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1. Johdanto
Strategia on sääntöjen ohella ylin LYYn toimintaa ohjaava dokumentti, jonka pohjalta
vuosittainen toimintasuunnitelma laaditaan. Käsillä olevaa strategiaa työstettiin syksyn 2020
ajan edustajiston nimeämässä strategiatyöryhmässä, ja se on voimassa vuodet 2021–2022.
Strategiaa muodostettaessa pyrittiin osallistamaan sekä jäsenistöä että ainejärjestöjä
etätyöpajan ja jäsenkyselyn keinoin. Työryhmä lähestyi strategiatyötä Rumeltin*
strategiamallin kautta määrittäen ensin diagnoosin eli organisaation toiminnan haasteen,
sitten valinnat, joita tekemällä haasteesta selvitään ja lopulta suunnitelman toimenpiteistä,
joilla valinnat toteutetaan.
Perinteisen strategiapohjan sijaan tämä dokumentti määrittää Rumeltin (2011) mallia
soveltaen LYYn toimintaa ja tulevaisuutta antamalla ajankohtaisen tilannekuvan,
asettamalla toiminnan tavoitteen, linjaamalla toimintaa ohjaavista periaatteista ja
kuvaamalla tulevaisuuden toimenpiteitä.

2. Tilannekuva
Lapin yliopiston ylioppilaskunnan toiminnan tarkoitus eli missio on tukea opiskelijoita
heidän opinnoissaan sekä edistää heidän hyvinvointiaan. Lisäksi LYYn tulee olla merkittävä
vaikuttaja sekä paikallisessa että alueellisessa päätöksenteossa. LYYn arvoihin kuuluvat
yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, jotka luovat perustan kaikelle toiminnalle.
LYY on ylioppilaskuntana pieni, mutta sen toiminnan merkityksellisyys tunnistetaan
opiskelijoidemme keskuudessa. Toiminnan haasteeksi tunnistetaan LYYn etäisyys
opiskelijoista.
Ratkaistavaksi jää, kuinka pääsemme lähemmäksi opiskelijaa, jotta hän kokee LYYn
toiminnan merkityksellisenä ja läheisenä sekä nyt että myös mahdollisessa tilanteessa, jossa
jäsenyyttä ei kaikilta opiskelijoilta edellytetä. LYYn on voitava perustella jäseneksi
liittymisen mielekkyys tarjoamalla monipuolisia palveluita, olemalla kunnianhimoinen
edunvalvoja ja näkymällä monipuolisesti jäsenten arjessa.

3. Toiminnan tavoite
LYY on yliopistolla ja Rovaniemellä vaikuttava ja houkuttava opiskelijayhteisö, edunvalvoja
ja yhteistyökumppani. LYY on aktiivinen, näkyvä ja läheinen yhteisö, joka huolehtii
opiskelijoiden hyvinvoinnista ja opiskeluelämän merkityksellisyydestä. Meidän
tavoitteenamme on vastuullinen ja yhdenvertainen arki ja tulevaisuus.

LYYn visio on olla

4. Toimintaa ohjaavat periaatteet
Saavuttaakseen strategiset tavoitteensa LYY:
•

Viestii avoimesti ja saavutettavasti toiminnastaan muun muassa edunvalvonnan
parissa.

•

Toimii johdonmukaisesti ja suunnitelmallisesti

•

Asettaa kunnianhimoisia tavoitteita ja seuraa aktiivisesti niiden etenemistä

•

Ottaa kantaa ja vaikuttaa

•

On oikeudenmukainen ja reilu

•

Huolehtii toimintansa esteettömyydestä ja yhdenvertaisuudesta

•

Pitää sovitusta kiinni ja on toiminnassaan uskottava

•

On tavoitettavissa ja on avoimessa vuorovaikutuksessa jäsentensä ja sidosryhmiensä
kanssa

•

Uudistuu rohkeasti ja innostuu uusista ideoista

•

Ottaa kaikki mukaan

•

Ottaa selvää asioista ja päivittää tietojaan sekä ottaa opiksi virheistä

•

Huolehtii jäsentensä ja työntekijöidensä hyvinvoinnista

•

Jakaa tehtäviä ja vastuita ketään liikaa kuormittamatta

•

Kantaa oman vastuunsa ympäristöstä, ilmastosta ja yhdenvertaisuudesta

5. Tulevaisuus
LYYn hallitus laatii aina toimikautensa alussa hallitusohjelman, joka määrittää
konkreettiset toimenpiteet strategisten tavoitteiden eteenpäin viemiseksi ja mittaamiseksi
omalla toimikaudellaan. Strategisten tavoitteiden saavuttamista seurataan
toimintakertomuksissa.
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