessa kuin alueellisessakin päätöksenteossa.   

  

Arvot  

Yhteisöllisyys  

LYY on yhtä kuin jäsenensä ja olemassa jäseniään varten. Kaikkien Lapin yliopiston opiskelijoiden 

tulee tuntea kuuluvansa ylioppilaskuntaan ja kokea sen toiminta omakseen. Toiminnan 

kehittämisessä kuunnellaan jäsenistöä jaostojen, ainejärjestöjen ja muiden järjestöjen kautta. Sen 

lisäksi kuunnellaan ja otetaan huomioon myös niiden opiskelijoiden mielipide, jotka eivät ole 

aktiivisesti mukana LYYn tai sen sidosryhmien toiminnassa. On tärkeää, että LYYn tapahtumiin ja 



toimintaan osallistuminen on mahdollista kaikille haluaville, eikä niissä hyväksytä minkäänlaista 

syrjintää.  

Ennakkoluulottomuus  

LYY on toiminnassaan ennakkoluuloton, rohkea ja valmis kokeilemaan uusia toimintapoja 

edunvalvonnan, tapahtumajärjestämisen, viestinnän ja yleisen toiminnan osalta. Mennyttä 

tarkastellaan kriittisesti itsearvioinnin ja palautteen kautta sekä toimitaan aktiivisesti uusien 

parempien toimintatapojen löytämiseksi ja kehittämiseksi. Jäsenistöltä tulevia ideoita ja 

kehitysehdotuksia tarkastellaan vakavasti ja jäsenistön ja ainejärjestöjen projekteja tuetaan 

asiantuntija- ja resurssiavulla.  

Vaikuttavuus  

Ylioppilaskunta pyrkii toimimaan siten, että se on merkittävä, luotettava ja vaikuttava kumppani 

kaikille sidosryhmilleen. LYYn toiminta on vaikuttavaa kaikilla tasoilla aina ylioppilaskunnan sisältä 

tiedekuntiin ja yliopiston hallinnosta Rovaniemen kaupungin ja Lapin maakunnan tasolle. LYY ja 

sen edustamat opiskelijat muodostavat yliopiston hallinnon ja opetushenkilökunnan kanssa 

tiedeyhteisön, jossa opiskelijat ovat merkittävässä asemassa. LYY tulee nähdä luonnollisena 

kumppanina tiedeyhteisön ja yliopiston ja ammattikorkeakoulun välisen korkeakoulukonsernin 

kehittämisessä. Myös kaupungin ja maakunnan tasolla on tehtävä vaikuttavaa edunvalvontatyötä 

opiskelijan elämän parantamiseksi.  

    

Visio 2020  

  

LYYllä on aktiivinen rooli opiskelijan tukijana ja sen varmistajana, että  elämänhallintaa ja opiskelua 

tuetaan riittävillä tukipalveluilla myös yliopiston ja muiden sidosryhmien osalta. Opiskelijan 

hyvinvointi ja mahdollisuudet valmistua paranevat riittävien tukipalvelujen avulla. Jos opiskelija 

kohtaa vaikeuksia, hän saa niihin tarvitsemaansa apua, joka on laadukasta sekä helposti saatavilla.  

Ylioppilaskunnan on oltava aktiivinen vaikutustyössä niin, että yliopiston rakenteet palvelevat 

opiskelijaa siten, että opiskelija pystyy laadukkaasti suoriutumaan opinnoistaan. Opiskelijan 

turvallisuus tulee taata joka tilanteessa ja opiskelijan terveys ei saa olla uhattuna yliopiston 

rakenteiden kunnon puolesta.  

Lapissa tulee olla tarjolla jatkossakin laadukasta korkeakoulutusta monilla aloilla. Lapin yliopistolla 

ja LYYllä tulee olla Lapin yliopiston,  Rovaniemen kaupungin ja Lapin maakunnan kehittämisessä 

vaikuttava ja tunnustettu rooli.  

Ylioppilaskunnan tulee pitää huolta siitä, että Lapin yliopistossa tarjottavien opintojen tulee olla 

aina ajankohtaisia sekä tarjota ajanmukaista osaamista työmarkkinoiden tarpeisiin. Nämä opinnot 

ja  suoritettavat tutkinnot tunnustetaan korkeatasoisina ja laadukkaina. Opiskelija saa opintoihinsa 

ohjausta, joka jatkuu koko opintojen ajan. Opinnoissa huomioidaan ihmisten erilaiset ja muuttuvat 

elämäntilanteet.   



Liite:   

  

Strategia 2020 -projektit  

  

Strategiatyöpajoissa keväällä 2017 suunniteltiin LYYlle uusia palveluja, jotka omalta osaltaan 

vastaisivat työpajojen haastatteluissa ilmenneisiin jäsenistöltä tulleisiin ongelmiin. Näistä 

palveluista jatkokehitykseen valittiin kolme. Projektit on tässä esitelty likimäärin sellaisian, kun ne 

ideoitiin työpajoissa. Nämä ideat eivät kuitenkaan mitenkään sitovia projektien jatkokehityksessä.  

  

Opiskelijan olohuone  

Tavoitteena on tuoda ylioppilaskunta lähemmäs opiskelijaa, mutta ennen kaikkea opiskelijat 

lähemmäs toisiaan. Strategiatyöpajoissa esille nousi esimerkiksi se, kuinka opiskelijan saisi 

tuntemaan, että hän kuuluu yhteisöön, kuinka opiskelija voisi löyttää itselle laajemman piirin, ja 

kuinka ne jotka eivät ole päässeet mukaan ensimmäisenä vuotena, pääsisivät mukaan 

myöhemmin.  

Opiskelijan olohuone -projekti pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin. Tavoitteena on rakentaa 

yliopiston uusituista ainejärjestötiloista kaikille opiskelijoille yhteinen ajanviettopaikka. Olohuone 

suunniteltaisiin yhdessä opiskelijavoimin ja sen ylläpidosta ja kehitystyön johtamisesta vastaisi 

aina vuosittain valittava toimihenkilö yhdessä olohuonetyöryhmän kanssa.   

Tilaan voisi tulla viettämään kahvihetkeä, lukemaan, opiskelemaan tai etsimään juttuseuraa. 

Lisäksi siellä voi pitää monipuolisesti erilaisia tapahtumia. Tilan säännöissä ja toimintakulttuurissa 

olisi erityisesti huomiotu se, että uudet toivotetaan tervetulleiksi ja otetaan mukaan ajanviettoon.  

Tilanne 2017: Työryhmä perustettu ja kokoontunut miettimään ainejärjestötilojen kehittämistä.  

  

LYY-Lassi  

Projektin tavoitteena on luoda sähköinen, anonyymi auttamiskanava opiskelijaelämän eri 

tilanteisiin. ideointivaiheessa kyseessä olisi oma sovellus tai johonkin valmiiseen sovellukseen 

integroitavissa oleva osa (esim. Tuudoon). Työpajoissa tuli ilmi, että opiskelijat kaipaavat 

ylioppilaskunnalta tukea opintojen etenemisessä, itsenäisessä työskentelyssä ja opiskelijalähtöisen 

informaation monipuolisessa lisäämisessä.   

LYY-Lassi toimisi siten, että jokainen työntekijä olisi vuorollaan auttajan roolissa vastaamassa 

opiskelijoilta askarruttaviin asioihin. Vastauksen saisi nopeasti ilman, että tarvitsee etsiä kauan 

oikeaa henkilöä yliopiston käytäviltä. Ylioppilaskunta saisi myös vahvemman roolin opiskelijoiden 

auttajana.  

Tilanne 2017: Kokeiltu WhatsApp-päivystyksiä ja todettu ne toimiviksi.  



  

Yhteinen opiskelutapahtuma  

Alunperin ”Petrogether” -nimellä kulkeneen tapahtuman ideana on yhteisön hyödyntäminen 

opiskelijan tukena. Strategiatyöpajoissa toivottiin LYYltä ratkaisua opiskelijoiden itsenäisen työn 

tukemiseen. Yhteinen opiskelijatapahtuma -projekti pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen.  

Projektin Ideana on luoda yhteisiä opiskelutapahtumia, jotka olisivat ikään kuin laajennettuja 

lukupiirejä. Tavoite on, että tapahtumissa käsiteltäisiin opiskelua mahdollisimman 

poikkitieteellisesti niin, että mahdollisimman moni opiskelija voisi saada hyötyä tapahtumaan 

osallisumisesta. Tapahtumissa voisi olla mahdollisuus saada opiskeluun tukea opiskelukavereilta ja 

opettajilta, sekä vinkkejä hyvistä opiskelumetodeista ja esimerkiksi luentopäiväkirjan teosta.  

Tilanne 2017: Lisätty toimintasuunnitelmaan vuodelle 2018.  
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