
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Lapin yliopiston ylioppilaskunta 

 
Hallituksen ohjelma 2023  



 
 
 
 

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan (LYY) vuosi 2023 on hyvinvoinnin vuosi. Lapin 
yliopiston rehtori Syväjärven myöntämä kymmenen tuhatta euroa opiskelijoiden 
hyvinvointiin käytetään edistämään opiskelijoiden hyvinvointia myönnettyjen 
hakemuksien muodossa.   

Hyvinvoinnin teemavuoden lisäksi toimintaa aikatauluttaa kevään eduskuntavaalit sekä 
syksyn edustajistovaalit. Molemmissa vaaleissa pyritään saamaan opiskelijoiden 
äänestysprosentti korkealle.  

Vuonna 2023 sektorikohtaisia toimikuntia ovat viestintä-, opinto-, kansainvälisyys-, 
vastuullisuus-, talous- ja tuutorointitoimikunta. Toimikuntien jäsenet ovat ainejärjestöjen 
kyseisestä sektorista vastaavia henkilöitä. Toimikuntien lisäksi toimii vapaa-ajan jaosto, 
jonka toiminta jatkuu kaikille ylioppilaskunnan jäsenille ja harrastejärjestöjen toimijoille 
avoimena ryhmänä.  

Järjestörekisteri viedään loppuun LYYn sääntöjen uudistamisen yhteydessä. Lisäksi LYY 
pyrkii parantamaan ja kehittämään ainejärjestöjen, sekä ylioppilaskunnan välistä 
yhteistyötä.   

  

Hallituksen kokoonpano vuonna 2023:  
 
Viljo Vuorimäki, puheenjohtaja  

Julia Rapo, varapuheenjohtaja, viestintä  

Katariina Leinonen, kansainvälisyys, vastuullisuus  

Helmi Lyly, vapaa-aika, tuutorointi  

Roope Rantala, koulutuspolitiikka  

Nuutti Saramo, talous, yhteiskuntasuhteet  

Maria Tenhunen, sosiaalipolitiikka, liikunta  

  

  



 
 
 
 

Viestintä  
LYY toteuttaa viestintää säännöllisesti ja aktiivisesti. Viestintä on laadukasta, 
monikanavaista ja saavutettavaa. Viestintää toteuttavat järjestö- ja viestintäasiantuntija 
sekä hallituksen viestintävastaava.    

• Jatketaan pyrkimystä suunnitelmalliseen, ennakoivaan ja saavutettavaan 
viestintään jo olemassa olevissa ja hyväksi todetuissa viestintäkanavissa.   

• LYYn ja ainejärjestöjen väliseen sektorikohtaiseen viestintään kiinnitetään huomiota 
toiminnan sujuvoittamiseksi.  

• Viestinnän laatua ja tavoitettavuutta kartoitetaan, jotta viestintä olisi jatkossa 
enemmän opiskelijoiden toiveiden mukaista.   

• Viestintästrategia päivitetään.   

Vapaa-aika  
Yksi LYYn tarjoamista palveluista jäsenistölle ovat tapahtumat. Tapahtumakenttä uudistuu, 
joten myös LYYn on reagoitava siihen ja kehittää omaa toimintaa sen osalta. Perinteiset 
tapahtumat ovat tärkeitä jäsenistölle, mutta esimerkiksi LYYn fuksiaisten uudistus 
perustuu siihen, että tapahtuma olisi kaikille, eikä vain osalle ainejärjestöistä.  

• Tapahtumien järjestämisessä keskitytään laatuun määrän sijaan  

• Tapahtumalippujen ja –rannekkeiden vaihtoon pyritään löytämään toimivampia 
ratkaisuja ja ottamaan käyttöön.   

• Vapaa-ajan jaoston toimintaa kehitetään yhä enemmän yhteisön jäsenten tarpeisiin 
vastaavaksi. Jaosto on kaikille LYYn jäsenille avoin ja jaoston kokoontumisista 
viestitään avoimesti.  

• Syksyllä järjestetään LYYrajaiset kaikkien ainejärjestöjen fukseille. Fuksiaisia ei 
järjestetä. Muita tapahtumia, joita järjestetään ovat laskiainen, opiskelijoiden vappu, 
varjoavajaiset, LYYn vuosijuhlat ja Arctic Appro.  

  

  



 
 
 
 

Tuutorointi  
LYY järjestää yhdessä ainejärjestöjen kanssa tuutorointia uusille opiskelijoille. LYY järjestää 
opiskelijatuutoroinnin valinnan ja koulutuksen, joissa tänä vuonna pyritään erityisesti 
panostamaan yhteistyöhön ainejärjestöjen välillä.  

• Tuutoroinnin kehittämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä ainejärjestöjen 
tuutoroinnista vastaavien henkilöiden kanssa.  

• Valintaprosessia kehitetään vähemmän kuormittavammaksi päivittämällä 
hakulomaketta ja tarkastelemalla valintamenetelmien toimivuutta. Ainejärjestöjen 
ja LYYn välinen yhteistyö on tässä hyvin olennaista, jotta voidaan valita tuleville 
fukseille parhaat mahdolliset tuutorit.  

• Tuutorien koulutusta kehitetään entistä kattavammaksi.   

• Tuutoripalkkioiden hakemisesta pyritään informoimaan selkeästi ja ajoissa.  

Hyvinvointi   
LYYn yksi tärkeimmistä tehtävistä on aktiivisesti edistää jäsentensä hyvinvointia. Hallitus 
pyrkii edistämään opiskelijoiden hyvinvointia alueellisesti tapaamalla yhteiskunnallisia 
päättäjiä, osallistumalla erilaisiin hyvinvointiprojekteihin ja tukipalvelu hankkeisiin sekä 
nostamalla opiskelijoille ajankohtaisia asioita esille yliopiston ja muiden sidosryhmien 
työryhmissä.   

• Hyvinvointiprojektin hakukuulutus ja työryhmän tiivis ja tehokas toiminta.  

• Hyvinvointipassi – tavoitteena palveluiden monipuolistuminen ja lisääminen.   

• Vertaisohjaaja mallin eteenpäin vieminen – Tavoitteena on ottaa Lyhty mukaan 
toimintaan alusta alkaen.  

• Eduskuntavaalit – mielenterveysasioiden, edulliseen asumisen, sosiaalietuuksien ja 
ateriatuen turvaamisen edistäminen.  

• Opiskelijoiden tukipalveluiden lisääminen.  

• Jatketaan DAS:n kanssa yhteistyötä.  

• Mielenterveysviikon sijaan pyrimme järjestämään vuoden mittaan erilaisia 
tapahtumia ja koulutuksia edistääksemme opiskelijoiden mielenterveyden 
parantamista ja ylläpitämistä   

  

  



 
 
 
 

Kansainvälisyys  
LYY näkee Lapin yliopiston kansainvälisessä ulottuvuudessa paljon kehitettävää. 
Kansainväliset tutkinto- sekä vaihto-opiskelijat ovat tärkeässä roolissa yliopiston 
kansainvälisyyden kannalta, myös OKM:n rahoituksen osalta, joten Lapin yliopiston on 
oltava houkutteleva korkeakoulu kansainvälisille toimijoille.  

Vuonna 2023 LYYn hallitus keskittyy erityisesti vaihtoon lähtevien opiskelijoiden 
edunvalvontaan sekä kv-tutkintojen edistämiseen yhteistyössä sidosryhmien kanssa.  

• Kartoitetaan vaihtoon lähtevien opiskelijoiden tilannetta ja tehdään yhteistyötä 
yliopiston kansainvälistymispalveluiden kanssa prosessin parantamiseksi.  

• Edistetään yliopiston kv-tutkintojen kehittämistä kaikkiin tiedekuntiin vaikuttamalla 
esimerkiksi Global+-ryhmän kautta.  

• Laaditaan kevään aikana ylioppilaskunnan kansainvälisyyssuunnitelma.  

• Jatketaan kansainvälistä opiskelijayhteistyötä A5 Students’ Teamin kautta.  

Vastuullisuus  
Vastuullisuus kattaa ympäristö-, kehitysyhteistyö-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat LYYn 
toiminnassa. Vuonna 2023 jatketaan viime vuoden ympäristötoimien ylläpitoa 
hiilineutraaliustavoitetta tukien sekä painotetaan tasa-arvotilanteen kehittämistä.  

• Ylläpidetään ja jatkokehitetään viime vuonna aloitettuja ympäristötoimia kuten 
hiilijalanjäljen laskemista, sitsiastiastoa ja pullojenkeräysastioiden ylläpitoa.  

• Kartoitetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanne opiskelijoiden keskuudessa 
kyselyn avulla.  

• Vastuullisuusviikon sijaan järjestetään yksittäisiä tapahtumia tai tempauksia.  

• Tuetaan ainejärjestöjä heidän vastuullisuustavoitteissaan.  

  

  



 
 
 
 

Edunvalvonta  
LYY toteuttaa opiskelijoiden edunvalvontaa, jonka tarkoituksena on parantaa 
opiskelijoiden asemaa yhteiskunnassa. Opiskelijoiden edunvalvonta on ylioppilaskunnan 
lakisääteinen tehtävä. Edunvalvonta pitää sisällään neuvontaa, opastusta, neuvottelua, 
keskustelua, vuoropuhelua sekä edustamista. Tarkoituksena on, että opiskelijan ääni tulee 
kuulluksi yliopiston ja muiden opiskelijaa lähellä olevien ryhmien päätöksen teossa.   

• Rakennetaan edunvalvonnan yhteistyötä ainejärjestöjen kanssa ja niiden välillä 
opintotoimikunnan kautta.  

• Tuetaan ainejärjestöjen opintovastaavien edunvalvontatyötä.  

• Aktiivinen osallistuminen Lapin yliopiston opetuksen johto- ja kehittämisryhmän 
(OPKE) toimintaan.   

• Laaditaan selkeä linjaus lähi- ja etäopetuksen suhteen.   

• Yliopiston hallintojohtosääntöön vaikuttaminen siten, että opiskelijaedustus 
toteutuu kaikilla tasoilla.   

• Sähköiseen tutkintotodistukseen vaikuttaminen.   

Yhteiskuntasuhteet  
LYY tekee näkyvän eduskuntavaalikampanjan. LYYn hallitus tekee aktiivista työtä sen 
eteen, että opiskelijoiden ääni kuultaisiin paremmin kaupungin päätöksenteossa, ja että 
Rovaniemi näyttäytyy kansallisella ja kansainvälisellä tasolla aidosti houkuttelevana ja 
elinvoimaisena opiskelijakaupunkina. Yhteistyötä tärkeimpien sidosryhmien ja 
yhteistyökumppanien kanssa tiivistetään Lapin yliopiston opiskelijoiden arjen 
parantamiseksi.  

• Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) eduskuntavaaliohjelman asettamien 
tavoitteiden ajaminen alueellisesti.  

• Edustajistovaalit: äänestysprosentin kasvattaminen.  

• Tiivis ja aktiivinen yhteistyö opiskelijan kotikaupunki työryhmässä; tavoitteena 
ottaa opiskelijoiden näkökulma huomioon kunnallisessa päätöksen teossa.  

• Uusi yhteistyömalli LYY alumnien kanssa.  

• Tapaamiset vaalien jälkeen joko loppukeväästä/alkusyksystä uusien lappilaisten 
kansanedustajien kanssa.  

  

  



 
 
 
 

Talous  
Tavoitteena vuodelle 2023 on aktivoida LYYn talouden seurantaa. Hallituksen 
puheenjohtaja, hallituksen talousvastaava ja pääsihteeri kokoontuvat säännöllisin väliajoin 
tarkastelemaan LYYn talouden tilannetta ja talousarvion toteutumista. Päällimmäisenä 
tarkoituksena on vahvistaa ylioppilaskunnan tulopohjaa toiminnan jatkuvuuden 
turvaamiseksi.  

• LYYn talous ei ole vain talousvastaavan harteilla, vaan talouden seuraamiseen 
osallistuu myös muu hallitus. Hallituksen puheenjohtaja, talousvastaava sekä 
pääsihteeri kokoontuvat tasaisin väliajoin keskustelemaan taloustilanteesta ja 
pohtimaan ratkaisuja.  

• Hallituksen talousvastaava pitää jokaisessa edustajiston kokouksessa katsauksen 
LYYn talouteen, joten myös edustajiston jäsenet ovat tietoisia siitä, miten talousarvio 
toteutuu.  

• Selvitetään  mahdollisuuksia tulopohjan vahvistamiseksi ja toiminnasta saatavien 
lisätulojen saamiseksi.  

  

  

 


