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Uuden normaalin ymmärtäminen   
Johdanto  

Koronapandemia on haastanut Lapin yliopiston opiskelijoiden yhteisöllisyyden tunnetta. 
Etätyöskentely on vähentänyt kuuluvuuden tunnetta Lapin yliopistoon ja vaikuttanut myös 
opiskelijoiden hyvinvointiin kielteisellä tavalla. LYYlle tuottaa haasteita saada etätyössä olevat 
opiskelijat tuntemaan kuuluvutta myös ylioppilaskuntaan. Tämän vuoksi ylioppilaskunnan on 
syytä miettiä uuden normaalin kautta tapoja edistää roolia opiskelijoiden yhdyssiteenä. Erilaiset 
tapahtumat sekä etäopiskelijoita hyödyttävä edunvalvontatyö tulee suunnitella toimiviksi, 
houkutteleviksi ja tehokkaiksi.  

Lapin yliopistossa on oltava mahdollista suorittaa opintoja hybridimallin mukaisesti niin 
koronapandemian aikana kuin sen jälkeenkin. Yliopisto-opinnoissa on syytä jättää etäopiskelun 
tuottamat hyvät asiat voimaan, kuten usean maisterivaiheen opiskelijan paikasta riippumattomien 
opintojen onnistuminen. LYY kuitenkin korostaa kampuskontaktien tärkeyttä ennen kaikkea 
opintojensa alussa olevien opiskelijoiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden suhteen. LYY viestii 
yliopistolle, että läsnäolo-opetukseen on syytä palata, kun se on turvallisesti mahdollista.   

Lapin yliopiston hybridimallin opetuksen taso tulee pitää laadukkaana ja opintojen suoritustavat 
monimuotoisia. Opetuksessa tulee huomioida tasa-arvoisesti niin etäyhteyksien päässä olevat 
opiskelijat kuin läsnäolevat osallistujat. Opetuksessa on pidettävä huolta, että kurssien aikataulut ja 
suoritusmuodot ovat selkeät koko kurssin ajan huolimatta vallitsevasta koronatilanteesta.   

Yliopiston viestintä päivittyvistä ohjeistuksista tulee tapahtua niin, että opetushenkilökunnalla on 
aikaa suunnitella rauhassa tuleva opetus. Opetushenkilöstön on tiedotettava opetusjärjestelyistä 
opiskelijoita viipymättä.  

Tuutoroinnin toteutuksessa ja järjestetyssä tuutorikoulutuksessa otetaan huomioon myös 
mahdollinen tuutoroinnin järjestyminen etänä. Niin opettaja- kuin opiskelijatuutoreille tarjotaan 
tietoa, taitoja ja puitteita toteuttaa tapaamisia ja ryhmäyttämistä myös etäyhteyksien välityksellä.  

Opiskelija osana yliopiston johtamisjärjestelyjä  
LYY otti kantaa syksyllä 2020 koskien opiskelijan roolia osana yliopiston päätöksentekoa. 
Yliopistolla on viime vuoden aikana vaihtunut moni hallinnon avainhenkilö rehtoraatista ja 
hallintojohtajasta alkaen. Yliopiston uudella johdolla on tavoitteena kehittää ja uusia yliopiston 
johtamisjärjestelyjä. Uusien johtamisjärjestelyjen myötä yliopistoon on syntynyt uusia 
johtamisryhmiä ja -instrumentteja, joissa on vielä epäselvää se, mikä opiskelijoiden rooli tulee 
olemaan.  

LYY vaikuttaa vuonna 2021 aktiivisesti siihen, että opiskelijat huomioidaan kolmikantaperiaatteen 
mukaisesti yliopistoyhteisöön kuuluvana päätöksentekijänä niin erilaisissa johto- ja työryhmissä 
kuin myös hallintojohtosäännön mukaisissa päätöselimissä. Näyttää myös siltä, että yliopisto on 
päivittämässä hallintojohtosääntöään, joten LYYn on oltava aktiivisesti mukana päivitystyössä ja 
tuotava ilmi tahtotilansa vaikuttaa yliopiston johtamiseen.  



 

 
 
 
 

Yliopiston hallinnon sekä hallinnon opiskelijaedustajien kanssa on myös syytä keskustella siitä, 
onko järkevää, että yliopiston hallituksen opiskelijajäsenen edustuskausi on yksivuotinen. Asia 
tulee nostaa keskusteluun hallintojohtosäännön päivityksen yhteydessä.  

LYYlle on tärkeää, että LUC-konsernin luomis- ja rakentamistyössä opiskelijoilla on vaikuttava rooli 
päätöksentekijänä. On pidettävä huoli, että ylioppilaskunnalla on edustus kaikissa päättävissä 
elimissä ja tulevissa strategisissa kehitysryhmissä.  

Tavoitteet vuodelle 2021:  

• Vaikutetaan aktiivisesti opiskelijoiden edustukseen Lapin yliopiston toiminnasta päättävissä 
toimielimissä.  

• Koulutetaan hallinnon opiskelijaedustajia heidän tehtäviensä vaatimalla tavalla.  
• Pidetään huolta opiskelijan äänen kuulumisesta LUC-konsernin kehitystyössä.   
• Ollaan aktiivisesti mukana Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ja johtamisjärjestelyjen 

päivitystyössä.  
 

LUC-korkeakoulukonsernin ja hyvinvointipalveluiden kehitystyö  
LUC-korkeakoulukonserni yhdistää Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun hallintoa, 
opintokokonaisuuksien osia sekä palveluita yhä enenevissä määrin. LYYllä on tärkeä tehtävä 
tarkkailla näitä kehityssuuntia jatkuvasti yliopisto-opiskelijoiden etujen kannalta.   

Tärkeimmät yhteistyökumppanit tässä tehtävässä ovat Lapin yliopisto ja Lapin 
ammattikorkeakoulu, LYYn piirissä toimivat ainejärjestöt sekä Lapin ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta ROTKO, joiden opiskelijoita ja jäseniä nämä muutokset myös koskevat.  

LYY pitää huolen, että opiskelijat ovat vahvasti edustettuina ja kuultuina LUC-konserniin liittyviä 
päätöksiä suunnitellessa. Suunnittelutyössä osallistetaan erityisesti sellaisia opiskelijoita, joita 
tulevat muutokset opinnoissa tulevat koskettamaan. Erityispainoarvo opintojen kehitystyössä on 
LUC-strategiaa tukevalla Study+ -ohjelmalla, jonka puitteissa on tarkoitus lisätä opiskelijoiden 
mahdollisuuksia ristiinopiskeluun.  

LYYn tulee tarkkailla jatkuvasti jo tehtyjä liikkeitä LUC-korkeakoulukonsernin sisällä. Opiskelijoilta 
kerätään palautetta LUC-palveluiden ja -opintojen toimivuudesta ja toteutuksesta, jota käytetään 
kehitystyössä. Uusia muutoksia opinnoissa ja palveluissa ja niiden toimivuutta 
opiskelijanäkökulmasta tarkkaillaan tehostetusti.  

LYY vaikuttaa aktiivisesti LUC:n hyvinvointipalveluiden resurssien riittävyyteen ja palveluiden 
kattavuuteen. LYYn tavoitteena on opintopsykologin palkkaaminen osaksi hyvinvointipalveluita. 
Osana hyvinvointipalveluiden kehitystyötä LYY osallistuu Work+ -työn kautta tulevaan vuonna 
2022 voimaanastuvan hyvinvointiohjelman rakentamiseen.  

Tavoitteet vuodelle 2021:  

• Toimitaan aktiivisesti mukana LUC-palveluiden kehittämisessä ja suunnittelutyössä.  
• Viestitään LUC-kehitystyöstä yliopisto-opiskelijoille.  



 

 
 
 
 

• Osallistetaan aktiivisesti erityisesti niitä opiskelijoita, joiden opintoja LUC-muutokset 
koskettavat.  

• Vaaditaan opintopsykologin palkkaamista osaksi LUC-hyvinvointipalveluita.  
 

YTHS-muutoksen seuraaminen   
Laki korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta muuttuu 1.1.2021 alkaen. Muutos on mittava 
LYYn toiminnan kannalta. YTHS-palveluiden piiriin lakimuutoksen jälkeen pääsevät myös 
ammattikorkeakouluopiskelijat, mutta palveluiden piiristä poistuvat vaihto-opiskelijat. Lain 
muutoksella on myös vaikutuksia LYYn lakisääteisiin tehtäviin, kun maksunkerääjäksi siirtyy Kela. 
Tämä synnyttää vilkasta keskustelua ylioppilaskunnan jäsenyyden tilasta. On syytä tarkkailla sitä, 
miten jäsenyyden oikeudellinen tila muokkaantuu vuoden 2021 aikana.  

LYYn on viestittävä muutoksen vaikutuksista aktiivisesti yliopiston opiskelijoille, muun muassa 
maksun maksamisen osalta. On tärkeää, että ylioppilaskunta edistää vaihto-opiskelijoidensa osalta 
hoidon pääsyn mutkattomuutta kaupungin suuntaan. AMK-opiskelijoiden mukaantulon myötä 
YTHS-palvelut voivat ruuhkautua, jolloin LYYn on aktiivisesti seurattava ja viestittävä 
jäsenistölleen YTHS:n toiminnan tilasta muutoksen nivelvuoden aikana.  

YTHS-lain muutoksen myötä myös YTHS:n palvelualueet uudistettiin. Palvelualueet vähenivät 
viiteen. LYY kuuluu pohjoiseen palvelualueeseen, jonka hallinto on Oulussa. Palvelualueella toimii 
yksi johtokunta. On pidettävä huoli siitä, että pohjoisen alueen johtokunnassa kuuluu vahvasti 
myös Lapin yliopiston opiskelijoiden ääni.  

Lapin korkeakoulukonsernin sisälle ollaan perustamassa yksi yhteinen terveystyöryhmä. 
Työryhmässä LYYllä on myös edustaja tai edustajat. Työryhmässä on tarpeen käydä läpi 
Rovaniemen toimipisteen tilannetta palveluiden suhteen sekä mahdollisia kehityskohtia.  

Tavoitteet vuodelle 2021:  

• Vaikutetaan aktiivisesti YTHS:ssä myös uuden YTHS-lain voimaanastumisen jälkeen.  
• Seurataan tarkasti AMK-opiskelijoiden palvelun piiriin saapumisen vaikutuksia.  
• Edistetään vaihto-opiskelijoiden pääsyä terveydenhoitopalveluiden piiriin.  
• Seurataan YTHS-lain aiheuttamaa automaatiojäsenyyskeskustelua ja reagoidaan 

tilanteeseen sen edellyttämällä tavalla.  
 

Kuntavaalit ja edustajistovaalit  
Kuntavaalit ovat mahdollisuus tuoda opiskelijoiden näkökulmaa esiin keskusteluun koskien 
Rovaniemen kaupungin palveluiden ja infran kehittämistä. On tärkeää saada opiskelijat aktiivisesti 
äänestämään kuntavaaleissa, ja tämän takia pyritään saamaan fyysinen äänestyspaikka yliopiston 
tiloihin.   

LYYn tulee viestiä syitä, miksi äänestää kuntavaaleissa sekä kannustaa siihen. Kuntavaalien 
äänestämisessä on huomioitava mahdolliset koronapandemian vaikutteet äänestyksen 



 

 
 
 
 

toteutumiseen. Lapin yliopiston ylioppilaskunnan kuntavaalitavoitteiden kärjet nostetaan LYYn 
opiskelijapoliittisesta linjapaperista.  

Ylioppilaskunnan on hyvä pyrkiä järjestämään opiskelijoille suunnattu kuntavaalipaneeli. 
Mahdollisessa kuntavaalipaneelissa noudatetaan LYYn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa 
sekä yhteisen tilan periaatteita. Lisäksi paneelissa huomioidaan valitsevat rajoitukset.  

Kuntavaaleissa on hyvä tehdä yhteistyötä Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKOn 
kanssa niiltä osin, kuin se on mahdollista.  

Joka toinen vuosi Lapin yliopiston ylioppilaskunnalle valitaan vaaleilla 20-jäseninen edustajisto, 
joka käyttää ylioppilaskunnan ylintä valtaa. Edustajistovaaleista tulee viestiä kattavasti ja LYYlle 
tehdä oma vaalikone.   

Äänestys edustajistovaaleissa tullaan hoitamaan sähköisesti, ja järjestelmä tulee hankkia riittävän 
ajoissa. LYYn tulee tukea eri ehdokaslistoja tasa-arvoisesti mm. mainonnassa ja julkisten 
vaalitilaisuuksien (esim. paneelien) avulla. Edustajistovaaleissa noudatetaan LYYn tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä yhteisen tilan periaatteita.   

Tavoitteet vuodelle 2021:  

• Tehdään kuntavaaleja tutuksi Lapin yliopiston opiskelijoille ja kerrotaan syitä 
äänestämiselle.  

• Vaikutetaan äänestämisen helppouteen muun muassa varmistamalla 
ennakkoäänestyspisteen sijainti Lapin yliopistolla.  

• Tehdään mahdollista yhteistyötä opiskelijakunta ROTKOn kanssa.  
• Kasvatetaan äänestyksen helppouden sekä hyvän markkinoinnin avulla edustajistovaalien 

äänestysprosenttia.  
 

Tavoittavaa ja tarkoituksenmukaista viestintää   
LYY on ennen kaikkea edunvalvonnallinen organisaatio, joka viestii eri kanaviensa kautta samalla 
luoden mielikuvia toiminnastaan jäsenistölleen sekä sidosryhmilleen. Tämän vuoksi 
edunvalvonnan on oltava LYYn viestinnän kärkiteema myös tulevana vuonna.  

Edunvalvontaviestintä tulee vakiinnuttaa osaksi LYYn jokapäiväistä viestintää esimerkiksi 
edunvalvontaviestintäkampanjoiden, kuten LYYdarin avulla. Keskeistä edunvalvontaviestinnässä 
on jäsenistön vaikuttamiskeinojen selkeä ja ajankohtainen esille tuominen sekä nopea mutta 
laadukas reagoiminen ajankohtaisiin asioihin esimerkiksi kriisiviestintätilanteissa.   

Vuonna 2020 astui voimaan uusi direktiivi koskien verkkopalvelujen saavutettavuutta. WCAG-
kriteeristö koskee myös LYYn viestintää. Tulevana vuonna LYYn viestinnässä tulee valmistautua 
mobiilimuutoksiin sekä järjestää saavutettavuuskoulutus LYYn toimijoille. Myös ainejärjestöjä 
tulee kouluttaa saavutettavuudesta, sillä muutokset tulevat todennäköisesti koskemaan 
tulevaisuudessa myös niitä.  



 

 
 
 
 

Tulevana vuonna tavoittavuutta ja vuorovaikutusta tulee kasvattaa LYYn viestintäkanavissa. Eri 
viestintäkanavien rooleja on tarkennettava ja selkeytettävä sekä Kuukauden Lyytiset –konsepti 
vakiinnutettava. Erityisesti viestintää sosiaalisessa mediassa on kehitettävä 
suunnitelmallisemmaksi julkaisujen kävijätietojen perusteella.  

LYYn tärkeimmät arvot (läheinen, yhdenvertainen, yhteisöllinen) ovat lähtökohta kaikelle 
viestinnälle. Viestintää on niiden mukaisesti kehitettävä inhimillisemmäksi ja helpommin 
lähestyttäväksi esimerkiksi tuomalla enemmän esille ihmisiä työn takana.   

Tavoitteet vuodelle 2021:  

• Edunvalvontaviestintä vakiinnutetaan osaksi LYYn jokapäiväistä viestintää ja tehdään 
näkyväksi jäsenistölle.  

• Verkkopalveluiden saavutettavuuden kehittäminen valmistautumalla mobiilimuutoksiin 
sekä kouluttamalla LYYn toimijoita ja ainejärjestöjä.  

• Tavoittavuutta ja vuorovaikutusta kasvatetaan LYYn viestintäkanavissa, erityisesti 
sosiaalisessa mediassa.  

• Viestintää kehitetään inhimillisemmäksi ja helpommin lähestyttäväksi.  
 

Vapaa-aika yhteisöllisyyden rakentajana  
Liikuntasektori tulee ottaa erityisenä painopisteenä huomioon tulevana vuonna Opiskelijoiden 
Liikuntaliiton eron myötä. Ylioppilaskunnan tulee olla Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 
ROTKOn sekä Lapin korkeakoululiikunnan kanssa aktiivisesti mukana kehittämässä paikallisia 
liikuntapalveluita. Tulevana vuonna on tärkeää olla mukana korkeakoululiikunnan pyrkimyksissä 
hankkia oma liikuntahalli korkeakouluopiskelijoille. Lisäksi LYY omalla toiminnallaan edistää 
liikuntavuorojen saatavuutta kunnalta. Digitaalinen pelaaminen on yhä kasvattanut suosiotaan 
nopeasti, joten yhteistyötä digitaalisen pelaamisen sekä e-urheilun toimijoiden, kuten esimerkiksi 
Suomen elektronisen urheilun liiton SEUL ry:n, kanssa kartoitetaan.   

Vapaa-aikasektorin rooli tulevana vuonna on rakentaa yhteisöllisyyttä yliopisto-opiskelijoiden 
keskuudessa vallitsevan tilanteen mukaisesti. Uusia tapahtumakonsepteja on luotava ja vanhoja 
kehitettävä vastaamaan opiskelijoiden muuttuvia tarpeita. Keskeisessä roolissa ovat esimerkiksi 
monimuototapahtumat.  

Tulevana vuonna vapaa-aikasektorilla on ensiarvoisen tärkeää pitää yllä yhteistyötä 
opiskelijakentällä, erityisesti Rovaniemellä vaikuttavien tahojen kanssa. Tärkeimpiä sidosryhmiä 
ovat esimerkiksi Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKO sekä yliopistolla toimivat 
aine- ja muut opiskelijajärjestöt. Erityisesti yliopistolla toimivien järjestöjen vapaa-aikasektoreita 
on tuettava ja niiden toimijoiden jaksaminen varmistettava.  

Tavoitteet vuodelle 2021:  

• Paikallisia liikunta- ja hyvinvointipalveluita kehitetään yhdessä Lapin 
korkeakoululiikunnan ja ROTKOn kanssa.  

 



 

 
 
 
 

• Kartoitetaan uusia mahdollisuuksia digitaalisen pelaamisen saralla.  
• Yhteisöllisyyden rakentaminen kehittämällä olemassa olevia tapahtumia ja luomalla uusia 

konsepteja vastaamaan opiskelijoiden tarpeita vallitsevassa tilanteessa.  
• Jatketaan yhteistyötä vapaa-aikasektorilla Lapin opiskelijakentällä vaikuttavien tahojen 

kanssa.  
• Järjestöjen vapaa-aikasektorien tukeminen ja niiden toimijoiden jaksamisen varmistaminen.  

 

Järjestötoiminnan tukeminen kaikissa olosuhteissa  
Lapin yliopiston piirissä toimii useita ylioppilaskunnan jäsenistä koostuvia opiskelijajärjestöjä. 
Järjestöt ovat LYYn yksi tärkeimmistä sidosryhmistä, ja niillä on suuri merkitys LYYn toiminnalle. 
Ylioppilaskunta järjestää joka vuosi Riemupiirakan, joka on järjestöille suunnattu koulutuspäivä. 
Tämän lisäksi LYY haluaa vuoden 2021 aikana kehittää toimintaansa siten, että jokaisella LYYn 
piirissä toimivalla opiskelijajärjestöllä olisi saatavilla työkaluja ja mahdollisuuksia 
järjestötoiminnan tueksi kaikissa olosuhteissa.   

LYY osallistuu aktiivisesti sen piirissä toimivien opiskelijajärjestöjen toiminnan tukemiseen. 
Toimintavuonna 2021 panostetaan erityisesti monimuotoisen ja kaikille saatavilla olevan 
koulutuksen järjestämiseen sekä avun antoon järjestöjen kohtaamiin haasteisiin. Järjestöjä tuetaan 
laatimalla järjestöopas ja kehittämällä järjestöille saatavilla olevia materiaaleja, esimerkiksi 
asiakirjapohjia. Oppaan ja siihen liittyvien materiaalien tarkoituksena on auttaa järjestöjä 
jokapäiväisessä toiminnassa ja yhtenäistää samalla järjestötoimintaa Lapin yliopiston piirissä 
toimivien järjestöjen keskuudessa.   

Ylioppilaskunta tarjoaa järjestöille tukea uusien toimintatapojen ja –muotojen löytämisessä sekä 
viestinnällisissä asioissa. Tukemalla järjestöjen toimintaa ja esimerkiksi monimuotoisten 
tapahtumien toteuttamista LYY pyrkii edistämään opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyden 
kokemuksia. Tukea tarjoamalla pyritään myös varmistamaan järjestötoimijoiden jaksaminen.  

Vuonna 2021 LYY uudistaa järjestöille tarjoamaansa tukea myös kehittämällä perus- ja 
projektiavustuksen myöntämiskriteerejä.  

Tavoitteet vuodelle 2021:  

• Järjestetään kaikille saataville olevaa ja tarpeita vastaavaa koulutusta järjestötoimijoille.  
• Laaditaan järjestöopas ja kehitetään materiaalipankkia järjestötoiminnan tueksi.  
• Tarjotaan järjestöille tukea uusien toimintatapojen ja –muotojen löytämisessä sekä 

viestinnällisissä asioissa.  
• Kehitetään perus- ja projektiavustuksen myöntämiskriteerejä.  
• Kehitetään yliopiston ainejärjestötiloja ja saatetaan loppuun pintaremontti yhdessä 

yliopiston ja ainejärjestöjen kanssa. 
 

Ympäristö- ja ilmastovaikuttaminen osana LYYn jokapäiväistä toimintaa 
Vuonna 2020 aloitettiin LYYn oman toiminnan ja kiinteistöjen ympäristövaikutusten arviointi 
laskemalla LYYn hiilijalanjälki Hiilifiksu järjestö -laskurilla. Tulevana vuonna arviontia tulee jatkaa  



 

 
 
 
 

esimerkiksi kyseisellä laskurilla, sillä poikkeuksellisen vuoden 2020 tulokset eivät 
välttämättä vastaa totuutta. Arvion perusteella hahmotetaan pääkohdat, joissa ympäristö- 
ja ilmastovaikutuksia tulee ryhtyä minimoimaan. Arvion perusteella voidaan myös 
kartoittaa mahdollisuuksia LYYn omistamien yritysten ympäristövaikutusten arviointiin.  

Ympäristöjaoston toiminta tulee pitää myös jatkossa aktiivisena. Jaoston rooli on vaikuttaa 
niin ylioppilaskunnan kuin myös Lapin yliopiston ympäristö- ja ilmastoasioihin. Jaosto 
suunnittelee ja toteuttaa ympärivuotista ympäristöviestintää, -vaikuttamista sekä 
esimerkiksi mahdollisia teemaviikkoja.  

LYY on mukana vuonna 2019 perustetussa yliopiston ympäristötyöryhmässä. LYYn rooli 
tulevana vuonna on erityisesti luoda painetta kunnianhimoiselle ympäristö- ja 
ilmastotyölle erityisesti edistämällä yliopiston ympäristösuunnitelman laatimista siten, että 
yliopisto toteuttaa tavoitteensa olla hiilineutraali vuonna 2030.  

Tavoitteet vuodelle 2021:  

• Jatketaan oman toiminnan ja kiinteistöjen ympäristövaikutusten arviointia 
esimerkiksi tarkentamalla LYYn hiilijalanjäljen laskentaa. Arvion perusteella 
ryhdytään ympäristö- ja ilmastovaikutusten minimointiin.  

• Ympäristöjaosto pidetään aktiivisena vaikuttajana niin ylioppilaskunnan kuin koko 
Lapin yliopiston ympäristö- ja ilmastoasioissa.  

• Jatketaan aktiivista ympäristöviestintää ja –vaikuttamista.  
• Paineen luominen yliopiston ympäristötyölle, erityisesti ympäristösuunnitelman 

laatimiselle sekä hiilineutraaliustavoitteen toteuttamiselle. 

 


