TAVOITEOHJELMA 2016
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

Saatesanat
Tässä tavoiteohjelmassa määritellään vuoden Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan vuoden 2016 toiminnan
painopisteet. Päätavoitteita, jotka ovat laajuudeltaan ja sektoreita poikkileikkaavalta luonteeltaan muita
laajempia on kaksi kappaletta. Muita tavoitteita määritellään kahdeksan kappaletta. Tavoitteet ovat
ohjelmassa aakkosjärjestyksessä, eivätkä siis tärkeysjärjestyksessä. Jokaisen tavoitekirjauksen loppuun on
kirjattu AYYH15:n suuntaa antava arvio tavoitteen toteuttamisen vaadittavasta työmäärästä asteikolla 1 –
5.
AYY:n hallitus ja sihteeristö laativat vuoden 2015 loppuun mennessä liudan projektisuunnitelmaluonnoksia,
joita vuoden 2016 toimijat voivat hyödyntää suunnitellessaan keinoja tässä tavoiteohjelmassa määriteltyjen
tavoitteiden toteuttamiseen.
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Päätavoitteet
1. Kiinteistökanta ja sen käyttö vastaavat todellisia tarpeita
AYY:n lähitulevaisuudessa on näköpiirissä useita suuria kiinteistöhankkeita. Osana niihin valmistautumista
muodostetaan selkeä kuva opiskelijoiden tarpeista ja nykyisen kiinteistökannan vastaavuudesta niihin.
Vuoden aikana tehdään päätös siitä, mikä on AYY:n rooli uudessa opiskelijakeskuksessa.
Selvitysvaiheessa katsotaan sitä, millaisia asuntoja AYY:n jäsenet tarvitsevat tulevaisuudessa. Näin saadaan
selkeä kuva siitä, mitä asuntoja tulevaisuudessa kannattaa rakentaa ja mistä kohteista voidaan jollakin
aikajänteellä luopua. Näistä lähtökohdista jatketaan Otakaaren uusien asuntohankkeiden suunnittelua.
Uusiin kiinteistöihin voidaan tarpeiden mukaan sijoittaa myös kerhotiloja ja palveluita. Samalla verrataan
myös nykyistä kertavuokrattavien tilojen kantaa ja yhdistysten tilatarpeita.
Arvio toteutumisen edellyttämästä työmäärästä: 5

2. Toiminnan ja toimintatapojen ohjausta kehitetään pitkäjänteisesti
Vuonna 2016 määritellään ylioppilaskunnan toiminnan strategiset kehityskohteet seuraaviksi vuosiksi.
Nämä kehityskohteet otetaan jatkossa myös toimintasuunnitelmatyön lähtökohdaksi. Samalla kehitetään
ylioppilaskunnan keskustoimiston työtapoja ja käytäntöjä.
Ylioppilaskunnan strategisten kehityskohteiden rinnalla päivitetään myös viestintästrategia, jonka lisäksi
osallistutaan SYL:n linjapaperin päivitykseen.
Vuoden 2016 loppuun mennessä on laadittu pitkän aikavälin taloussuunnitelma. Suunnitelmassa
määritellään ylioppilaskunnan toiminnan pitkällä aikavälillä taloudellisesti kestävä taso sekä arvioidaan
kustannusten ja tuottojen tulevaa kasvua.
Arvio toteutumisen edellyttämästä työmäärästä: 4

3. Yhdenvertaisuus ja yhteisön saavutettavuus otetaan keskiöön
Tavoitteena on, että jokainen AYY:n jäsen tuntee olevansa yhdenvertainen yhteisön jäsen ja kokee
ylioppilaskunnan sekä sen piirissä toimivien yhdistysten toiminnan lähestyttäväksi. Yhdenvertaisuus voi
koskea esimerkiksi sukupuolta, toiminnassa käytettävää kieltä, etnistä alkuperää tai päihteettömyyttä.
Yhdenvertaisuutta edistetään seuraavilla osa-alueilla vuoden loppuun mennessä (tärkeysjärjestyksessä):
1. Yhdenvertaisuusselvitys: Yhdenvertaisuutta koskevat ongelmakohdat ylioppilaskunnassa on
tunnistettu. Toimenpiteet ongelmien ratkaisemiseksi on suunniteltu, ja niitä on alettu toteuttaa.
2. Kieliasiat: Kolmikielisyys on vahvistunut kaikessa keskustoimistolla samoin kuin muuallakin
ylioppilaskunnan piirissä. Yhdistysten käyttöön on laadittu ns. ABC-malli, jolla niiden
kansainvälistymispyrkimyksiä tuetaan.
3. Tuutorointi: Jokainen uusi opiskelija kokee saaneensa innostuneen vastaanoton ja riittävän
perehdytyksen opiskelijaelämän perusteisiin.
4. Tapahtumat: Tapahtumaviestinnässä on panostettu saavutettavuuteen ja opiskelijakulttuurin
riittävään selittämiseen. Tapahtumissa on huomioitu myös suomea osaamattomat sekä eri
kulttuuritaustat.
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5. Vapaaehtoisuus: Joustavampia ja lyhyempiä vapaaehtoispestejä on kehitetty. Aallon
vapaaehtoiskulttuurin erityispiireet sekä vapaaehtoistoiminnan arvo ovat selviä kaikille
opiskelijoille.
Arvio toteutumisen edellyttämästä työmäärästä: 5
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Muut tavoitteet
4. Arabian kampuksen muuttoon valmistaudutaan
Arabian kampuksen loputkin opiskelijat muuttavat vuosien 2017 ja 2018 aikana Otaniemeen.
Ylioppilaskunta kehittää toimintaansa niin, että ARTSin Arabiasta Otaniemeen muuttaneet ja muuttavat
opiskelijat voisivat mahdollisimman hyvin osallistua toimintaan ja että hekin kokisivat Otaniemen
omakseen, mihin voidaan pyrkiä esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuuksia luovan toiminnan toteuttamiseen
kiinteistöissä.
Arvio toteutumisen edellyttämästä työmäärästä: 2

5. Kuntavaikuttamiseen laaditaan selkeät tavoitteet ja vaikuttamissuunnitelma
AYY:n jatkuvan kuntavaikuttamistyön lisäksi tulee vuonna 2016 valmistautua seuraavan vuoden
kuntavaaleihin. Vuonna 2015 luotiin yhdessä pääkaupunkiseudun ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa
yhteiset vaikuttamistavoitteet, joiden pohjalta AYY:n on helppo jatkaa omien tavoitteidensa kirkastamista.
WSC-verkoston kanssa yhteistyössä tehtävän vaikutustyön tulee jatkossa olla hyvin suunniteltua, ja sen
tulee tukea AYY:n omaa vaikuttamistyötä.
Tavoitteena on, että AYY:llä on vuoden 2016 loppuun mennessä valmiina vaikuttamissuunnitelma sekä
keskeiset kuntavaalitavoitteet vuoden 2017 kuntavaaleihin.
Arvio toteutumisen edellyttämästä työmäärästä: 2

6. Lukukausimaksujärjestelmän kehittämisessä ollaan aktiivisesti mukana
AYY pitää maksutonta koulutusta suomalaisen sivistyksen kulmakivenä. Hallituksen esittämä
lukukausimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille mahdollistava lainsäädäntö tullee kuitenkin
voimaan pikaisella aikataululla.
Ylioppilaskunta vaikuttaa monipuolisesti siihen, että Aalto-yliopiston kansainvälistymiskehitys ei vaarannu
ja maksujen vaikutuksia seurataan jatkuvasti. AYY:n ja Aalto-yliopiston raamisopimuksessa vuodelle 2016
sovitaan, että AYY on opiskelijoiden edunvalvojana mukana lukukausimaksujärjestelmän suunnittelussa ja
seurannassa.
On kehitettävä laadunvarmistusprosesseja, jotka varmistavat, että markkinoitu ohjelma vastaa todellisuutta
ja vietävä käytäntöön opiskelijapalautteesta saadut kehitysehdotukset. Opiskelijaedustajat toimivat
aktiivisesti Aallon ja korkeakoulujen lukukausimaksuja käsittelevissä ryhmissä keräten tietoa ja vaikuttaen
Aallon linjauksiin.
Arvio toteutumisen edellyttämästä työmäärästä: 2

7. Opiskelusta kehitetään entistä sujuvampaa ja vuorovaikutteisempaa
Opiskelu Aalto-yliopistossa on sujuvaa, tavoitteellista ja innostavaa. Kurssit on järjestetty mielekkäästi ja
niistä tiedotetaan laadukkaasti. Joustavat suoritustavat mahdollistavat tehokkaan opiskelun eri
elämäntilanteissa. Opiskelijoiden antama palaute otetaan huomioon opintokokonaisuuksien
suunnittelussa, ja opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua opetukseen ja oppimispalveluihin liittyvien
asioiden valmisteluun.
Henkilökunta ja erityisesti opettajatutorit ovat läsnä opintojen suunnittelussa, ja opiskelijat tietävät mistä
he saavat tukea eri tilanteissa. Opiskelukykyyn kiinnitetään huomiota läpi opintojen niin yliopiston kuin
ylioppilaskunnan puolelta.
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Vuonna 2016 näihin tavoitteisiin paneudutaan erityisesti kiinnittämällä huomiota opiskelijoiden
hyvinvointiin, kurssien kuormittavuuteen ja opintojen suunnitteluun. Lisäksi kehitetään mahdollisuuksia
joustavaan, ympärivuotiseen oppimiseen ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen, sekä
osallistutaan aiempaa paremmin opiskelijapalveluiden kehittämiseen ja hyvien käytäntöjen levittämiseen.
Arvio toteutumisen edellyttämästä työmäärästä: 4

8. Vapaaehtoisena toimimisen hyödyt yksilölle tunnistetaan
Vapaaehtoinen järjestö- ja tapahtumatoiminta kuuluu tärkeänä osana opiskelijoiden arkeen.
Vapaaehtoisesti tehty työ on yhteisön kannalta korvaamatonta, mutta sillä on myös yksilölle useita
positiivisia vaikutuksia: se mm. luo sosiaalisia kontakteja, parantaa usealla eri tavalla opiskelukykyä ja
opettaa useita taitoja, joita perinteinen kurssimuotoinen opetus ei kartuta.
Vuonna 2016 ylioppilaskunta kehittää keinoja, joiden avulla vapaaehtoisten henkilökohtainen kehittyminen
ja oppiminen toimensa aikana tunnistetaan nykyistä paremmin. Vapaaehtoisille tarjotaan mahdollisuus
asettaa itse tavoitteita kehittymiselleen sekä saada tukea tavoitteiden toteuttamiseen sekä tapahtuneen
kehittymisen arviointiin. Vapaaehtoisuuden taustalla vaikuttavia motivaatioita ja itse koettua hyötyä
selvitetään myös pelkkää ylioppilaskuntaa laajemmin.
AYY pyrkii tuomaan esiin vapaaehtoistyön tuomia taitoja entistä vahvemmin myös yliopistolle.
Ylioppilaskunta työskentelee saadakseen yliopiston tunnustamaan opiskelijoiden vapaaehtoistyöllä
kartuttamat taidot ja niiden merkityksen osaamiselle myös suoritusmerkintöjen muodossa. Tämä yhteinen
tavoite pyritään saamaan raamisopimukseen syksyllä 2016.
Arvio toteutumisen edellyttämästä työmäärästä: 3

9. Yhdistyksille tarjottavia palveluita kehitetään
AYY selvittää yhdistyksille tarjoamiensa palveluiden ajantasaisuuden sekä nykyisten palveluiden tarpeen ja
kehittää palvelutarjontaa havaintojen pohjalta. Lisäksi määritellään periaatteet, joiden mukaan yhdistyksen
kerhotilan vuokrasopimus voidaan irtisanoa.
Vuoden 2016 loppuun mennessä tavoitteena on:





AYY:n yhdistystyspalvelujen päivittäminen vastaamaan nykypäivän tarpeita
Lähentää välejä Helsingissä ja Mikkelissä toimiviin yhdistyksiin
Kehittää valmiuksia Arabian kampuksen järjestöjen muuttoon Otaniemeen
Valita selkeät kriteerit kerhotilojen säilyttämiselle

Arvio toteutumisen edellyttämästä työmäärästä: 3

10.Yrityssuhteita laajennetaan, ja niillä tavoitetaan paremmin opiskelijat
Vuoden aikana sektorin resursseja käytetään erityisesti yrityssuhteiden toiminnan laajentamiseen.
Yrityssuhteita kehitetään määrätietoisesti ja tavoitteellisesti eteenpäin hyödyntämällä vanhoja hyväksi
havaittuja konsepteja ja samalla kehittämällä uusia ideoita sekä tapahtumia eteenpäin. Vuoden aikana
yrityssuhteet nousevat seuraavalle tasolle palvellen jäsenistöään entistä paremmin ja tuoden laadukasta
lisäarvoa yhteistyökumppaneille.
Arvio toteutumisen edellyttämästä työmäärästä: 3
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