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SAATESANAT 

 

 

Toimintasuunnitelmasta 

Ylioppilaskunnan strategian (ylioppilaskunnan suunta ja kiinteistöstrategia) pohjalta valmistellaan ylioppilaskunnalle 

vuosittain toimintasuunnitelma, johon kirjataan seuraavan vuoden aikana tehtävät toimenpiteet strategisten- ja 

vaikuttamistavoitteiden saavuttamiseksi. Toimintasuunnitelma kertoo sen, mitä ainakin tehdään vuonna 2020, mutta 

ei kaikkea mitä vuoden 2020 aikana tapahtuu. Edustajisto hyväksyy toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelman 

pohjalta toimistolla työstetään toimisto-ohjelma, jossa toimisto priorisoi ja aikatauluttaa työtään ja projekteja. 

Toimisto-ohjelman avulla myös raportoidaan edustajistolle projektien etenemisestä. 

Toimintasuunnitelman projektit koostuvat eri osista:  

VASTUUHENKILÖT: kertoo projektista päävastuussa olevat henkilöt 

TAVOITE: kertoo projektin tavoitteen 

MITEN LINKITTYY STRATEGIAAN: kertoo strategiakohdan tai kohdat, johon projekti linkittyy 

NYKYTILA: kertoo nykytilan 

EHDOTETUT TOIMENPITEET: kertovat ehdotetut toimenpiteet projektin edistämiseksi. Nämä ovat 

toimintasuunnitelmassa siksi, että ne tuovat konkretiaa tavoitteiden ympärille. Ehdotetut toimenpiteet voivat 

muuttua vuoden aikana, mikäli havaitaan, että muunlainen toimenpide edistää paremmin tavoitteeseen pääsyä.  

TIEDOSSA OLEVAT TALOUS- JA HENKILÖRESURSSIT: kertoo, mitä resursseja projektin toteuttaminen vaatii, kaikkia 

resursseja ei välttämättä ole vielä projektin alkuvaiheessa sitoutettu projektin toteuttamiseen.  

AIKATAULUARVIO: kertoo arvion siitä, millä aikataululla projektia on tarkoitus edistää. Aikatauluarvio on alustava ja se 

voi muuttua, mikäli koetaan liian suurta kuormitusta tai projektia ei ole muutoin mahdollista edistää käytettävissä 

olevien resurssien puitteissa arvioidussa aikataulussa.  

Vuosi 2020 

Vuonna 2020 edistetään ja viedään loppuun viime vuosina alkaneita isoja hankkeita ja projekteja. Vuoden aikana 

päivitetään ylioppilaskunnan suunta ja viedään eteenpäin projekteja, jotka ovat nousseet viimeisimmän 

strategiapäivityksen tuloksena. Vuonna 2020 juhlitaan myös ylioppilaskunnan historian merkittävintä juhlavuotta ja 

osallistetaan koko yhteisöä mukaan juhlaan.  

Isoista projekteista ja hankkeista johtuen on tärkeää, että keskitytään viemään jo alkaneita projekteja loppuun sen 

sijaan, että keksitään uusia isoja hankkeita. Jos keksitään jotain uutta ja isoa, on priorisoitava pois jotain sen tilalta.  

AYY:n vuosi 2020 näyttää työntäyteiseltä ja on tärkeää huolehtia myös siitä, että työyhteisö niin työntekijät, 

hallituslaiset kuin vapaaehtoisetkin jaksavat ja voivat hyvin kunnianhimoisten tavoitteiden keskellä.  

Perustehtävä (laki)

Säännöt

Ohjesäännöt

Visio

Linjapaperi ja strategia

Toimintasuunnitelma ja budjetti

Toimisto-ohjelma



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AYY Yhteiskunnallisena vaikuttajana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOHTI EDELLÄKÄVIJYYTTÄ KESTÄVÄSSÄ 

KEHITYKSESSÄ 
VASTUUHENKILÖT  

Kestävän kehityksen asiantuntija, kestävästä kehityksestä vastaava hallituslainen, toiminnanjohtaja ja 

talousjohtaja 

TAVOITE 

AYY:lla on kunnianhimoiset kestävän kehityksen tavoitteet ja ympäristöarvot, jotka näkyvät AYY:n kaikessa 

toiminnassa ja ulkoisessa viestinnässä. Vuoden 2019 aikana tehdyistä kestävän kehityksen mukaisista 

ohjeistuksista ja toimintatavoista tulee luonteva osa AYY:n arkea. 

MITEN LINKITTYY STRATEGIAAN 

AYY toimii suunnannäyttäjänä ympäristökysymyksissä.  

NYKYTILA 

Vuonna 2019 on kartoitettu laajasti AYY:n kestävyyden tilaa ja hahmotettu AYY:n ekologinen jalanjälki. 

Näiden pohjalta on tehty ohjeistuksia, perehdytyksiä ja koulutuksia niin toimistolle, vapaaehtoisille kuin 

AYY:n piirissä toimiville yhdistyksille. Sektoreille ja AYY:lle on määritelty kestävän kehityksen tavoitteita, ja 

näistä viestiminen on aloitettu. Työ on kuitenkin vielä kesken, ja strategian toinen vuosi onkin syytä käyttää 

suunnannäyttäjyyteen sen lisäksi, että AYY toimii sisäisesti kestävästi. 

EHDOTETUT TOIMENPITEET 

• Lukitaan tavoitteet esimerkiksi hiilineutraaliuden suhteen ja muotoillaan tiekartta tavoitteiden 

saavuttamiseksi 

• Raportoidaan AYY:n sisäisestä työstä ja tavoitteista sekä yhteisölle että laajemmin 

• Tehdään ja vakiinnutetaan nettisivuille Kestävä AYY -osio 

• Rakennetaan verkosto jo kestävän kehityksen parissa työskentelevien yhdistysten kanssa 

• Muodostetaan uudelleen toimiston sisäinen keke-tiimi jatkamaan tänä vuonna tehtyä työtä 

• Kompensoidaan toimintaa sen osalta, missä ekologisen jalanjäljen pienentäminen on mahdotonta 

TIEDOSSA OLEVAT TALOUS- JA HENKILÖRESURSSIT  

Projekti vaatii jokaisen sektorin sitoutumista, ja erityisesti johtoryhmän osallistuminen on tärkeää. Kestävä 

kehitys näkyy jokaisen sektorin budjetin lisäksi myös omana budjettikohtanaan vaikuttamisen budjetin alla, 

mutta erityisesti se on huomioitava myös omana kohtanaan kiinteistöpuolella. 

AIKATAULU-ARVIO 

Projekti on alkanut vuoden 2019 alussa, ja jatkuu koko vuoden 2020.  

 
  



KUNTAVAALIT 2021 
VASTUUHENKILÖT  

Kaupunkivaikuttamisesta vastaava edunvalvonta-asiantuntija, vaikuttamisesta vastaava hallituksen jäsen 

TAVOITE 

Espoon puolueiden kuntavaaliohjelmien valmistelussa on otettu huomioon aaltolaisille tärkeät teemat. 

AYY:lla on suunnitelma vuoden 2021 kevään kuntavaalitoiminnalle.  

MITEN LINKITTYY STRATEGIAAN 

Tukee strategian AYY Yhteiskunnallisena vaikuttajana -osiota ja sen tavoitetta siitä, että vaikuttaminen on 

tavoitteellista, pitkäjänteistä ja proaktiivista. 

NYKYTILA 

Vuonna 2019 on toteutettu World Student Capitalille yhteinen Opiskelijan kaupunki -kysely, jolla on 

kartoitettu pääkaupunkiseudun opiskelijoiden näkemyksiä metropolialueen kehittämisestä. 

EHDOTETUT TOIMENPITEET 

• Tavataan poliittisia puolueita ja erityisesti kuntavaaliohjelmien valmistelusta vastaavia tahoja 

• Päivitetään AYY:n Espoo-tavoitteita Opiskelijan kaupunki -kyselyn pohjalta 

• Valmistellaan AYY:n kuntavaalivaikuttamista 2021 

TIEDOSSA OLEVAT TALOUS- JA HENKILÖRESURSSIT  

Kaupunkivaikuttamisesta vastuussa oleva edunvalvonta-asiantuntija, soveltuva hallituslainen, 

vaikuttamistiimi. 

AIKATAULU-ARVIO 

Kevät 2020: AYY:n tavoitteiden asettaminen opiskelijan kaupunki -kyselyn pohjalta 

Syksy 2020: Puolueiden tapaamiset ja kevään 2021 suunnittelu 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYY aaltolaisuuden rakentajana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AYY10-JUHLAVUOSI 
VASTUUHENKILÖT  

Tapahtumat: AYY10-jaoston tuottaja, hallituksen kulttuurivastaava 

Tuotekilpailu ja AYY10-taidekirja: Taiteellisen toiminnan asiantuntija, hallituksen taiteellisen toiminnan 

vastaava 

Vaikuttavuus: Vaikuttamisen ja viestinnän päällikkö, vaikuttamisesta vastaava(t) hallituksen jäsenet 

TAVOITE 

Juhlavuosi juhlii näyttävästi yliopiston ja ylioppilaskunnan 10-vuotista tarinaa ja tuo esiin Aalto-yhteisön 

ainutlaatuisuutta, merkitystä ja vaikuttavuutta niin jäsenilleen kuin valtakunnallisesti. Juhlavuosi on koko 

yhteisön juhlavuosi ja osallistaa yhteisön jäseniä tasapuolisesti. Juhlavuosi lisää yhteisöllisyyden tunnetta 

aaltolaisten keskuudessa sekä ylpeyttä aaltolaisuudesta nyt ja yliopistoaikojen jälkeen. Juhlavuosi koostuu 

unohtumattomista tapahtumista, vaikuttavista teoista ja näkyvästä viestinnästä. Juhlavuonna julkaistaan 

AYY-tuotteita ja AYY10-taidekirja. 

MITEN LINKITTYY STRATEGIAAN 

AYY aaltolaisuuden rakentajana: Jokainen tuntee itsensä aaltolaiseksi. Aaltolaiset kokevat 

yhteenkuuluvuutta ja ylpeyttä aaltolaisuudestaan nyt ja tulevaisuudessa. 

NYKYTILA 

Juhlavuosi on launchattu orientaatioviikolla, jolloin julkistettiin juhlavuoden visuaalinen ilme sekä 

vuosijuhlan ennakkoilmoittautuminen. Juhlavuodella on AYY10-juhlavuosijaosto, joka järjestää juhlavuoden 

tapahtumia. Jaoston avuksi on rekrytoitu lisää vapaaehtoisia toimikuntiin. Juhlavuoden projekteissa on 

mukana myös Taiteellisen toiminnan vapaaehtoiset. AYY10-tuotteesta on järjestetty tuotekilpailu. AYY:n 

10-vuotisesta historiasta tehdään AYY10-taidekirja, jonka suunnittelu ja tekijän etsintä on aloitettu. 

Juhlavuoden vaikuttamistavoitteissa tehdään yhteistyötä yliopiston kanssa. 

EHDOTETUT TOIMENPITEET 

• AYY10-taidekirjan toteuttaminen 

• Tuoteideakilpailu ja AYY10-tuote yhteistyössä Aalto Shopin kanssa 

• Järjestetään yhdistyksiä ja yhteisön muita toimijoita esiin tuova All to X -kokonaisuus 

• Järjestetään vuosijuhlaviikko, jonka osana vuosijuhlat 16.5. Finlandia-talolla jatkoineen 

TIEDOSSA OLEVAT TALOUS- JA HENKILÖRESURSSIT  

Viestintätiimi: Koko juhlavuoden viestintä 

Vaikuttaminen: Juhlavuoden teema ja vaikuttavuuden levittäminen 

Hallitus: Sidosryhmätyö 

Yrityssuhteet: Varainhankinta-apu 

Yhteisötiimi: Yhteisötiimistä erityisesti tuottajat ja juhlavuoden näkyminen AYY:n kevään tapahtumissa 

Muut tiimit: Juhlavuoden ilosanoman levittäminen 

Vapaaehtoiset: AYY10 -juhlavuosijaosto sekä sen toimikunnat, Taiteellisen toiminnan jaosto ja muut AYY:n 

vapaaehtoiset tapahtumissaan. 

Raha: Budjetoidaan budjetointiprosessin yhteydessä. Rahoitusta myös yritysyhteistyöstä, TTER:ltä ja muilta 

tahoilta.  



AIKATAULU-ARVIO 

Projektit aloitettu jo syksyllä 2019, jatkuvat kesään 2020 saakka ja kulminoituvat vuosijuhliin. 

YHTEISÖRAKENNEPROJEKTI: 

YHDISTYSLUOKITTELUN JA TOIMINTA-

AVUSTUSTEN JAON UUDISTAMINEN  
VASTUUHENKILÖT  

Järjestöasiantuntija, hallituksen järjestövastaava 

TAVOITE 

AYY:n yhdistysluokittelu ja toiminta-avustusten sekä tilojen jako vastaa paremmin yhdistysten tarpeita. 

Uudistusta tehdään edustajiston hyväksymää suunnitelmaa yhteisörakenteiden kehittämiseksi mukaillen ja 

yhteisöä osallistaen.  

MITEN LINKITTYY STRATEGIAAN 

AYY:n ja Aalto-yhteisön rakenteet tukevat eri alojen ja opiskelijakulttuurien välistä yhteistyötä.  

NYKYTILA 

Yhteisö- ja järjestörakenteiden nykytilaa kartoittava selvitystyö tehtiin ja projektin suunta hyväksyttiin 

edustajistossa huhtikuussa 2019. Toiminta-avustushakulomaketta on päivitetty vuodelle 2018 ja päivitystä 

on kehitetty vuoden 2019 toiminta-avustusten jakoon. Yhdistysohjesääntöön on tehty päivityksiä viimeksi 

vuonna 2017.  

EHDOTETUT TOIMENPITEET 

• Aloitetaan yhdistysohjesäännön päivitysprosessi ja valmistellaan uutta yhdistysohjesääntöä 

yhdistyksiä kuunnellen. 

• Valmistellaan toiminta-avustusten jakoprosessin päivitys ja huomioidaan valmistelussa myös 

prosessin aikana esille tulleet muut vaihtoehdot (ks. edaattori Lammen esitys, SCIsman 

palvelusetelimalli).  

• Valmistellaan tilojen jakoprosessin päivitystä. 

• Yhdistysten osallistaminen 

TIEDOSSA OLEVAT TALOUS- JA HENKILÖRESURSSIT  

Toiminnanjohtaja, hallituksen yhteisösektorin jäsenet, tuottajat, järjestöasiantuntija.  

AIKATAULU-ARVIO 

Keväällä erityisesti yhdistysohjesäännön päivitystyötä ja syksyllä painottaen toiminta-avustuksiin. Toiminta-

avustusjako voidaan päivittää, kun yhdistysohjesääntö on päivitetty. 

Tavoitteena on, että yhdistysohjesäännön päivitys saadaan valmiiksi 2020 ja toiminta-avustusjaon uudistus 

saadaan valmiiksi vuoden 2021 kevään toiminta-avustuksiin. Tilojen jakoprosessia kehitetään, kun tämä on 

valmis. 



YHTEISÖRAKENNEPROJEKTI: 

VAPAAEHTOISKENTÄN KEHITTÄMINEN 

VASTUUHENKILÖT  

Tuottajat, vapaaehtoisista vastaava hallituksen jäsen 

TAVOITE 

TOIMIKUNNAT 

Suunnitelma yhteisörakenteiden kehittämiseksi -selvitys antaa suunnan toimikuntien kehittämiseksi. 

Tarkoitus on lähteä keskustelemaan vapaaehtoisten kanssa toimikuntien sijoittelusta ja rooleista sekä 

määrittää niiden rooli ja vastuualueet. 2020 pilotoidaan itsenäisten kokoavien toimikuntien toimintaa ja 

kehitetään toimikuntia kokeilun tulosten perusteella. AYY:n vapaaehtoiskentän halutaan näyttäytyvän 

entistä selkeämpänä ja kokoavan aidosti eri yhdistyksien toimijoita yhteisten tavoitteiden mukaan toimiviin 

toimikuntiin, jotka mahdollistaisivat eri taustaisten ihmisten kohtaamisen ja tarjoaisivat vertaistukea.   

JAOSTOT 

Suunnitelma yhteisörakenteiden kehittämiseksi -selvityksen perusteella ehdotetaan uusien opiskelijoiden 

jaoston perustamista. Jaostoa pilotoidaan vuoden 2020 aikana. AYY:lla halutaan panostaa uusien 

opiskelijoiden vastaanottoon liittyvien toimijoiden yhteistyöhön ja luoda kannustimia yhteistyön 

edistämiseen. Tarkoitus on vahvistaa nykyistä keskusteluyhteyttä UO-toimijoiden välillä ja fasilitoida 

yhteistyötä AYY:n taholta eri toimijoiden välillä.  

MITEN LINKITTYY STRATEGIAAN 

Projekti vastaa kahteen ensimmäiseen ”AYY aaltolaisuuden rakentajana” kehityssuunnan tavoitteeseen. 

NYKYTILA 

Toimikunnista Opintoneuvosto (OPN), Neuvosto sekä Yrityssuhdetoimikunta (YTMK) ovat tällä hetkellä 

itsenäisiä, mutta ilman työntekijäresurssia. Muut toimikunnat ovat jaostojen alla. 

Vuonna 2020 AYY:n jaostoina ovat AYY10 –juhlavuosijaosto, Teekkarijaosto, Kampusjaosto, Yhteisöjaosto 

Aava, Museojaosto, EduJoRy sekä Taiteellisen toiminnan jaosto. 

EHDOTETUT TOIMENPITEET 

Kokoavat toimikunnat: 

• Keskustellaan vapaaehtoisten kanssa yksityiskohdista tapahtumien vastuiden ja roolien osalta.  

• Määritetään kaikille jaostoille ja toimikunnille selkeät roolit ja vastuualueet.  

• Kehitetään toimikuntien rakennetta siten, että vuonna 2020 tehtävissä rekrytoinneissa lisätään 

itsenäisten kokoavien toimikuntien määrää. 

• Panostetaan vapaaehtoistoimijoiden hyvinvointiin, jaksamiseen ja riittävään tukemiseen ja 

koulutukseen.  

• Työntekijäresurssien uudelleenjärjestely ja riittävyyden arviointi 

 



Uusien opiskelijoiden jaosto: 

• Vahvistetaan nykyistä keskusteluyhteyttä UO-toimijoiden välillä ja fasilitoidaan yhteistyötä AYY:n 

taholta.  

• Pilotoidaan yhteistyön edistämistä uusien opiskelijoiden jaostona ja panostetaan enemmän 

resursseja yhteistyön edistämiseksi. Kehitetään toimintaa kokeilun perusteella.  

• Panostetaan UO-toimijoiden hyvinvointiin, jaksamiseen ja riittävään tukemiseen ja koulutukseen.  

• Tavoitteena on kokeilla uusien opiskelijoiden jaoston toimintaa vuoden 2020 alusta. 

• Työntekijäresurssien uudelleenjärjestely ja riittävyyden arviointi 

TIEDOSSA OLEVAT TALOUS- JA HENKILÖRESURSSIT  

Yhteisötiimi ja toiminnanjohtaja 

AIKATAULU-ARVIO 

Projekti on jo aloitettu osana 2019 vapaaehtoisrekrytointeja. Projekti jatkuu koko vuoden 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YHTEISÖRAKENNEPROJEKTI: KILTAKOKOUS 
VASTUUHENKILÖT  

Kiltakokouksen koolle kutsumisesta vastaa kiltakokousohjesäännössä määritelty taho. Toiminnan 

käynnistämisessä auttaa hallituksen järjestövastaava ja toiminnanjohtaja. 

TAVOITE 

Jalkauttaa kiltakokousohjesääntö ja käynnistää kiltakokouksen toimintaa. Luodaan ja kehitetään kestävä ja 

yhteisöön parhaiten istuva kiltakokoustoimintamalli, joka kantaa tulevien vuosienkin päähän. 

MITEN LINKITTYY STRATEGIAAN 

AYY aaltolaisuuden rakentajana pyrkii opiskelijayhteisöön, jossa eri korkeakoulujen opiskelijat otetaan 

paremmin samanarvoisina huomioon.  

NYKYTILA 

Kiltakokousohjesääntö on luotu ja hyväksytty vuoden 2019 puolella.  

EHDOTETUT TOIMENPITEET 

• Kutsua kiltakokous ensimmäistä kertaa koolle 

• Käynnistetään ja luodaan toimintaa ohjesäännön mukaan 

TIEDOSSA OLEVAT TALOUS- JA HENKILÖRESURSSIT  

Projekti vaatii hallitukselta, arviolta järjestöistä vastaavalta hallituslaiselta ja toiminnanjohtajalta auttavaa 

roolia kiltakokouksen käynnistämiseksi. Toiminnan käynnistämisestä vastaa kuitenkin ohjesäännössä 

määritelty koollekutsuva taho. Kiltakokousohjesäännön päivittämisestä vastaa tuottaja. 

AIKATAULU-ARVIO 

Projekti aloitetaan heti vuoden 2020 alussa ja kestää koko vuoden. 

 
 

 

 

 

 

 



OPISKELIJAKESKUS 
VASTUUHENKILÖT  

Opiskelijakeskustyöntekijä, hallituksen opiskelijakeskusvastaava. 

TAVOITE 

Vuoden 2020 aikana hyväksytään hankesuunnitelma, kootaan suunnittelijaryhmä ja saadaan 

ehdotussuunnitelmapäätös projektista. 

MITEN LINKITTYY STRATEGIAAN 

Opiskelijakeskuksen tarkoituksena on luoda kohtaamispaikka kaikille aaltolaisille sekä lisätä kokemusta 

siitä, että jokainen aaltolainen kokee Otaniemen omaksi kampuksekseen. Sen tavoitteena on lisätä 

aaltolaisuuden tunnetta myös yliopistoaikojen jälkeen sekä luoda kohtaamisia eri alojen, kulttuurien, 

sukupolvien ja toimijoiden välillä.  

NYKYTILA 

Projektin parissa on työskennelty useampi vuosi. Projektissa on yhteinen tahtotila saada projektia 

eteenpäin ja tätä varten on palkattu projektinjohtotehtäviin Saraco ja työryhmä on järjestäytynyt 

puheenjohtajan avulla. Hankesuunnitelmaa valmistellaan ja aiesopimus hyväksytään vuoden 2019 lopulla 

kunkin osapuolen päättävissä elimissä. Rakennuksen kaavoitusasiat etenevät. 

EHDOTETUT TOIMENPITEET 

• Varmistetaan kaavoituksen läpimeno ja että se palvelee AYY:n ja muiden osapuolien tarpeita 

• Varmistetaan työryhmän toimivuus fasilitaattorin avulla, panostetaan yhteistyöhön ja avoimuuteen 

osapuolten välillä ja tarkennetaan työryhmän roolia projektissa 

• Aletaan valmistelemaan varainkeruuta 

• Sovitaan yhteistyöstä yliopiston kanssa 

• Valitaan kestävän kehityksen tavoitteet ja varmistetaan niiden toteutuminen 

• Valmistellaan hankesuunnitelmakokonaisuus ja tehdään päätös sen hyväksymisestä 

• Kootaan suunnittelijaryhmä 

• Aloitetaan ehdotussuunnittelun valmistelu ja tehdään päätös ehdotussuunnitelman hyväksymisestä 

TIEDOSSA OLEVAT TALOUS- JA HENKILÖRESURSSIT  

• Opiskelijakeskustyöntekijä, hallituksen opiskelijakeskusvastaava ja yhteisesti palkattu 

projektinjohtaja 

• Kiinteistötiimi, erityisesti kiinteistöyksikön päällikkö 

• Talousjohtaja 

• Toiminnanjohtaja 

Budjetoidaan budjetointiprosessin yhteydessä. 

AIKATAULUARVIO 

Projekti on jatkunut jo useamman vuoden ja tulee jatkumaan rakennuksen valmistumiseen vuoteen 2023.  



AYY:N SAAVUTETTAVUUS KANSAINVÄLISILLE 

OPISKELIJOILLE 
VASTUUHENKILÖT  

KV-asiantuntija, kansainvälisyydestä vastaava hallituslainen. 

TAVOITE 

AYY:lla on tiedot ja työkalut kansainvälisen yhdenvertaisuuden parantamiseksi omassa organisaatiossaan. 

MITEN LINKITTYY STRATEGIAAN 

Jokainen tuntee itsensä aaltolaiseksi. AYY:n rakenteet tukevat alojen ja kulttuurien välistä yhteistyötä. 

NYKYTILA 

AYY ei organisaationa ole riittävän valmis suomea osaamattomien henkilöiden osallistamiseen 

ylioppilaskunnan toimintaan. Edustajistossa ja vapaaehtoisissa on satunnaisesti toiminut kansainvälisiä 

opiskelijoita, mutta hallituksessa ja toimiston henkilökunnassa ei tähän mennessä ole ollut yhtäkään 

suomea osaamatonta henkilöä. Myös vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet ovat rajoittuneet lähinnä kv-

opiskelijoille itselleen keskittyvään toimintaan. Aalto-yliopiston opiskelijoista lähes viidennes on 

kansainvälisiä opiskelijoita, mutta heidän määränsä ei käytännössä näy ylioppilaskunnan toiminnassa. 

EHDOTETUT TOIMENPITEET 

• Toteutetaan selvitys, jonka tarkoituksena on listata nykyiset kompastuskivet ja korjauskeinot 
erityisesti AYY:n kielellisen saavutettavuuden osalta  

• Kielistrategian uudistaminen ja rekrytointikäytänteiden tarkastelu kansainvälistymisen 
näkökulmasta 

• Budjetoidaan henkilökunnan koulutukseen 

• Avataan keskustelu erityisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevien osallistumismahdollisuuksista 
opiskelijatoimintaan huomioiden lukuvuosimaksujen sekä oleskelulupien rajoitukset 

TIEDOSSA OLEVAT TALOUS- JA HENKILÖRESURSSIT  

KV-sektori ja KV-budjettiin erikseen varattava strategiaraha.  

Hallinto- ja HR-päällikkö. 

Lisäksi koulutukseen olisi syytä varata rahaa. 

AIKATAULU-ARVIO 

6 kk selvitykseen, jonka pohjalta uudistetaan kielistrategia ja tehdään tarvittaessa muita toimenpiteitä. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYY:n asunnot opiskelijan kotina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEEKKARIKYLÄN 

KUNNOSSAPITOSUUNNITELMA 
VASTUUHENKILÖT  

Kiinteistöyksikön päällikkö, rakennusmestari, kiinteistöpäällikkö 

TAVOITE 

Varmistetaan kulttuuriperinnöltään arvokkaan Teekkarikylän suunnitelmallinen peruskorjaaminen, ylläpito 

sekä huoneistojen pintojen uusiminen, jotta asuntojen houkuttelevuus pitkäaikaisena opiskelijoidemme 

kotina ja arvo kiinteistöomistusnäkökulmasta varmistetaan. Tavoitteena laatia kunnossapitosuunnitelma 

koko kiinteistökannasta, jossa Teekkarikylällä on tulevina vuosina erityispaino. 

MITEN LINKITTYY STRATEGIAAN 

Tavoite on ylioppilaskunnan kiinteistöstrategian ja -politiikan mukaista.   

NYKYTILA 

Ylioppilaskunnalla on omistuksessa Teekkarikylässä noin 650 asuntoa, joista pääosa on soluasuntoja. Alue 

on rakennushistoriallisesti merkittävä kokonaisuus. Samaan aikaan, kun Otaniemeen rakennetaan 

merkittävä määrä uusia asuntoja, Teekkarikylää tulee kehittää, korjata ja ylläpitää elinvoimaisena.  

EHDOTETUT TOIMENPITEET 

• taloihin teetetään kuntotutkimukset  

• kiinteistöjen toiminnallinen malli selvitetään ja laaditaan suunnitelma, jolla nykyisten soluasuntojen 

kysyntä voidaan ylläpitää uusien kohteiden valmistumisen jälkeenkin 

• koko alueelle laaditaan kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan asuntojen lisäksi alueen 

palvelut, ulkoalueet ja AYY:n kerhotoiminta  

TIEDOSSA OLEVAT TALOUS- JA HENKILÖRESURSSIT  

Suunnitelman laadinta kiinteistö- ja asuntotiimin yhteistyönä. Suunnitelmaa varten käytetään ulkopuolisia 

resursseja ja asiantuntemusta. Selvitykset ja toimenpiteet rahoitetaan Teekkarikylän kohteiden 

vuokratuotoilla.  

AIKATAULU-ARVIO 

Projekti aloitetaan syksyllä 2019 ja kestää koko vuoden 2020. 

Suunnitelmaa laaditaan viidelle vuodelle ja sitä lähdetään toteuttamaan jo vuoden 2020 aikana.



VASTUULLISEN UUDISRAKENTAMISEN 

OHJELMA 
VASTUUHENKILÖT  

Kiinteistöyksikön päällikkö, talousjohtaja, kiinteistöistä vastaava hallituksen jäsen   

TAVOITE 

Muodostetaan pitkän tähtäimen ohjelma toteuttaa uudisasuntoja vastuullisesti, huomioiden vanha 

asuntokanta, muiden toimijoiden toteuttama asuntotuotanto, muuttuvat opiskelijoiden tarpeet sekä 

ympäristö ja talous.  

MITEN LINKITTYY STRATEGIAAN 

Laadittava ohjelma on kiinteistöstrategiaa toteuttava kokonaissuunnitelma 

NYKYTILA 

Ylioppilaskunnan vuonna 2016 laaditun kiinteistöstrategian mukaan ylioppilaskunta rakentaa 1300 

uudiskohdetta vuoteen 2026 mennessä, joista toteutettuna on reilu 250 asuntoa. Ylioppilaskunnalla ei ole 

laadittua ja edustajiston hyväksymää kokonaissuunnitelmaa strategian toteuttamiseksi. Toteutetut 

uudiskohteet strategiakaudella eli Miestentie ja Atlantinkatu ovat kaksi hyvin toteutunutta, erilaista 

kohdetta ja niistä saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää suunnitteluohjeistuksien laadinnassa. 

Uudisrakentamisohjelma tulee olemaan osana investointiohjelmaa.  

EHDOTETUT TOIMENPITEET 

Laaditaan malliasuntosuunnitelmat, joiden avulla päätetään asuntokoot ja pohjaratkaisut vietäväksi 

rakennussuunnitteluohjeisiin 

Laaditaan kestävän rakentamisen strategia ja tavoitteet ja valitaan kestävyyden mittarointi 

asuntotoiminnassa  

Laaditaan suunnitteluohjeistus, jossa huomioidaan kestävän rakentamisen näkökulma kaikissa osioissa. 

TIEDOSSA OLEVAT TALOUS- JA HENKILÖRESURSSIT 

Ohjelma laaditaan asumissektorilla yhteistyössä. Varmistetaan, että opiskelijoiden toiveet ja tarpeet tulevat 

kuulluksi ohjelmassa ja ohjeistuksissa. Ohjeistusten laadintaan käytetään konsultointia. Talousjohtaja 

osallistuu erityisesti rahoituksen ja investointien suunnittelunäkökulmasta ohjelman laadintaan. 

AIKATAULU-ARVIO 

Projekti aloitetaan keväällä, kesto arviolta 9 kuukautta. Suunnitelmaa laaditaan viidelle vuodelle. 

 



YHTEISET TILAT JA YHTEISÖLLISYYS  

VASTUUHENKILÖT  

Asumisen asiantuntija  

TAVOITE 

AYY mahdollistaa kiinteistöissään ja nykyisessä asuntokannassa paremmin erilaisten yhteisöjen 

muodostumisen ja olemassa olevien kehittymisen. Tavoitteena ei ole säännellä ja ohjeistaa, vaan luoda 

malleja, joilla sekä tuetaan että ilahdutetaan. AYY haluaa, että asukkaat eivät vain jaa asuntoa, vaan elävät ja 

viihtyvät kodeissaan yhdessä ja erikseen. Kiinteistöjen yhteisten tilojen tulisi toimia kaikille käyttäjille, ja siksi 

kaikkien osapuolien huomioiminen tärkeää. Tavoitteena on luoda tapoja, joiden avulla mahdollistetaan, että 

kaikki tahot viihtyvät AYY:n kiinteistöissä. Haluamme, että koko yhteisö kokee tulevansa kuulluksi. Saatuja 

kokemuksia hyödynnetään uusien kohteiden suunnittelussa. 

MITEN LINKITTYY STRATEGIAAN 

Kiinteistöstrategia: Yhteisöllistä ja omaa – asukaslähtöistä asumista ja asumisen linjapaperi 

NYKYTILA 

AYY:n kiinteistöissä on asuntojen lisäksi yleisiä tiloja, joita käyttävät yhdistykset, ylioppilaskunnan jäsenet ja 

asukkaat. Tällä hetkellä asuntojen ja kiinteistöjen yhteistilojen kunto ei välttämättä vastaa asukkaiden 

toiveisiin, jonka vuoksi asukkaat eivät käytä niitä. Asukkaille ei myöskään synny omistajuuden tunnetta 

yhteistiloihin, eikä siten halua ylläpitää niiden kuntoa. Kiinteistöjen yleisten tilojen käyttö voi aiheuttaa 

turvattomuuden tunnetta asukkaissa, sekä tilojen epäsiisteys ja huono kunto vaikuttaa yleiseen 

viihtyvyyteen. AYY on alkanut luoda malleja avoimelle keskustelulle ja eri osapuolten osallistamiselle.  

EHDOTETUT TOIMENPITEET 

Tehdään tarkempi suunnitelma ja erilaisia malleja sille, miten voimme saada asuntojen yhteistilat kuntoon 

asukkaille sekä ylläpitää kiinteistöjen yhteisten tilojen kuntoa, miten voimme tukea uusien yhteisöjen 

syntymistä ja kehittymistä sekä tukea olemassa olevia yhteisöjä paremmin, johdonmukaisesti ja 

tasapuolisesti. Hyödynnetään 2019 aloitettuja toimia sekä vuoden 2018 ITP-projektin ja palvelukyselyn 

tuloksia ja ideoita. Tarvittaessa lisää taustatyötä esim. haastatteluiden ja työpajojen muodossa. 

TIEDOSSA OLEVAT TALOUS- JA HENKILÖRESURSSIT  

Vaatii työajallisia resursseja asumisen asiantuntijalta. Vaatii osallistumista palvelutiimiltä sekä 

kiinteistötoimelta. Hallituslainen mukana projektissa. Taloudellisia resursseja mahdollisiin kampanjoihin, 

toimenpiteisiin, kokousjärjestelyihin ja viestintään yms. liittyen.  

AIKATAULUARVIO 

Projekti kestää koko vuoden ja tulokset muodostavat malleja jatkuvaan toimintaan. Tarkempi 

projektisuunnitelma työstetään kevään 2020 aikana. 

 

 



ASUKASVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN 
VASTUUHENKILÖT  

Viestintäasiantuntija (asuminen ja kiinteistöt)  

TAVOITE 

Asukkaita koskeva tieto saavuttaa asukkaat oikeaan aikaan ja oikeissa kanavissa. Viestintä ei vaadi turhan 

monia manuaalisia välivaiheita työntekijöiltä. Viestintäsuunnitelmat ja -pohjat auttavat asuntotiimiä 

brändin mukaisessa ja yhtenäisessä viestinnässä asukkaiden suuntaan. 

MITEN LINKITTYY STRATEGIAAN 

Kiinteistöstrategia: Avointa ja näkyvää asuntopalvelua 

NYKYTILA 

Asumispalvelujen viestintää on kehitetty pienin askelin edeltävinä vuosina. Ajan tasalla oleva kiinteistöjä ja 

asuntoja koskeva tieto löytyy AYY:n nettisivuilta ja Domosta. Puutetta on siinä, että ajankohtaisempaa 

asukkaita koskevaa tietoa ei varsinaisesti ole tarjolla sellaisissa kanavissa, joita he itse käyttävät. Myös 

asumisen tai kiinteistöpuolen suuntaan tulee viestejä osittain vääriä kanavia pitkin.  

EHDOTETUT TOIMENPITEET 

• Asukasviestinnän parhaiden kanavien ja vaihtoehtojen selvittäminen kohdennetun 

asukasviestinnän tekemiseen 

o Eri viestintäkanavat ja -muodot: Nyt käytössä sähköposti, tekstiviesti ja paperiset tulosteet 

o Selvitetään, onko esimerkiksi infotaulut tai sähköinen uutiskirje järkeviä kanavia. 

o Domo: viestintäluvat, tietojen poimiminen ym. 

• Luodaan selkeät prosessit asumiseen liittyvän viestinnän suhteen 

o AYY Housing – omien kanavien aktiivinen hyödynnys ja seuraajamäärien lisääminen 

o Asumisen näkyminen AYY:n muissa kanavissa 

• AYY:n vuokranantajabrändin kehitys 

• Hyödynnetään aiempien selvitysten ideoita ja tuloksia (mm. palvelukysely, ITP-projektit)  

TIEDOSSA OLEVAT TALOUS- JA HENKILÖRESURSSIT  

 

Vaatii työaikaresursseja etenkin viestintäasiantuntijalta (asuminen ja kiinteistöt) ja sen lisäksi 

palvelupäälliköltä, AD:lta sekä asumisneuvojilta ja asumisen asiantuntijalta. Lisäksi jonkin verran työaikaa: 

kiinteistötoimi. Tarvittavat taloudelliset resurssit tarkentuvat ja päätetään vuoden 2020 aikana. Näitä on 

pyritty huomioimaan mahdollisuuksien mukaan jo budjetoinnin yhteydessä. 

AIKATAULU-ARVIO 

Kehittämistä jatketaan joustavasti syksyn 2019 starttauksen jälkeen ja kestää koko vuoden. Kehittäminen 

linkittyy vahvasti myös muuhun asumis- ja kiinteistöviestinnän kehittämiseen, joka on osana jatkuvaa 

toimintaa käynnissä. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut ajankohtaiset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PALVELUTOIMINTOJEN AUTOMATISOINTI JA 

KEHITYS 
VASTUUHENKILÖT  

IT-asiantuntija  

TAVOITE 

Tavoitteena on modernin automatisoinnin ja sähköistämisen avulla poistaa turhaa manuaalista työtä 

jäsenpalveluiden hoidosta, mm. vuokratilojen varaus- ja laskutusprosesseihin liittyen. 

MITEN LINKITTYY STRATEGIAAN 

Kiinteistöstrategia – Asumis- ja tilapalveluiden digitalisointi 

NYKYTILA 

Jäsenpalveluiden hoidossa on tällä hetkellä paljon turhaa manuaalista työtä, jossa palveluhenkilökunta 

joutuu toistuvasti tekemään työtehtäviä, jotka olisivat automatisoitavissa tai sähköistämisellä 

nopeutettavissa huomattavasti. Etukäteen tunnistettuja kipukohtia ovat sähköposti, sähköinen allekirjoitus, 

avainten luovutus, tilojen laskutus, vuokranmaksu, tilavarausjärjestelmä, lukuvuosimaksut sekä saunan 

lämmitykset. 

EHDOTETUT TOIMENPITEET 

• Ongelmien kartoitus 

• Kehityskohteiden päättäminen 

• Kustannusten ja toteutustahon päättäminen 

• Automatisointi ja sähköistys 

TIEDOSSA OLEVAT TALOUS- JA HENKILÖRESURSSIT  

IT-asiantuntija, palvelutiimi 

AIKATAULU-ARVIO 

Pääsääntöisesti: 

• Ongelmien kartoitus Q1 2020 

• Kehityskohteiden päättäminen Q2 2020 

• Kustannusten ja toteutustahon päättäminen Q3-4 2020 

• Automatisointi ja sähköistys 2021 

Yksittäisten kohtien kohdalla voidaan edetä kiihdytetysti. 

 

 



OPISKELIJAMEDIAN TULEVAISUUS 
VASTUUHENKILÖT  

Vaikuttamisen ja viestinnän päällikkö, soveltuva hallituksen jäsen 

TAVOITE 

Tavoitteena on toimeenpanna edustajiston kokouksessaan 9/2019 tekemä päätös opiskelijamedian 

tulevaisuudesta.  

MITEN LINKITTYY STRATEGIAAN 

Riippuu edustajiston päätöksestä 9/2019. Tukee osaltaan Ylioppilaskunnan suunnan yhteiskunnallisen 

kehityssuunnan tavoitteita sekä yhteisöllisyyden vahvistamista.  

NYKYTILA 

Edustajisto päätti Aino-lehden suhteen (4/2019): 

”…Aino-lehti jää toimitustauolle vuoden loppuun asti. Aino-lehden toimittamisesta vapautunutta budjettia 

käytetään jatkovaihtoehtojen selvittämiseen. Edustajisto velvoittaa hallituksen raportoimaan selvityksen 

etenemisestä edustajiston kokouksissa ja tuo lopullisen esityksen Aino-lehteä vastaavan toiminnan jatkosta 

edustajistoon marraskuun loppuun mennessä.” 

Vuoden vaihteeseen mennessä on i) valittu Kaskas Media selvityksen tekeväksi yhteistyökumppaniksi, ii) 

toteutettu jäsenkysely ja dialogitilaisuus jäsenkunnan tarpeista, iii) kerätty benchmarking kansainvälisistä 

verrokeista ja iv) toteutettu loppuraportti, jonka pohjalta edustajisto päätti opiskelijamedian 

tulevaisuudesta kokouksessaan 9/2019. 

EHDOTETUT TOIMENPITEET 

Toimenpiteet riippuvat edustajiston päätöksestä 9/2019 

• Mikäli perustetaan uusi media, rekrytoidaan tarvittavat henkilöt 

• Mikäli käytetään varoja muuhun toimintaan, sovitaan vastuista 

TIEDOSSA OLEVAT TALOUS- JA HENKILÖRESURSSIT  

Rekrytoidaan tarvittava henkilöstö ja budjetoidaan budjetointiprosessin yhteydessä.  

AIKATAULU-ARVIO 

Aloitetaan tammikuussa 2020. Toimiston osalta suurin osa työstä tapahtuu toimisto-ohjelmakaudella 

1/2020. Jatkossa osa normaalia toimintaa.  

 

 


