LTKY Strategia 2020-2023
LTKY on meidän ylioppilaskunta. Yhdessä.
Tämä strategia on Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (LTKY) ylin
toimintaa ohjaava dokumentti vuosina 2020-2023. Strategia ohjaa ylioppilaskunnan toimintaa
ja päätöksentekoa. Strategia sisältää ylioppilaskunnan tulevaisuuden tavoitetilan eli vision,
toiminnan tarkoituksen eli mission sekä keskeiset periaatteet eli arvot. LTKY:n muut asiakirjat
toimivat strategian toteuttamisen työvälineinä. Strategia on toteutuakseen osa jokapäiväistä
toimintaa.
Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia,
sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä.
Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla
opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen (yliopistolaki (556/2009) §46).

Organisaatio
LTKY:n toiminta perustuu yliopistolain 46 §:ään ja ylioppilaskunnan sääntöihin. LTKY:n
toimintatapoja tarkastellaan säännöllisesti, jotta ne ovat tarkoituksenmukaisia, selkeitä ja
yhtenäisiä. LTKY on osa Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUTin toimintaa. LUT
tunnustaa ylioppilaskunnan arvon yliopistoyhteisössä.
LTKY:n päätöksenteko on demokraattista, osallistavaa ja avointa, ja se toteutetaan
tarvittaessa myös kansainvälisesti saavutettavaksi. LTKY:n hallinto ja toiminta on
kokonaisvaltaisesti läpinäkyvää sekä vastuullista. LTKY:n toimijat ovat lähtökohtaisesti
aktiivisia ja osallistuvia, mutta ylioppilaskunta on myös paikka kehittyä ja oppia.
LTKY näyttäytyy yhteistyöhaluisena ja helposti lähestyttävänä sekä sisäisille että ulkoisille
toimijoille. LTKY on luotettava, vakavasti otettava ja haluttu yhteistyökumppani, jonka
sidosryhmätyö painottuu pitkäjänteisyyteen ja vaikuttavuuteen. LTKY on Suomen
ylioppilaskuntien liiton (SYL) jäsen.
LTKY:n päätavoitteena on taata opiskelijoille korkeatasoinen koulutus, laadukkaat
opiskeluolosuhteet ja viihtyvyys opiskeluympäristössä. Lisäksi tavoitellaan sitä, että LUTin
opiskelijat kokevat ylioppilaskunnan merkitykselliseksi ja haluavat kuulua ylioppilaskuntaan.
Jäsenistön tulee pitää ylioppilaskuntaa tärkeänä ja hyödyllisenä aina palveluista
edunvalvontaan.

Visio
LTKY on kokonaisvaltaisesti asiantunteva ja vaikutusvaltainen edelläkävijä. LTKY on tunnettu,
aktiivinen ja aloitteellinen vaikuttaja, joka tuo jatkuvasti lisäarvoa erityisesti LUT-yliopiston
opiskelijoita koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Vuonna 2023 LTKY on aktiivinen vaikuttaja niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. LTKY on
vahvasti mukana LUT-korkeakoulujen päämäärätietoisessa kehittämisessä. LTKY panostaa

valtakunnalliseen vaikuttamiseen Suomen ylioppilaskuntien liiton kautta lisätäkseen
opiskelijoita koskevaa onnistunutta päätöksentekoa.

Missio
LTKY toimii LUT-yliopiston opiskelijoiden edunvalvojana sekä kulttuurin ja yhteisöllisyyden
edistäjänä. LTKY toteuttaa yliopistolaissa (46§) määriteltyä tehtävää.
Edistämme opiskelijoiden asemaa, oikeuksia ja etuja paikallisesti sekä valtakunnallisesti.
Tuotamme jäsenille olennaisia palveluja. Tuemme opiskelijoita opiskelun eri vaiheissa ja
tilanteissa. Arvostamme ja ylläpidämme yliopiston opiskelijakulttuuria. Lisäämme
yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta.

Arvot
LTKY on avoin, yhdenvertainen ja ennen kaikkea yhteisöllinen ylioppilaskunta, johon
opiskelijat haluavat kuulua.

Avoimuus
Kaikki toimintamme on jäsenillemme avointa ja näkyvää. Ylioppilaskunnan toimintaan
osallistuminen on mahdollisimman yksinkertaista ja saavutettavaa. LTKY:n tekemät päätökset
ovat perusteltuja. Ylioppilaskunnassa tiedotetaan, miten asiat etenevät tai mitä ongelmia on,
ja palautetta annettaessa kenenkään ei tarvitse pelätä. Läpinäkyvyyttä ylläpidetään niin, että
kaikki tekeminen ja tieto on saatavissa sekä helposti löydettävissä.

Yhdenvertaisuus
LTKY:n toiminnassa noudatetaan kaikkia lakeja ja asetuksia. Yhdenvertaisuus toimii hallinnon
keskeisenä elementtinä. Ylioppilaskunnan päätöksenteko on puolueetonta ja
oikeudenmukaista. LTKY kohtelee jäseniään yhdenvertaisesti. LTKY:lle tasapuolinen kohtelu
merkitsee sitä, että opiskelijoille turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet oikeuksiensa
valvomiseen, sekä kaikilla on ajantasainen tieto oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.
Ylioppilaskunta ja sen jäsenet, sekä muut yliopisto-opiskelijat, ovat tasavertainen osa
yliopiston yhteisöä. LTKY ei hyväksy syrjintää tai häirintää. Ylioppilaskunta edistää aitoa tasaarvoisuutta ja kehittää häirinnän vastaista toimintaa aktiivisesti.

Yhteisöllisyys
LTKY on olemassa jäseniään varten. LTKY:n jäsenet, aktiivit ja työntekijät kokevat toiminnan
omakseen. Jäsenistöä kuunnellaan toiminnan kehittämisessä yhdistysten, kiltojen ja muiden
järjestöjen kautta. Toiminnassa otetaan huomioon myös niiden opiskelijoiden mielipide, jotka
eivät ole aktiivisesti mukana LTKY:n tai sen sidosryhmien toiminnassa.
LTKY:n toimintaan ja tapahtumiin osallistuminen on mahdollista kaikille yhteisön jäsenille.
Jäsenemme tuntevat kaikissa tilanteissa kuuluvansa opiskelijayhteisöön.

Toiminta
Edunvalvonta
LTKY tekee edunvalvontaa jäsentensä hyväksi. Opiskelijoita varten tehtävä edunvalvonta
kattaa sekä opintoihin että vapaa-aikaan liittyvät asiat. Edunvalvonta kohdistuu erityisesti
koulutus- ja sosiaalipolitiikkaan, kansainvälisyyteen sekä liikunta- ja hyvinvointipalveluihin.
Tavoitteenamme on opiskelijoiden oikeuksien todellinen toteutuminen ja aidosti sujuva
opiskeluaika. Haluamme vahvistaa sekä ylioppilaskunnan että opiskelijoiden asemaa
yhteiskunnassa ja lisätä mahdollisuuksia vaikuttaa siinä.

Jäsenpalvelut
LTKY haluaa tarjota entistä parempia ja jäseniään tavoittavampia jäsenpalveluja. LTKY:n
palvelut vastaavat yhtäläisesti kaikkien jäsenten tarpeisiin.
Ylioppilaskunnan tehtävänä on opiskelijakulttuurin luominen ja edistäminen. LTKY ylläpitää ja
kehittää kulttuuriperinteitä aktiivisessa yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa. Ylioppilaskunnan
tapahtumissa huomioidaan saavutettavuus sekä osallistujien moninaisuus.
LTKY:n toimisto ja tilat tukevat sekä työskentelyä että vapaa-ajan toimintaa. LTKY on
aktiivinen ja luotettava tiedottaja niin opiskelijoita kuin yhteiskuntaa koskevista asioista sekä
yliopistoyhteisössä että ulkoisesti.

Talous
LTKY:n talouden- ja varallisuudenhoito on vastuullista ja kestävää. Se pohjautuu
taloussuunnitteluun, jossa ennakoidaan realistisia tulo- ja kulurakenteita.
Ylioppilaskunta suunnittelee ja seuraa talouttaan asianmukaisesti. Taloutta kehitetään
ylioppilaskunnalle ja sen alaiselle liiketoiminnalle mahdollisimman sopivaksi ja kestäväksi.
LTKY panostaa toimijoidensa osaamisen kehittämiseen talousasioissa. Strategiakauden
aikana LTKY tekee suunnitelman, jonka avulla varaudutaan automaatiojäsenyyden
mahdolliseen poistoon tai muihin yllättäviin varallisuuden laskuihin.
LTKY tekee yritysyhteistyötä koordinoidusti.
sopimuksemme ovat pitkäjänteisiä.
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