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1. JOHDANTO
Linjapaperi kertoo ylioppilaskunnan mielipiteen erityisesti koulutus- ja sosiaalipolitiikasta sekä
kulttuurista ja viestinnästä. Linjapaperi ohjaa ylioppilaskunnan toimintaa ja se on tarkoitettu
ylioppilaskunnan vaikuttamistoiminnan tueksi. Linjapaperi on ylivuotinen dokumentti, jotta
vaikuttamistyö olisi kestävää ja tavoitteellista. Linjapaperi ja ylioppilaskunnan strategia luovat
pohjan toiminnalle. Linjapaperia sovelletaan kaikessa ylioppilaskunnan toiminnassa.
Tämä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan linjapaperi määrittelee
ylioppilaskunnan toiminnan linjat vuosille 2020-2023. Linjapaperi asettaa tavoitteellisen tilan sekä
käytännön kaikille ylioppilaskuntaa ja sen toimintaa koskeville aihealueille. Tämä linjapaperi
ohjaa ylioppilaskunnan toimintaa ja määrittelee LTKY:n edunvalvonnan kannalta merkittävät
poliittiset linjat. Ylioppilaskunnan arvot muodostavat pohjan LTKY:n mielipiteille. Linjapaperia
tulee päivittää tarvittaessa kesken kauden edustajiston päätöksellä.
Ylioppilaskunta toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja
henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. LTKY on LUTyliopiston opiskelijoiden edunvalvonta- ja palveluyhteisö, joka valvoo opiskelijoiden oikeuksia
sekä LUTissa että koko yhteiskunnassa. LTKY:n linjapaperi viestii ylioppilaskunnan linjoista ja
poliittisista tavoitteista sekä jäsenille että sidosryhmille. Linjapaperi kattaa yleisimmät
tavoitteet, joihin LTKY:n edunvalvontatyö tähtää. Linjapaperi ohjaa päivittäistä
edunvalvontatyötä sekä kannanmuodostusta esimerkiksi lausuntopyyntöjen ja kannanottojen
yhteydessä. LTKY:n linjoista päättää edustajisto ja linjapaperia päivitetään edustajiston
päätöksellä. Ylioppilaskunnassa linjapaperia tarkastellaan säännöllisesti suhteessa muuttuvaan
toimintaympäristöön ja ylioppilaskunnan tavoitteisiin.
Pitkäjänteisyyden takaamiseksi on tärkeää, että ylioppilaskunnan kaltaisessa organisaatiossa,
jossa toimijat vaihtuvat usein, on tulevaisuuteen suuntaavia asiakirjoja. Tämä linjapaperi on
tuotettu yhdessä LTKY:n vuoden 2019 hallituksen ja vuosien 2018-2019 edustajiston kanssa.
Linjapaperia on työstetty edustajistosta erikseen muodostetuissa linjapaperityöryhmissä. Kaikille
edaattoreille on tarjottu mahdollisuus osallistua työryhmätoimintaan, joka on luonut tärkeimmät
linjat tälle paperille vuoden 2019 aikana. LTKY:n edustajisto on hyväksynyt tämän linjapaperin
kokouksissaan 26.11.2019 ja xx.xx.xxxx, ja se astuu voimaan vuoden 2020 alusta alkaen.
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2. Korkeakoulutus
LTKY on mukana uudistamassa ja kehittämässä korkeakoulutusta. Vaikuttamis- ja
edunvalvontatyötä tehdään paikallisesti LUTin Skinnarilan kampuksella ja Lappeenrannan
kaupungissa, sekä lisäksi Lahden kaupungissa ja NiemiCampuksella. Valtakunnallista
vaikuttamistyötä tehdään yhdessä muiden ylioppilaskuntien kanssa. Vaikuttamisessa käytetään
Suomen ylioppilaskuntien liiton tarjoamia mahdollisuuksia hyödyksi ja pyritään vaikuttamaan liiton
kantoihin liittokokouksissa ja niiden välillä aktiivisesti.

2.1. Korkeakoulutusmalli
Yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla tulee jatkossakin olla toiminnallisesti toisistaan erilainen
rooli. Korkeakouluja koskevan lainsäädännön tulee olla erillistä ja duaalimalli säilytetään.
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä kannatetaan. Yhteistyön ei tule perustua
resurssien säästämiseen laadun kustannuksella vaan tutkimuksen ja koulutuksen laadun
parantamiseen. Yliopistot toimivat edistäen ja harjoittaen vapaata tutkimusta, antaen siihen
perustuvaa tieteellistä ja taiteellista ylintä opetusta, sekä edistäen kulttuuria ja tieteellistä
sivistystä. Yliopistot toteuttavat lakisääteistä tehtäväänsä profiiliensa ja strategioidensa pohjalta.
Profiloitumisen tulee tapahtua yliopistojen autonomiaa kunnioittaen. Edellä mainittuja tehtäviään
hoitaessa yliopistot toimivat vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistävät
tutkimustulosten
ja
taiteellisen
toiminnan
yhteiskunnallista
vaikuttavuutta.
Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin perustuvan
korkeakouluopetuksen antaminen ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, yksilöllisen ammatillisen
kasvun tukeminen ja työelämää tukevan kehitystyön harjoittaminen. Ammattikorkeakoulu toimii
tehtäviä suorittaessaan yhteistyössä erityisesti alueellisen elinkeinoelämän sekä muiden
korkeakoulujen kanssa Suomessa ja Euroopassa.
Korkeakouluja tulee kannustaa alustamaiseen korkeakoulutukseen. Suomeen on rakennettava
korkeakoulujen yhteinen oppimisen alusta, joka mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman
opiskelun ja kannustaa korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön. Korkeakoulujen yhteiseltä alustalta
tulee olla mahdollista valita joustavasti opiskelijan opintosuunnitelmaan sopivia opintojaksoja.
Sivuainekokonaisuuksia tulee voida valita oman ja muiden yliopistojen tarjonnasta huomioiden
alakohtaiset erityispiirteet. Alustamallissa tulee rajata, mitä alustalta otettavia opintoja voi
sisällyttää tutkintoon. Alustamallin rahoituksen täytyy tulla ensisijaisesti muualta kuin yksinään
korkeakoululta.
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2.2. Koulutuksen määrä ja opiskelijavalinnat
Alueellisesti saavutettava korkeatasoinen perustutkinto-opetus tukee kansalaisten tasa-arvoisia
mahdollisuuksia ja maantieteellistä yhdenvertaisuutta. Koulutustarjonnan tulee vastata
työelämän tarpeisiin kaikilla aloilla.
Suomen teknilliset yliopistot kykenevät kouluttamaan riittävän määrän tekniikkaa. Paikallisia
teknillisen alan puutteita voidaan täydentää yhteistyöyliopistomaisella koulutustarjonnalla.
Tulevaisuudessa samaa käytäntöä voidaan toteuttaa paikallisesti myös kauppatieteiden alalla.
Tekniikan tai kauppatieteiden koulutusta ei tule lisätä mihinkään Suomen yliopistoon, jossa sitä ei
jo ennestään kouluteta. Kansainvälisesti arvostettu suomalainen teknillinen ja kaupallinen
korkeakoulutus tuottaa kehittyvän sekä kilpailukykyisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän
tarvitsemaa osaamista, tutkimusta sekä innovaatioita ihmisten ja ympäristön hyväksi. Tekniikan
ja kauppatieteiden koulutuksen arvostusta on nostettava ja laatua parannettava.
Aito kaksiportaisuus kandidaatin ja maisterin tutkintojen välillä ei sovi tekniikan eikä kaupan alan
tutkintoihin, sillä huonosti toteutettuna hidastaa opintoja ja kasvattaa välivuosien määrää.
Kaksiportaisuus kandidaatin ja maisterin tutkintojen välillä tulee toteuttaa järkevästi.
Kandidaatintutkinnon tulee olla opintokokonaisuuden kuormittavuuden ja sujuvuuden osalta
läpäistävissä kolmessa vuodessa. Tutkinnon tulee olla tasaisesti kuormittava niin vuosi- kuin
perioditasolla. Opintoja tulee tarjota riittävästi, jotta tutkinnon suorittaminen ja
maisterivaiheeseen pääsy ei viivästy. Tekniikan ja kauppatieteiden tutkintojen suorittaminen ei
saa hidastua tai välivuodet lisääntyä kaksiportaisuuden takia. Jatkossakin tulee olla mahdollista
hakea yliopistoon suorittamaan viisivuotista tutkintoa, joka sisältää sekä kandidaatin että
maisteritutkinnon. Maisteripaikoista ei pidä tulla kilpailua talon sisältä tuleville.
Yhteisvalintaa tulee kehittää, ja sen tulee pysyä korkeakoulujen valintaväylänä. Korkeakouluun
on myös muita väyliä, ja niitä tulee kehittää jatkuvasti. Avoin yliopisto tai muu maksullinen väylä
ei ole tarkoitettu valintajärjestelmän kiertämiseen. Tekniikan ja kauppatieteiden
korkeakoulutuksen sisäänottomäärien tulee vastata työelämän tarpeita. Ensikertalaiskiintiöt
hidastavat korkeakoulutukseen pääsyä, joten ne tulisi poistaa. Toisen korkeakoulututkinnon
suorittamiseen on oltava mahdollisuus.
Yliopisto myöntää opiskelijalle tutkinnon vasta hänen päästyään sisään opiskelijaksi, myös
esimerkiksi väylien kautta. Avoimella yliopistolla tai muilla väylillä ei tule olla tutkinnonantooikeutta. Yliopistot myöntävät tutkinnonsuoritusoikeuden kerralla sekä alempaan että ylempään
korkeakoulututkintoon poislukien vain maisterin tutkintoon tähtäävät haut. Korkeakoulututkintoa
opiskelemaan otetulle on myönnettävä tutkinnon tavoitteellista suoritusaikaa vuotta pidempi
opinto-oikeus, ja opiskelijalla on oltava mahdollisuus saada joustavasti lisäaikaa tutkinnon loppuun
suorittamiseen.
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Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus toiseen tutkintoon hakeutumiseen ja sen suorittamiseen.
Tutkintokoulutukseen hakemisen, valituksi tulemisen sekä tutkinnon suorittamisen on oltava
opiskelijalle mahdollista ja maksutonta aiemmista opinnoista riippumatta. Tutkinnon osia voidaan
tarjota tilauskoulutuksena, mutta tilauskoulutus ei voi olla tutkintoon johtavaa. Tilauskoulutuksen
tarjoaminen ei saa aiheuttaa haittaa tai resurssivajetta tutkinto-opiskelijoiden opetukseen tai
kurssitarjontaan.
Tutkintojen ohelle tulee lisätä täydennyskoulutuksia. Täydennyskoulutus alustamaisesti tarjottuna
lisää Suomen kilpailukykyä. Täydennyskoulutus vahvistaa ammattitaitoa ja lisää
ammattipätevyyttä ilman tarvetta suorittaa kokonaista tutkintoa.

2.3. Koulutusjärjestelmän ohjaus ja rahoitus
Valtion täytyy turvata korkeakoulujen rahoituksen korkea taso, yliopistojen autonomia sekä
tieteen ja taiteen vapaus. Yliopistojen rahoituksen tulee koostua jatkossakin suurimmaksi osaksi
julkisesta perusrahoituksesta. Yliopistojen rahoitus täytyy olla sidottuna indeksiin.
Valtakunnallinen rahoitusmalli ohjaa yliopistojen rahoitusta. Rahoitusmallin on oltava läpinäkyvä,
selkeä ja tasavertainen. Rahoitusmallissa tulee huomioida alakohtaisuus sekä alempi että ylempi
korkeakoulututkinto. Rahoitusmallin tulee tukea yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
profiloitumista ja ja näiden muodostamia toisiaan tukevia järjestelmiä. Yliopistoja on palkittava
esimerkiksi
suoritetuista
opintopisteistä,
opetuksen
laadusta,
yhteiskunnallisesta
vaikuttavuudesta,
kansainvälistymisestä
sekä
korkeakoulujen
välisestä
yhteistyöstä.
Rahoitusmallin tulee taata yliopistoille riittävät resurssit täyttää jatkuvan oppimisen tehtävä.
Valtiollisten tutkimusrahoitusten ja yliopiston rahoitusmallin on tuettava eri tieteenaloja
tasapuolisesti.
Tutkintoon johtaviin koulutuksiin voidaan asettaa kohtuulliset lukuvuosimaksut EU- ja ETA- maiden
ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Suomalaisille opiskelijoille ei tule asettaa lukuvuosimaksuja.
Lukuvuosimaksujen suuruus ja myöntöperusteet tulee olla hakijan tiedossa jo hakuvaiheessa eikä
niiden tule muuttua opintojen aikana. EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille voimassa
olevat lukuvuosimaksut eivät saa vaikuttaa opiskelijavalintaan, suorituksen hyväksymiseen tai
muuhun opintoihin liittyvään. Maksuun velvoitetut opiskelijat ovat yhdenvertaisia muiden
opiskelijoiden kanssa ja heitä tulee kohdella samoilla kriteereillä kuin muita opiskelijoita.
Suomalaisen koulutuksen kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden parantamiseksi Suomeen töihin
jäävien opiskelijoiden tulee saada lukuvuosimaksut osittain takaisin apurahajärjestelmän avulla.
Opiskelijoille voidaan myöntää apurahaa lukuvuosimaksuja varten korkeintaan kaksi kertaa
lukuvuodessa. Koulutuksen maksullisuutta ei tule laajentaa suomalaisiin tai EU- ja ETA-maista
tuleviin opiskelijoihin, vaan heille tutkintoon johtava koulutus tulee olla jatkossakin aidosti
maksutonta.
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Apurahajärjestelmä tulee ensisijaisesti toteuttaa yliopiston myöntäminä osittaisina
maksuvapautuksina, ja toissijaisesti myöntämällä erillistä apurahaa. Yliopistojen perusrahoitusta
ei saa käyttää apurahajärjestelmän rahoittamiseen. Apurahojen myöntökriteerit ovat jo
hakuvaiheessa hakijoiden tiedossa. Maksujen suuruus tai kriteerit eivät muutu opintojen aikana.
Apurahajärjestelmässä sovelletaan tarveharkintaa, jossa huomioidaan hakijan sosioekonominen
tausta.

3. LUT-korkeakoulut
LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu muodostavat LUT-korkeakoulut, joilla on kaksi
organisaatiota, kaksi tehtävää ja kaksi kampusta. LUT-korkeakouluissa toteutetaan selkeällä
työnjaolla sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulutoimintaa Lappeenrannassa ja Lahdessa
hyödyntäen yhteistyön synergiat.
LUT-korkeakouluissa on vahvasti profiloitunut kansainvälinen tiedeyliopisto LUT. Toiminnan
keskiössä ovat kansainvälisesti kilpailukykyinen ja yritysyhteistyön kannalta merkityksellinen
tutkimustyö sekä kandidaatti-, maisteri- ja tohtorikoulutus.
LAB-ammattikorkeakoulu on työ- ja elinkeinoelämän innovaatiokorkeakoulu. Toiminnan
painopisteinä ovat työelämään soveltuvat ammattikorkeakoulututkinnot sekä alueita palveleva
innovaatiotoiminta.
LUT-korkeakouluilla voi olla yhteiset opiskelijapalvelut, korkeakoulukursseihin valmistavia
kursseja, sekä kielten ja viestinnän opetusta voidaan järjestää yhteistyössä. Ristiinopiskelu
yliopiston ja ammattikorkeakoulun välillä on vaivatonta ja selkeää. LUT-korkeakoulut lisäävät
yhteistyöopintotarjontaa muissa kuin ammattiainekursseissa. Aineopintojen tulee olla eriytetyt
kandidaatintutkinnon
tähdätessä
opiskelijan
tieteellisiin
valmiuksiin
ja
ammattikorkeakoulututkinnon tähdätessä työelämään.
LUTilla ja LABilla tulee olla mahdollisuus palkata yhteistä henkilöstöä, myös opetustehtäviin
alempaan korkeakoulututkintoon kuuluville kursseille. Yhteisen opetushenkilökunnan tulee olla
saanut opettajan koulutuksen tai muutoin omata hyvät/kiitettävät pedagogiset taidot sekä olla
akateemisesti pätevä hoitamaan tehtäviään.
LTKY osallistuu LUT-korkeakoulujen yhteisiin asioihin liittyvään päätöksentekoon. Myös LABammattikorkeakoulun opiskelijoita tulee osallistaa. Päätöksentekoon osallistuvilla opiskelijoilla
tulee olla ylioppilaskunnan tai opiskelijakunnan jäsenyys.
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3.1. LUT-yliopisto
LUT-yliopiston tulee tuottaa laadukasta tekniikan ja kauppatieteiden opetusta, joka on myös
kansainvälisesti tasokasta. LUT:ssa tutkintonsa suorittaneiden tulee olla akateemisesti
sivistyneitä, liiketoimintaorientoituneita ja oman alansa asiantuntijoita. Yliopiston tärkeimmät
tehtävät ovat tutkia ja opettaa, ja näiden tulee näkyä toiminnan suunnittelussa myös pitkällä
aikavälillä. LUTissä koulutetaan alempia ja ylempiä perustutkintoja sekä jatkotutkintoja. LUTin
tulee olla strategian mukaisten pääpainopistealueidensa osalta Suomen paras niin tutkimuksessa
kuin opetuksessakin ja niihin on käytettävä resursseja sen mukaisesti. LUTin profiloitumista tulee
tukea sekä Lappeenrannassa että Lahdessa.
LUT on kansainvälisesti uskottava ja haluttu yliopisto, joka tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet
kansainväliseen opiskeluympäristöön. LUTin opetuksen tulee olla niin laadukasta, että opiskelijat
saavat tutkintonsa myötä suomalaisten ja kansainvälisten työmarkkinoiden edellyttämät
valmiudet ja kykenevät tekemään kansainvälisesti merkittävää tutkimusta. LUTin tulee tarjota
kansainvälisiä opintokokonaisuuksia ja tehdä aitoa rajoja ylittävää yhteistyötä valtakunnallisten
ja kansainvälisten korkeakoulujen kanssa.
LUT tuottaa laadukasta korkeakoulutusta ja tasokasta tutkimusta, sekä panostaa jatkuvaan
oppimiseen. LUT tuo lisäresursseja varsinaisen tehtävän suorittamiseen kaupallisella toiminnalla,
kuten tarjoamalla tilauskoulutusta. Kaupallinen koulutus on erillinen kokonaisuus tutkintoon
johtavasta koulutuksesta. Yliopisto kerää säännöllisesti laadullista palautetta LUTissa
järjestettävistä tutkinnoista, kursseista ja opintokokonaisuuksista. LUTin koulutuksen laatu on
korkea ja opetus perustuu ajantasaiseen tutkimustietoon. LUT tarjoaa riittävän laajan valikoiman
tekniikan ja kauppatieteiden opintoja. LUT panostaa muista yliopistoista erottuvaan profiiliin ja
alueen osaamistarpeisiin.

3.1.1. LUTin koulutusohjelmat
LUTin koulutusohjelmien tulee olla järkeviä, kannattavia ja toimivia kokonaisuuksia. LUTin tulee
tarkastella koulutusohjelmia kriittisesti ja arvioida tämän pohjalta, onko tarvetta muutoksille
koulutusohjelmien määrän osalta. Koulutusohjelmien tulee pitää järjestämänsä koulutus
korkealaatuisena ja selkeänä kokonaisuutena opiskelijalle suorittaa.
Koulutusohjelman vaihto yliopiston sisällä on helppoa. Koulutusaloja kehitetään huomioiden
alakohtaiset tarpeet. LUT tunnustaa sekä tekniikan että kauppatieteiden arvot ja erilaiset
kulttuurit yhdenvertaiseksi osaksi tiede- ja koulutusyhteisöä. Eri koulutusalojen erityispiirteet
huomioidaan sisällöissä, päätöksenteossa ja rahoituksessa. Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus
monipuoliseen osaamisen kehittämiseen sekä yksilöllisten kokonaisuuksien rakentamiseen.
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Valinnaisten opintojen ei tarvitse olla tiedekunta- tai korkeakoulusidonnaisia. Tieteenalojen
yhdistelmiin kannustetaan jatkuvasti. Vapaa sivuaineoikeus tulee säilyttää LUTissa. Tieteenalojen
yhdistämiseen kannustetaan erityisesti, kun opintojen osat palvelevat toisiaan. Opiskelijalla tulee
olla oikeus käydä myös yksittäisiä kursseja muista kuin omasta tiedekunnastaan.
Lappeenrannan koulutustarjonta tulee pitää laajana ja monipuolisena eikä koulutusohjelmia tule
siirtää Lahteen. Uusien koulutusohjelmien luomista Lahteen pidetään mahdollisena. Lahden
opintotarjonta tulee painottaa maisteriohjelmiin. Opiskelijalla tulee olla oikeus käydä kursseja
vapaasti kotikampuksesta huolimatta sekä Lappeenrannassa että Lahdessa. Kandidaattivaiheen
jälkeen tulee opiskelijan pystyä valita maisterin pääaineen Lappeenrannasta tai Lahdesta,
erityisesti mikäli kyseistä pääainetta ei ole saatavilla kotikampuksella.
Englanninkielisiä kandidaattiohjelmia voidaan luoda, mutta pääpainon tulee olla suomenkielisissä
koulutusohjelmissa. Kandidaattiohjelmia ei saa muuttaa pelkästään englanninkielisiksi.
Maisteriohjelmia voidaan painottaa englannin kieleen.

3.1.2. LUTin opetus
Opetus LUTissa on laadukasta pedagogisesti että sisällöllisesti. LUTin kandidaatintutkinnosta saa
riittävät valmiudet maisterin tutkinnon suorittamiseen, ja maisteritutkinnosta erinomaiset
valmiudet toimia alan asiantuntijana. Maisteriohjelmaan valinta edellyttää korkeakoulututkintoa
ja tarvittaessa täydennettyjä opintoja sekä käytännön kokemusta. Diplomi-insinöörin tai
kauppatieteiden maisterin koulutukseen on ehtona siihen sopiva pohjakoulutus. Pelkästään
maisteritutkintoa suorittamaan hyväksytyltä ammattikorkeakouluopiskelijalta tulee edellyttää
täydentäviä opintoja. Täydentävät opinnot eivät sisälly maisterin tutkinnon minimilaajuuteen.
Opiskelijat
valitaan
maisteriohjelmaan
koulutusohjelman
erikseen
vahvistamien
valintaperusteiden mukaisesti. Valintaperusteiden tulee suojella diplomi-insinöörin ja
kauppatieteiden maisterin tutkintoja niiden vaatimalla arvostuksella. LUTin opetuksessa näkyy
asiantuntijuus, eettisyys, vastuullisuus, kestävä kehitys ja monipuolinen ymmärrys johtajuudesta.
Opintokokonaisuuksien tulee olla tasapainoisia ja kuormittavuudeltaan sopivia jokaisella
lukukaudella. Opintojen ohella työskentelyn ja järjestötoiminnan rooli osaamisen kehittämisen ja
työelämätaitojen kannalta tunnistetaan tutkinnoissa opintopisteinä. LUTin tulee mahdollistaa
täysipainoinen opiskelu kesäkuukausina. Apuna tässä tulee käyttää sähköisiä järjestelmiä, kuten
verkkoalustoja, tenttiakvaariota ja luentotallenteita. Sähköisten järjestelmien avulla voidaan
minimoida kurssin hallinnointiin vaadittavia resursseja, mutta kuitenkin saada opiskelijoille
monipuolinen kattaus kesäopintoja.
LUTin henkilökunta on ammattimaista ja osaavaa. Opetushenkilökunnalla tulee olla opettajan
koulutus tai muutoin omata hyvät pedagogiset taidot. Lisäksi opetuskielen on oltava sujuva.
Pedagoginen
osaaminen
ja
kielitaito
tulee
huomioida
jo
työhönottovaiheessa.
Opetushenkilökuntaa kannustetaan jatkuvaan kouluttautumiseen, ja he käyvät pedagogisia
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opintoja koko työuransa ajan. Koulutuksen tulee tukea opetushenkilökuntaa myös
ohjausosaamisen kehittämisessä. Ohjaavan opettajan toteuttaman ohjauksen tulee sisältyä
työaikaan. Opetukselle ja sen kehittämiselle on resursoitava riittävästi aikaa ja rahaa.
Kurssipalautejärjestelmää tulee kehittää jatkuvasti, ja sen tulee olla läpinäkyvä. Opiskelijoita
tulee kannustaa kurssipalautteen antamiseen. Opettajien tulee arvostaa kurssipalautetta ja antaa
opiskelijoille vastapalautetta.
Kursseilla hyödynnetään ajankohtaista tutkimustietoa ja tarkoituksenmukaisia kurssimateriaaleja.
Kursseilla tulee käyttää digitaalisia opetusvälineitä ja -menetelmiä silloin, kun se on järkevää ja
tukee oppimista. Kursseilla tulee myös rohkaista monialaisiin yhteistyöprojekteihin, jotka
edistävät nykyajan oppimista ja tulevaisuuden osaamista. Kurssien ja tutkintojen
osaamistavoitteet
määritellään
opetussuunnitelmatyön
yhteydessä.
Koulutusohjelmien
osaamistavoitteet sidotaan ymmärrykseen niiden yhteiskunnallisista vaikutuksista. LUTin tulee
kannustaa opetushenkilökuntaa käyttämään kursseilla vaihtoehtoisia ja joustavia osaamisen
mittareita sekä Exam-tenttejä. Tenttien tulee vastata opetusta ja opintojakson
osaamistavoitteita. Arvosteluperusteiden tulee olla läpinäkyviä. Arvostelu tulee antaa
opiskelijoille tiedoksi LUTin tutkintosäännön mukaisesti. Arvostelun aikarajojen toteutumista ja
opintojaksojen laatua on seurattava LTKY:n ylläpitämien Mustalistan ja Harmaalistan avulla.
Mustalistaa ja Harmaalistaa tulee hyödyntää opiskelijan oikeusturvan toteutumisen
varmistamisessa.

3.2. LUTin opetuksen tukipalvelut
3.2.1. Opintojen ohjaus
Opinto-ohjauksella vaikutetaan opiskelijan kiinnittymiseen yliopistoon ja omaan alaan. Laadukas
ja jatkuva ohjaus sulavoittaa opiskelua ja edesauttaa määräajassa valmistumista. Opintojen
ohjauksen tulee olla toimivaa, ketterää ja tasavertaista. Ohjausta on tarjottava suomeksi ja
englanniksi. Henkilökohtaista ohjausta tulee olla saatavilla kaikissa opintojen vaiheissa. Jokaiselle
opiskelijalle on nimettävä ohjaava opettaja, jonka kanssa etenemistä seurataan vähintään kerran
vuodessa. Ohjaukseen tulee panostaa erityisesti opintojen alku- ja nivelvaiheissa. Opiskelijoiden
opintojen etenemistä on seurattava koko opintopolun ajan, ja lisätukea tarvitsevia opiskelijoita
on tuettava aktiivisesti. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman merkitystä tulee korostaa. HOPS:n
on oltava joustava ja yksilöllisesti muokattavissa. Opiskelijoita tulee kannustaa räätälöimään
itselleen sopiva ja järkevä kokonaisuus.
Ohjauksen saatavuuden parantamiseksi LUT-korkeakoulujen tulee tarjota myös digiohjausta.
Digiohjaus monipuolistaa ohjauksen tapoja ja antaa uusia välineitä tiedottamiseen,
reaaliaikaiseen ohjaukseen ja kahdenkeskiseen neuvontaan. Digiohjaus lisää LUT-korkeakoulujen
mahdollisuuksia yhteisölliseen työskentelyyn verkossa. Digiohjaus on tehokasta ja se vapauttaa
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opiskelun,

Opinnäytetöiden ohjaukseen tulee olla yliopiston laajuisesti yhteneväiset kriteerit.
Opinnäytetöiden ohjaus on asiantuntevaa ja säännöllistä. Opinnäytetöiden ohjauksen
tasapuolisuutta ja ohjaajien ohjaamisen valmiuksia tulee seurata.
Opintoneuvonnan tulee olla riittävää ja opintoja tukevaa. Opintoneuvonnan tulee vastata
erilaisten opiskelijoiden tarpeisiin ja sen on tarjottava koulutusohjelmakohtaista tietoa
opiskelijoille. Mikäli opintoneuvojat ovat opiskelijoita, he kuuluvat yliopiston henkilökuntaan, eikä
heitä tule pitää hallinnon opiskelijaedustajina.
Opiskelija tulee ohjata tarvittaessa opintopsykologin tai YTHS:n palveluihin, ja niiden
saatavuudesta tulee tiedottaa tasaisesti. Opintopsykologi on opiskelukyvyn ylläpidon kannalta
äärimmäisen tärkeä palvelu, joka tulee olla resursoituna. LUT-korkeakouluilla tulee olla vähintään
kaksi opintopsykologia, yksi kummallakin kampuksella. Opintopsykologit ovat Lappeenrannan ja
Lahden yliopisto- sekä ammattikorkeakouluopiskelijoiden käytössä.

3.2.2. Sähköiset järjestelmät
LUTissa käytössä olevien sähköisten järjestelmien muodostaman kokonaisuuden tulee olla toimiva
ja ajantasainen. Sähköisten järjestelmien tulee tukea opintojen sujumista ja opetuksen
järjestämistä. Erillisiä järjestelmiä tulee olla mahdollisimman vähän ja niiden tulee olla
yhteensopivia. Tarjolla olevista sähköisistä ohjelmista ja palveluista, sekä niiden käytöstä ja
sijainnista tulee tiedottaa opiskelijoita, jotta niiden käyttö olisi mahdollisimman tehokasta.
Nykyisten ja tulevien sähköisten järjestelmien käyttö koulutetaan henkilöstölle ja opiskelijoille.
Sähköiset järjestelmät ja oppimisympäristöt ovat kaikille saavutettavia ja helppokäyttöisiä.
Ohjelmat tulee kohdentaa käytön mukaan oikeisiin tiloihin, ja niiden tulee olla helposti
opiskelijoiden saatavilla päivästä tai vuorokaudenajasta riippumatta.
LUT-korkeakoulujen tulee olla edelläkävijä sähköisten oppimisympäristöjen käytössä. Yhteistyötä
kampusten ja LUT-korkeakoulujen välille rakennetaan sähköisiä työkaluja hyödyntäen. LUTkorkeakoulujen kampuksilla tulee olla luokkahuoneita, jotka soveltuvat etäluentojen pitämiseen,
niin että samaa luentoa voidaan pitää kahdella kampuksella. Kampuksilla tulee olla myös
riittävästi etäkokoustiloja niin ylioppilaskunnan kuin opiskelijoiden käyttöön.

3.2.3. Tilat ja kampuksen kehitys
Kampuksen kehitystä ohjaavat tilojen kustannustehokas käyttö, ekologinen kestävyys ja
yhdenvertaisuus. Kampuksilla on myös sukupuolineutraaleja ja esteettömiä wc- ja
pukuhuonetiloja jokaisessa rakennuksessa. LUT-korkeakoulujen kaikille kampuksille ja kaikkiin
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välttämättömiin tiloihin pääsee esteettömästi sekä opiskelemaan että opettamaan. Tilojen tulee
olla opiskelua ja terveyttä tukevia, sekä työergonomia huomioidaan tilojen suunnittelussa. Kaikki
oppimisympäristöt ovat laadukkaita, saavutettavia ja
monikäyttöisiä. Oppimistiloja sekä liikunta- ja hyvinvointitiloja tulee kehittää käyttäjien
tarpeiden ja palautteen mukaan. Tiloja on mahdollista käyttää vuorokauden- ja vuodenajasta
riippumatta. LUT-korkeakoulujen tiloissa on turvallista, ja koko yhteisö osaa toimia uhkatilanteen
sattuessa.
Kirjasto on yksi tärkeimmistä palveluista opiskelun kannalta. Kirjasto tarjoaa riittävästi
ajantasaista ja laadukasta kirjallisuutta. Kirjaston toimintaa tulee kehittää edelleen
joustavampaan suuntaan. Kirjastoon tulee olla pääsy vuorokauden ympäri viikon jokaisena
päivänä. Yliopiston tulee tarjota työpisteitä opiskelijoiden käyttöön. Yliopistolla pitää olla
opiskelijoiden käytössä tietokoneita, joista löytyy opinnoissa tarvittavia maksullisia ohjelmia.
Lisäksi ohjelmien lisenssejä tulee olla tarjolla riittävästi ja niiden käytön on oltava opiskelijalle
maksutonta.

3.3. Kansainvälistyminen LUT-korkeakouluissa
Kansainvälinen yhteistyö nähdään etuna, ja LTKY kannattaa LUT-korkeakoulujen ja Suomen
osallisuutta kansainvälisissä verkostoissa. LUT-korkeakoulut on vetovoimainen ja houkutteleva
kohde kansainvälisille opiskelijoille. LUT-korkeakoulut ja LTKY panostaa Suomessa
korkeakoulutettujen kansainvälisten osaajien integraatioon. Kansainvälisten opiskelijoiden tulee
saada Suomessa samat palvelut ja opiskelijaedut kuin muidenkin opiskelijoiden. Opiskelijoiden
oleskeluluvat on myönnettävä koko tutkinnon keston ajaksi ja oleskelulupaprosessia on
helpotettava. Mahdollisuus pysyvään oleskelulupaan on tarjottava kaikille suomalaisen
korkeakoulututkinnon suorittaneille opiskelijoille.
Kansainvälisten opiskelijoiden valinnat tulee perustua opiskelijoiden akateemiseen osaamiseen.
Kansainvälisillä opiskelijoilla tulee olla riittävä osaaminen omalta alaltaan sekä riittävä englannin
tai suomen kielen osaaminen. Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden tulee suorittaa kielikoe
osoittaakseen riittävä kielen osaaminen.
LUTin tulee tukea sekä opiskelijoita että opettajia kansainvälistymisessä. Kansainvälistymisen
keinoja tulee olla vaihtojakson suorittaminen ulkomailla, kansainvälinen työharjoittelu, tutkimus
kansainvälisessä ympäristössä ja kotikansainvälistyminen. Vaihtokohteiden valinnassa tulee
painottaa yliopistojen akateemista osaamista, opetuksen laatua, mahdollisuutta hyväksilukea
kohdemaassa käytetyt kielet ja muut opinnot vaivatta omaan tutkintoon, vaihtoyliopiston
kansainvälisille opiskelijoille tarjoamia palveluita ja vaihtokohteen opiskelijaelämän laatua.
Lisäksi tulee tarjota mahdollisuus hankkia vaihtokohde itse muuta kautta. Yliopiston tulee
järjestää vaihto-opiskelumahdollisuus kaikille opiskelijoille niin, ettei vaihto-opiskelu viivästytä

Tiia Kettunen

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Edunvalvonta-asiantuntija

The Student Union of Lappeenranta University of Technology

+358 44 293 8825

Ylioppilastalo, Laserkatu 10, 53850 Lappeenranta

edunvalvonta@ltky.fi

p. 045 261 2670

19.11.2019

13/23

valmistumista. Myös kansainvälisten opiskelijoiden tulee pystyä hyväksilukemaan suomalaisia
korkeakouluopintoja omaan tutkintoonsa.
LUTin tulee aktiivisesti hankkia kansainvälisesti merkittäviä luennoitsijoita, sekä jo olemassa
olevan opetushenkilökunnan kieltenopiskelua ja kansainvälistymistä tulee tukea.

4. Sosiaalipolitiikka
Koulutukseen ja opetukseen liittyvän edunvalvonnan lisäksi LTKY:n tehtävänä on huolehtia
jäsentensä sosiaalisesta edunvalvonnasta. Tähän kuuluu niin terveys, asuminen, toimeentulo kuin
muukin hyvinvointi.

4.1. Toimeentulo
Opiskelijoiden sosiaaliturva on pääasiassa opintotuki, mutta sosiaaliturva voi perustua
perustuloon. Järjestelmän on oltava johdonmukainen, selkeä ja ennakoitava. Opintotuen kaikki
elementit tulee sitoa indeksiin, jotta opintotuen reaaliarvo ei heikkene. Indeksi tulee pitää
todellisena, eli sitä ei saa jäädyttää, leikata tai poistaa. Korotukset tulee ensisijaisesti kohdistaa
opintorahan tai tukikuukausien määrään. Täysipäiväisen opiskelun mahdollistaminen on oltava
sosiaaliturvan kehittämisen painopiste. Järjestelmän tulee tukea kansainvälistä liikkuvuutta.
Tukijärjestelmän tulee kannustaa työntekoon tai opiskeluun.
Järjestelmän tulee mahdollistaa kohtuullinen työssäkäynti heikentämättä sosiaaliturvaa.
Opiskeluaikaisen työelämäkokemuksen hankkiminen on arvokasta, ja opintotuessa tämä on
huomioitava esimerkiksi riittävän korkeiden tulorajojen muodossa. Opiskelijalla tulee olla
halutessaan mahdollisuus parantaa opintojen aikaista elintasoaan tekemällä töitä opiskelun ohessa
ja/tai kesäkuukausina.
Opiskelijat kuuluvat yleisen asumistuen piiriin. Asumistuen tason tulee vastata todellisia
asumiskustannuksia ja sen tulee nousta niiden mukaan. Asumistuki ei ole sidoksissa esimerkiksi
samassa taloudessa asuvien ihmisten tuloihin, vaan sitä maksetaan yksilökohtaisesti.
Opintotuki on sovitettava yhteen muiden etuuksien kanssa niin, että se huomioi erilaiset
elämäntilanteet joustavasti vaarantamatta toimeentuloa. Perheellisten opiskelijoiden
opintorahassa on oltava huoltajakorotus. Opiskelijan sairastumisen ei tule aiheuttaa katkoa
toimeentulossa. Sairauspäiväraha tulee olla helposti ja nopeasti saatavilla.
Opintolaina on opiskelijalle lisä toimeentuloon. Tiedottamista opintolainan käytöstä,
opintolainahyvityksestä ja verovähennysoikeudesta tulee parantaa. Opintolainahyvitys tulee
säilyttää, sillä se on kannustava ja hyvä järjestelmä opiskelijan toimeentulon tukemisessa.
Tiia Kettunen

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Edunvalvonta-asiantuntija

The Student Union of Lappeenranta University of Technology

+358 44 293 8825

Ylioppilastalo, Laserkatu 10, 53850 Lappeenranta

edunvalvonta@ltky.fi

p. 045 261 2670

19.11.2019

14/23

Opintotuen ja -lainan takaisinmaksu on mahdollista suorittaa kohtuullisissa osissa ja joustavasti.
Nostamatonta opintolainaa ei lueta tuloksi muuta tukea hakiessa.
Opintotuen tulorajat tulee pitää jatkossakin, mutta niitä tulee tarkastella kriittisesti. Tulorajat
tulee myös sitoa indeksiin. Tulorajojen puitteissa tulee opiskelijan pystyä käymään kesä- tai
muiden kausitöiden jälkeen opintojen ohella vielä osa-aikatyössä.

4.2. Terveys
Opiskelijoiden hyvinvointi ja opinnoissa jaksaminen on otettava huomioon kaikessa yliopiston ja
ylioppilaskunnan päätöksenteossa. Opetusta suunnitellessa hyvinvointi on huomioitava esimerkiksi
tarkastelemalla opintokokonaisuuksien kuormittavuutta opiskelijoiden näkökulmasta. Opintojen
aikana on tarjottava opiskelukykyä kehittävää ja ylläpitävää opetusta. Opiskelijoihin erikoistunut
Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö (YTHS) tuottaa tulevaisuudessakin korkeakouluopiskelijoiden
terveydenhuollon. YTHS:n tehtävänä tulee olla opinnoissa jaksaminen ja opiskelukyvyn
parantaminen. YTHS:n resurssien riittävyys tulee turvata hyvän hoidon varmistamiseksi ja
hoitotakuun toteuttamiseksi. YTHS:n tulee panostaa sähköisiin palveluihin ja hoidontarpeen
arviointiin, sekä ongelmien ennaltaehkäisyyn ja palvelujen saavutettavuuteen.
YTHS:n vuosittaisten terveydenhoitomaksujen on oltava kohtuullisia ja maksuaikatauluja on
mahdollista neuvotella yksilöllisesti. YTHS:n mielenterveyspalveluissa ei tule olla käyntimaksuja,
ja perusterveyspalvelujen käyntimaksujen tulee olla maltillisia. Jos käyntimaksukorotuksiin on
tarve, tulee ne kohdistaa ensisijaisesti suunterveyteen ja erikoislääkäripalveluihin.
Erikoislääkäripalveluita tulee kuitenkin olla saatavilla myös pienemmillä YTHS-paikkakunnilla. Osa
palveluista tulee voida järjestää esimerkiksi ostopalveluiden avulla muilta toimijoilta. YTHS:n
palvelun piiristä siirtyminen erikoisterveydenhuollon tai muiden palveluiden piiriin tulee olla
mutkatonta. YTHS:n palvelut ja viestintä tulee olla vähintään suomeksi ja englanniksi.
Korkeakouluopiskelijat osallistuvat YTHS:n päätöksentekoon.
Kaikille LUT-korkeakoulujen perustutkinto-opiskelijoille on taattava sama terveydenhuollon
palvelutaso. YTHS:n palvelupisteet LUT-korkeakoulujen opiskelijoille tulee sijaita
Lappeenrannassa sekä Lahdessa kampuksilla tai niiden välittömässä läheisyydessä.
Kaikille alle 25-vuotiaille tarjotaan maksutonta ehkäisyä. Maksutonta ehkäisyä tarjoaa
opiskeluterveydenhuolto sekä julkisrahoitteinen terveydenhuolto. Alle 25-vuotiaiden
maksuttomasta ehkäisystä viestitään riittävällä tasolla kaikille opiskelijoille.
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4.3. Ravinto
Opiskelijaruokailu kampuksilla on vaivatonta ja monipuolista. Ravintolatarjonnan tulee olla
kilpailukykyistä ja vastata kampuksella ruokailevien määrää. Opiskelijaravintolat ovat
lounasaikaan auki riittävän pitkään ja asiointi on sujuvaa. Ravintolatarjonnasta löytyy myös
opiskelijaruokailupaikkoja, jotka ovat auki päivällisaikaan ja viikonloppuisin.
Opiskelijaruokatarjonta on laadukasta, terveellistä ja edullista, sekä huomioi laajasti erilaiset
ruokavaliot. Ruuantuotanto aiheuttaa huomattavaa ympäristökuormitusta, joten ravintoloiden
tulee tehdä ympäristöystävällisempiä ruokavalintoja, edistää kiertotaloutta ja minimoida
ruokahävikkiä. Ravintoloissa on koko ainesosaluettelot selkeästi esillä ja opiskelijat saavat
tarvittaessa tietoonsa ruuan ravintoarvotiedot sekä ruuan alkuperän.
Opiskelijaruokailua tuetaan ateriatukijärjestelmällä. Opiskelijaruokailuun kohdistuvien
kustannusten kasvun aiheuttamat korotuspaineet tulee ottaa huomioon opiskelijoiden ateriatuen
säännöllisellä tarkastelulla. Aterian enimmäishintaa voidaan nostaa vain, jos ateriatuen tasoa
nostetaan. Opiskelijan ateriatuen rajoitus yhteen ateriaan päivässä on poistettava.

4.4. Asuminen
Opiskelija-asuminen Lappeenrannassa ja Lahdessa tulee olla edullista ja saavutettavaa.
Kaupunkien tulee vastata kaavoitus- ja asuntopolitiikalla opiskelijoiden tarpeisiin. Kaupunkien
opiskelija-asumista
kehitetään
paikallisten
opiskelija-asuntotoimijoiden
kanssa
tulevaisuudessakin. Opiskelija-asuntoja rakennetaan kampusten keskeisille alueille ja
painopisteiden tulee olla Skinnarilassa sekä NiemiCampuksen alueella. Opiskelija-asuntojen
autopaikkamäärä tulee arvioida kohteittain, ja autopaikkaa ei tule tarjota välttämättömänä
asumisen palveluna, mikäli asunto sijaitsee kampusalueella tai julkisen liikenteen yhteydet
kohteesta katsotaan riittäviksi. Opiskelija-asumisessa pyritään löytämään niin ekologisesti kuin
taloudellisesti kestävällä pohjalla olevia ratkaisuja aina yksiöistä perheasuntoihin. Opiskelijoiden
viihtyvyys opiskelu- ja asuinympäristössä tulee varmistaa riittävällä peruskorjauksella ja
asuinalueiden kestävällä rakentamisella. Korjaustöissä ja uudisrakentamisessa tulee huomioida
energiatehokkuus, toimivuus, terveellisyys, säilyminen sekä muunneltavuus. Asuntokohteissa
tulee huomioida esteettömyys.

4.5. Liikunta
Korkeakoululiikunta- ja hyvinvointipalvelut ovat osa opiskelijapalveluita. Korkeakoululiikunnan
järjestäminen
on
korkeakoulujen
lakisääteinen
tehtävä.
Korkeakoulut
tukevat
korkeakoululiikuntaa ja sen toteuttamista korkeakoululiikunnan suositusten mukaisesti. Liikunta
lisää yhteisöllisyyttä ja terveyttä, sekä edistää opinnoissa jaksamista. Toiminnalla tulee olla
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selkeitä vaikutuksia opiskelijoiden kykyyn opiskella, ja henkilökunnan kykyyn työskennellä ja
opettaa.
Monipuolisia korkeakoululiikunta- ja hyvinvointipalveluita tulee tuottaa opiskelijaystävälliseen
hintaan Lappeenrannassa ja Lahdessa. Liikuntapalvelut tulee toteuttaa korkeakoululiikunnan
suositusten mukaisesti. Liikunnan saavutettavuuden edistämiseksi tulee luoda erilaisia väyliä ja
tapoja, jotta jokaisella on mahdollisuus osallistua liikkumiseen. Opiskelijoille tarjotaan
maksutonta liikuntaneuvontaa liikunnan aloittamisen tueksi. Liikunta- ja hyvinvointipalveluista
tulee viestittää riittävästi, ja niiden käyttämiseen tulee kannustaa.
LUT-korkeakoulujen rooli korkeakoululiikunnan ja hyvinvoinnin mahdollistajana on merkittävä, ja
tuki korkeakoululiikunnalle takaa laadukkaiden palveluiden olemassaolon ja ylläpidon. LUTkorkeakoulut eivät saa tinkiä korkeakoululiikunnan rahoittamisesta. Liikunta- ja
hyvinvointipalveluiden toteuttamiseksi yliopistolta tarvitaan vuosittain vähintään yhden henkilön
työpanos. Korkeakoulun ja korkeakoululiikunnan tulee tukea opiskelijajärjestöjen
liikuntatapahtumien ja urheiluseurojen toimintaedellytyksiä ja kehittymistä.
LTKY:n tulee osaltaan vaikuttaa siihen, että opiskelijoille järjestetään liikuntaan ja hyvinvointiin
painottuvia tapahtumia ja olla mukana näiden kehittämisessä. LTKY:lla tulee jatkossakin olla
tärkeä rooli korkeakoululiikunnan kehittämisessä ja tukemisessa.
Lappeenrannan ja Lahden kaupunkien tulee tarjota opiskelija-alennusta liikuntapalveluistaan,
kehittää olemassa olevia ja luoda uusia liikunta- ja hyvinvointipalveluita. Lähiliikuntapaikkojen
olemassaolo ja vastaaminen asukkaiden tarpeisiin Skinnarilan kampuksen ja NiemiCampuksen
alueella tulee varmistaa.

5. Yhteisöllisyys
Yhteisöllisyys on tärkeä osa LTKY:n toimintaa, ja se koskettaa koko korkeakouluyhteisöä.
Yhteisöllisyyden avulla kaikille voidaan luoda paras mahdollinen ympäristö opiskella, työskennellä
sekä toimia kampuksillamme ja niiden ympäristössä. Tässä osiossa käsitellään LUTin
yhteisöllisyyttä teekkari- ja kylterikulttuurin, yhdistysasioiden, LTKY:n palveluiden, sekä
tutoroinnin näkökannoilta.

5.1. Yhdenvertaisuus
LTKY ylläpitää ja parantaa lappeenrantalaisen yliopistoyhteisön sosiaalista hyvinvointia ja
yhteisöllisyyttä. LTKY:n toiminnassa korostuvat:
• avoimuus
• karjalainen välittömyys
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vastuullisuus
välittäminen
yhteisöllisyys
tasa-arvo

LTKY sitoutuu yliopistoa ja ylioppilaskuntaa edustaessaan sekä yliopistoympäristössä toimiessaan
rehellisyyteen, eettisyyteen ja kunnioittamiseen. LTKY:n toiminnassa noudatetaan kaikkia lakeja
ja asetuksia. LTKY vaatii myös muilta sidosryhmiltään vastaavaa toimintaa. LTKY rakentaa
toimintansa vastuulliselle vaikuttavuudelle sekä pyrkii avoimeen ja aktiiviseen sidosryhmätyöhön.
Ylioppilaskunnan päätöksenteko on puolueetonta ja oikeudenmukaista. LTKY kohtelee jäseniään
yhdenvertaisesti ja kunnioittaa heidän yksityisyyttään. Ylioppilaskunta on työpaikkana kannustava
ja tasa-arvoinen.
Yliopistoyhteisössä vallitsee aito luottamus ja aktiivinen välittäminen toisten hyvinvoinnista ja
turvallisuudesta. Keskustelu pidetään avoimena ja jokaiselle annetaan tilaa tuoda omia
ajatuksiaan esiin. Yhteisö on tasa-arvoinen ja puolueeton. LUTissa kaikki tuntevat olevansa
yhteisön tasavertaisia jäseniä sekä hyväksyttyjä ja arvostettuja omana itsenään. Ihmiset tulee
valita tehtäviin heidän osaamisensa, ei muiden ominaisuuksien perusteella. LUTissa on yhtenäiset
ja selkeät toimintamallit häirintään puuttumisessa. Ylioppilaskunta vaatii yliopiston
henkilökunnalta ja opiskelijoilta sitoutumista toisten kunnioittamiseen ja hyvään käytökseen.
LTKY ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista käytöstä tai häirintää.

5.2. Opiskelijakulttuuri
LTKY vaalii Skinnarilan Henkeä ja levittää sen sanomaa kaikille LUTin kampusalueilla opiskeleville
ja työskenteleville. Skinnarilan Henki on käsite, joka pitää sisällään asenteen, jossa jokainen on
tervetullut opiskelijayhteisön jäsen. Skinnarilan Hengen mukaisesti kohtelemme toisiamme
yhdenvertaisina ja pidämme huolta sekä kehitämme kampustamme paitsi nykyisille, myös tuleville
yhteisömme opiskelijoille. Skinnarilan Hengen levittäminen sekä yhteisen opiskelijakulttuurin
luominen LUT-korkeakouluissa opiskelevien välille on kaikkien viihtyvyyden, hyvinvoinnin,
yhteisöllisyyden ja turvallisuuden tunteen kannalta tärkeää. Teekkarit, kylterit, fuksit,
kansainväliset opiskelijat, ammattikorkeakouluopiskelijat, alumnit ja sidosryhmät tuntevat kaikki
olevansa tervetulleita opiskelijayhteisöön.

5.2.1. Teekkari- ja kylterikulttuuri
LTKY vastaa teekkari- ja kylterikulttuurin säilyvyydestä ja kehittämisestä järjestämällä kulttuuria
vaalivia tapahtumia, edistämällä laulu- ja jäynäkulttuuria, ylläpitämällä Suomen Pisintä Wappua
sekä arvostamalla kiltojen omia perinteitä. Teekkari- ja kylterikulttuurin perinteitä tulee vaalia,
mutta samalla tulee huomioida yhteiskunnan muutos, ja kulttuuria tulee kehittää vastaamaan
kysyntää tulevaisuudessa. Tapahtumien tulee olla kaikille LUT-korkeakouluissa opiskeleville
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avoimia ja LTKY:n arvojen mukaisia. Tapahtumia ja tempauksia järjestetään resurssien puitteissa
myös muillekin kuin LUTin opiskelijoille, luoden ja ylläpitäen positiivista kuvaa teekkareista ja
kyltereistä.

5.2.2. Yhdistykset
LTKY:n kanssa opiskelijoiden hyvinvoinnin hyväksi toimii monia erilaisia harraste- ja vapaaajanyhdistyksiä. LTKY:lla on yhdistysluettelo, johon voidaan hyväksyä sellainen voittoa
tavoittelematon rekisteröity yhdistys, jonka tarkoitus ja toimintatavat ovat lain ja hyvien tapojen
mukaisia, ja joka yhdistää LTKY:n jäseniä ja LUT-korkeakoulujen opiskelijoita. LTKY:n on taattava
mahdollisuudet yhdistysten perustamiseen ja toimintaan, mutta niitä perustettaessa tulee olla
takeet että toiminnasta tulee jatkuvaa. LTKY toimii yhdistysten taustatukena antaen tarvittaessa
neuvoja ja tarjoten resurssien puitteissa taloudellista tukea. Yhdistyksille on laadittu
yhdistysohjesääntö, joka toimii ohjenuorana, sekä yleisenä säännöstönä yhdistyksille.

6. LTKY:n jäsenyys
Kaikki LUT-yliopiston tutkinto-opiskelijat ovat ylioppilaskunnan jäseniä. Muilla kuin tutkintoopiskelijoilla ei ole mahdollisuutta liittyä ylioppilaskunnan jäseniksi.
Kansainväliset tutkinto-opiskelijat ovat velvollisia maksamaan ylioppilaskunnan jäsenmaksun ja
ovat siten ylioppilaskunnan jäseniä. Kansainvälisten opiskelijoiden jäsenmaksujen tulee olla
samansuuruiset kuin suomalaisten opiskelijoiden jäsenmaksut. Kansainvälisille opiskelijoille tulee
turvata saman tasoiset palvelut kuin suomalaisille opiskelijoille sekä ylioppilaskunnassa että
yliopistossa. Tutkinto-opiskelijoiden osallistuminen ylioppilaskunnan päätöksentekoon tulee olla
mahdollista ja tarpeen vaatiessa vaihto-opiskelijoiden mielipiteet on otettava huomioon päätöksiä
tehtäessä.
LTKY edistää kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista yliopistoyhteisöön ja yhteiskuntaan.
Kanssakäymisen esteitä tulee poistaa niin opiskelusta kuin vapaa-ajalta. Ylioppilaskunta
varmistaa, että kansainväliset opiskelijat tutustutetaan paikalliseen kulttuuriin ja
opiskelijaelämään.

6.1. Jäsenpalvelut
LTKY tarjoaa jäsenpalveluita jäsenistönsä käyttöön, sekä tarvittaessa muille yhteisön edustajille.
Vain ylioppilaskunnan jäsenillä on oikeus tiettyihin ylioppilaskunnan jäsenpalveluihin.
Jäsenpalveluiden tulee vastata kysyntään. Jäsenpalveluita lisätessä tai karsiessa tulee käyttää
tarveharkintaa. Jäsenpalveluina pidettäviä tiloja ja välineistöä ylläpidetään tehokkaasti, jotta
niiden palvelutaso ja ulkoasu säilyvät laadukkaina. Tiloja ja välineistöä tarjotaan jäsenten
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käyttöön edullisesti, ja ulkopuolisille kustannustehokkaasti. Jäsenpalveluna olevaa välineistöä
kehitetään palvelemaan yhdistysten ja kiltojen toimintaa sekä tapahtumien järjestämistä.
Teekkarilakkeja myydään vain ylioppilaskunnan jäsenille.

6.2. Tutorointi
Tutorointi on tärkeä osa uusien opiskelijoiden integroimista opiskelijayhteisöön. Jokaisella uudella
opiskelijalla tulee olla iästä, tutkinnon tasosta, äidinkielestä tai muusta riippumatta asiantunteva
ja luotettava tutor. Tutoreiden tulee huolehtia opiskelijoiden tärkeimmistä tarpeista opiskelun
aloituksessa, kuten kurssivalintojen tekemisestä, tutustuttamisesta kampukseen ja sen
palveluihin, sekä Skinnarilan henkeen perehdyttämisestä. Yliopisto ja ylioppilaskunta ovat yhdessä
vastuussa siitä, että tutoreiksi rekrytoidaan päteviä henkilöitä. Opiskelijoiden tulee olla mukana
tutoreiden valintaprosessissa. Kaikki tutorit koulutetaan ja heille annetaan tekemästä työstään
korvaus rahana ja opintopisteinä. Korvauksen ehtona on koulutuksen suorittaminen, sitoutuminen
toimeen ja laadukas tutorointi. Vanhoille tutoreille tulee järjestää täydentävä koulutus
ajankohtaisista asioista. Kansainvälisten tutoreiden koulutuksessa tulee painottaa kv-tutoroinnin
erityispiirteiden hallintaa ja kulttuurien välistä kommunikointia. Ylioppilaskunnan vastuulla on
opettaa tutoreille, kuinka yhteisöllisyyttä ja edunvalvontaa tehdään ja kehitetään. Yliopiston
vastuulla on järjestää viralliset opiskeluun, elämiseen, sekä viranomaisiin liittyvät asiat.

7. Yhteiskunta
Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua yliopistolain 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän
hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen
kansalaisuuteen. LTKY:n tehtävänä on näin ollen myös opiskelijoiden kiinnostuksen lisääminen ja
ylläpitäminen myös vaaleissa. Yhteiskuntaan vaikutetaan sekä kansallisella että paikallisella
tasolla.

7.1. Työelämä ja LUTin urapalvelut
Työelämä on jatkuvassa muutoksessa, ja nykypäivänä muutos nopeutuu koko ajan. Uusia aloja
syntyy, ja vanhoja kuolee. Jatkuva oppiminen on työelämän kannalta edellytys. Asiantuntemuksen
ja laaja-alaisen osaamisen kehittäminen on tärkeää työelämässä. Työelämässä tulee tunnustaa
korkeakoulutuksen arvo. Opintojen ja työelämän yhdistämisen tulee olla helppoa. Opintojen ajalta
koottujen työelämätaitojen vaikutusta työllistymiseen tulee arvostaa yhteiskunnassa.
Työelämäkulttuurin tulee kansainvälistyä. Kansainvälisten opiskelijoiden valmistumisen jälkeisiin
työlupiin ja yrittämiseen liittyvää byrokratiaa on kevennettävä. LUTin urapalveluiden tulee olla
tarpeeksi resursoituja, jotta laadukas yksilöohjaus työllistymisen tueksi on taattu sekä
suomalaisille että kansainvälisille opiskelijoille. Urapalveluiden tulee tunnistaa kansainvälisten
Tiia Kettunen

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Edunvalvonta-asiantuntija

The Student Union of Lappeenranta University of Technology

+358 44 293 8825

Ylioppilastalo, Laserkatu 10, 53850 Lappeenranta

edunvalvonta@ltky.fi

p. 045 261 2670

19.11.2019

20/23

opiskelijoiden erityistarpeet työelämäohjauksessa. Kansainvälisten opiskelijoiden on saatava
suomalaisessa työelämässä tarvittavia työelämätaitoja ja verkostoja tutkintonsa yhteydessä.
Urapalveluista on viestittävä selkeästi.
Kaikilla opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus kasvattaa työelämätaitoja ja kehittää verkostoa
etenkin paikallisten yritysten kanssa. Työharjoittelu ja/tai opinnäytetyöprosessi tulee tunnustaa
työkokemuksena / työelämätaitojen kartuttamisena. LUT ylläpitää verkostoa yrityksiin sekä
julkisen ja kolmannen sektorin työnantajiin erityisesti paikallisesti. Kaikille opiskelijoille on
mahdollista suorittaa opintoihin sisältyvä työharjoittelu ulkomailla. LUT tukee työharjoittelua
tasapuolisesti riippumatta siitä, onko työnantaja ulkomaalainen vai suomalainen.
Työuria tulee pidentää parantamalla työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Tärkeänä osana on
opiskelijoiden hyvinvointi, joka on pohjana heidän tulevalle työhyvinvoinnilleen. Väestön
eliniänodotteen kasvaessa ja suurten ikäluokkien eläköityessä, myös eläkeikää tulee nostaa tai
kannustaa ihmisiä tekemään yli alimman eläkeikärajan tehtävää työtä.

7.2. Vaikuttaminen Lappeenrannassa ja Lahdessa
Ylioppilaskunta kannustaa LUT-yliopiston Lahden opiskelijoita järjestäytymään omaksi killakseen
tukemalla järjestäytymistä muun muassa rahallisesti. LUT Lahden tilannetta ja opiskelijamääriä
seurataan aktiivisesti. Tilanteen vaatiessa ylioppilaskunnalta siirretään enemmän resursseja
Lahteen.
LTKY tekee tiivistä yhteistyötä sekä Lappeenrannan että Lahden kaupungin kanssa. Ylioppilaskunta
tapaa kaupunkien johtoa säännöllisesti. LUT-korkeakoulujen opiskelijat tekevät yhteistä
vaikuttamistyötä opiskelijoita koskevissa yhteisissä kysymyksissä. Lappeenrannan ja Lahden
kaupungit tekevät työtä ollakseen opiskelijaystävällisiä kaupunkeja. Kaupungit kuuntelevat
opiskelijoiden mielipidettä kaikessa heihin vaikuttavassa päätöksenteossa.
Ylioppilaskunta vaatii kaupunkeja tekemään talouspoliittisesti järkeviä päätöksiä ja kannustaa
vahvistamaan molempien kaupunkien yrityskantaa houkuttelemalla niitä alueelle.

7.3. Kestävä kehitys
Ylioppilaskunta ja yliopisto vaatii omalta toiminnaltaan ja omistamiltaan yrityksiltä kestävän
kehityksen huomioimista. LTKY kannustaa sidosryhmiään olemaan ympäristöystävällisempiä ja
toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, energiatehokkaasti sekä vastuullisesti.
LTKY tukee yliopistoa sen ympäristöpyrkimyksissä. Ylioppilaskunta toimii pientoimiston
mahdollisuuksien mukaisesti mahdollisimman kestävästi. LTKY tarjoaa kierrätysastioita tiloissaan
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ja sitoutuu kierrättämiseen. Ympäristövastuullisuuteen panostetaan ja se näkyy ylioppilaskunnan
toiminnassa.

7.4. Liikenne
Kaupunkisuunnittelussa ja -kehittämisessä tulee suosia päästöttömiä ja vähäpäästöisiä
liikkumistapoja. Kehittämisessä täytyy huomioida opiskelijoiden toiveet ja tarpeet.
Lappeenrannan kevyenliikenteen väylien turvallisuutta tulee ylläpitää ja niitä tulee kehittää.
Kaupunkipyöriä tulee tarjota pyöräilykauden puitteissa Lappeenrantalaisille ja Lappeenrannassa
vieraileville turisteille. Sekä yksittäisen matkan että kuukausihinnan on pysyttävä kohtuullisena.
Kaupunkipyörien pysäköintipaikkoja tulee kehittää käyttäjäpalautteen perusteella.
Lappeenrannan lentokenttää ja sen liikennettä tulee kehittää. Lentokentälle tarvitaan bussilinja,
joka on sidonnainen lentojen aikatauluihin ja sen alue kattaa myös muita alueita kuin keskustan.
Lappeenrannan ja Lahden kaupunkien tulee huomioida kaikki opiskelijat joukkoliikenteen
hinnoissa. Joukkoliikenteen opiskelija-alennukset ovat reilut sekä kerta- että kuukausilipulle.
Joukkoliikenteen reittejä kampuksille ja sieltä muualle kaupunkiin suunnitellaan ja kehitetään
niin, että ne vastaavat käyttäjien tarpeita. Joukkoliikenne on houkutteleva vaihtoehto
opiskelijalle yksityisautoilun sijaan. Kuitenkaan parkkipaikkojen määrä ei saa pienentää yliopiston
alueella.

7.5. Kehitysyhteistyö ja hyväntekeväisyys
LTKY voi osallistua kehitysyhteistyön tekemiseen, mikäli rahoitus tulee ulkopuoliselta taholta.
Kehitysyhteistyöhön ei käytetä ylioppilaskunnan eikä jäsenistön varoja. Osallistuminen
kehitysyhteistyöhön tulee olla ensisijaisesti jokaisen henkilökohtainen valinta. LTKY tekee
hyväntekeväisyyttä oman toimintansa mahdollisuuksien rajoissa ja hyväntekeväisyystyössä
suositaan erityisesti tempauksia. Hyväntekeväisyyskohteet valikoituvat jäsenistön mielipiteen
pohjalta. Jäsenmaksun yhteydessä maksettavan vapaaehtoisen tukimaksun kohteen tarkoitus on
tukea ensisijaisesti paikallista kohdetta. Paikallisuus on tärkeä kriteeri myös kehitysyhteistyötä ja
muuta hyväntekeväisyyttä tehtäessä.
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Hallinto

LTKY:n edustajien tulee toimia tässä linjapaperissa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti.
Ylioppilaskunnassa tulee olla riittävät henkilöstöresurssit sille asetettujen velvollisuuksien ja
tehtävien suorittamiseksi sekä toiminnan kehittämisen varmistamiseksi. Tarvittavien
henkilöstöresurssien määrää tarkastellaan kuitenkin kriittisesti.

8.1. Johtaminen ja työhyvinvointi
LTKY:n johtaminen on jatkuvasti kehittyvä prosessi ja erityisen tärkeää on huolehtia hyvästä
tiedon siirtymisestä toimijoiden vaihtuvuuden ollessa suurta. Lisäksi johtamisessa tulee kiinnittää
huomiota työhyvinvointiin ja työtehtävien tasaiseen jakautumiseen kaikkien toimistolla toimivien
kesken työaikaan suhteutettuna. Henkilöstöohjeistusta ja muita perehdytystä palvelevia
dokumentteja päivitetään vuosittain.

8.2. Talous ja sidosryhmäsuhteet
LTKY:n tärkein rahoituksen lähde on jäsenmaksut. Jäsenmaksun taso seuraa inflaation kehitystä.
Jäsenmaksun suuruus määritetään ylioppilaskunnan taloustilanteen mukaisesti. Toiminnan
laajuutta ei tule kasvattaa jäsenmaksua kasvattamalla. Jäsenmaksutuottojen lisäksi toimintaa
rahoitetaan yhteistyöllä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Ylioppilaskunnan tulee huolehtia
toiminnan pysymisestä vakavaraisena. LTKY:n tulee varautua mahdolliseen automaatiojäsenyyden
poistoon niin taloudellisesti kuin jäsenpalveluiden kehittämisen ja viestinnän osalta.
Ylioppilaskunnan hallituksen palkkiot ja sihteeristön palkat kehittyvät vähintään yleisen
palkkakehityksen mukana suunnitelmallisesti. LTKY on mukana ylioppilaskuntien yhteisessä
työehtosopimuksessa mukauttaen sen sisältöä paikallisiin erityispiirteisiin. LTKY:n käyttämien
tilojen kokonaishoitokulut eivät saa kasvaa merkittävästi.
Ylioppilaskunnan tulee aktiivisesti kehittää ja ylläpitää hyödyllisiä sidosryhmä- ja yrityssuhteitaan.
Yrityssuhteissa ja niistä saatavissa tuloissa tavoitellaan järjestelmällistä ja pitkäjänteistä
toimintaa, ja yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa. Ylioppilaskunnan toiminnan keskeisiä
sidosryhmiä ovat LUT-korkeakoulut, LUTin killat, LTKY:n alaiset yhdistykset, alumnijärjestöt,
muut Suomen ylioppilaskunnat, LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta sekä Lappeenrannan ja
Lahden kaupungit. Yhteistyö sidosryhmien kanssa on molemmin puolin kannattavaa ja
tulevaisuuteen tähtäävää.

8.3. Aalef Oy
Aalef Oy:n ensisijainen tarkoitus on harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa ja tuottaa lisäarvoa
omistajilleen. Toissijaisesti sen tehtävä on opiskelijapalveluiden tuottaminen. Omistajapolitiikka
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määrittelee yhtiön tarkoituksen, henkilövalinnat sekä yhtiön hallituksen ja omistajan välisen
vuorovaikutuksen. Se tarkastetaan vuosittain ennen yhtiökokousta ja hallitus esittelee tarvittavat
muutokset edustajistolle. Aalef Oy toimii ylioppilaskunnan arvojen mukaisesti ja
asiakaslähtöisesti.

9. Viestintä
Ylioppilaskunnan viestinnän tulee olla selkeää, monipuolista ja tavoitteellista, saavuttaen
jäsenistönsä mahdollisimman hyvin. Ylioppilaskunnan viestinnän tulee olla harkittua sekä
ylioppilaskunnan viestintästrategian mukaista. Ylioppilaskunta tekee viestinnällistä yhteistyötä
yliopiston, muiden ylioppilaskuntien, yhteistyökumppaneiden ja median kanssa. Ylioppilaskunta
tiedottaa lähtökohtaisesti suomeksi ja englanniksi, sekä tukee läheisten sidosryhmien
englanninkielistä tiedottamista. Yliopiston tulee viestiä kattavasti englannin kielellä ja muilla
vierailla kielillä tarpeen mukaan.
LTKY viestii sosiaalisen median kanavissa, joissa jäsenistö on aktiivinen ja parhaiten
tavoitettavissa. LTKY:n verkkosivut ovat kattavat ja ajantasaiset. LTKY ylläpitää Aliveverkkomediaa, joka toimii blogialustana ylioppilaskunnalle ja sen yhteistyökumppaneille.
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