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Strategia 2021-2024 

 
Esipuhe  1 

Tämä dokumentti on Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (myöhemmin AYY) strategia. Sen 2 
tarkoitus on kuvata sitä, millaiseen tulevaisuuteen AYY organisaationa tähtää ja miten 3 
tulevaisuuden haasteisiin vastataan. Strategia toimii strategisen johtamisen työkaluna ja 4 
on aktiivisessa käytössä päätöksenteon tukena. 5 

Strategia on voimassa neljä vuotta, 2021-2024. Uusi strategiatyö tehdään vuoden 2024 6 
aikana. Tämän strategiakauden aikana tehdään väliarviointi vuonna 2022. Strategia 7 
otetaan tällöin edustajiston käsittelyyn ja siihen on mahdollista tehdä lisäyksiä, poistoja ja 8 
muutoksia tavoitteiden edistymisen ja maailmantilan mukaan. Lisäksi AYY:n hallitus 9 
tarkastelee strategiaa vuosittain ja arvioi tavoitteiden etenemistä sekä tarvittaessa tuo 10 
muutosehdotuksia edustajiston käsittelyyn. 11 

Strategiset tavoitteet on jaettu ylä- ja alatason tavoitteisiin. Ylätason tavoitteet 12 
kuvaavat pidemmän ajan visiota tulevaisuudesta eikä niitä odoteta saavutettavan 13 
lyhyellä aikajänteellä. Alatason tavoitteet taas pyritään toteuttamaan strategiakauden 14 
aikana. 15 

Kun strategiassa puhutaan AYY:stä, sillä tarkoitetaan ylioppilaskuntaa organisaationa. 16 
AYY:n palvelut kattavat kaiken AYY:n toiminnan, joka tuottaa lisäarvoa jäsenille, ja näitä 17 
ovat mm. edunvalvonta, tapahtumat, yhteisötoiminta ja asuminen. Kun puhutaan Aalto-18 
yhteisöstä, tarkoitetaan laajemmin aaltolaista yliopisto- ja opiskelijakulttuuriyhteisöä. 19 
Aalto-yhteisöön kuuluvat opiskelijat ja mm. ainejärjestöt, harrastekerhot ja yliopisto. 20 

Visio 21 

Maailman parasta opiskelijan elämää 22 

Tarkoitus 23 

AYY - Aaltolaisten yhteisönä mahdollistamme ikimuistoisen ja sujuvan opiskelijan elämän ja 24 
kasvualustan yhteiskuntaan. 25 
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Arvot 26 

Opiskelijalähtöisyys 27 

Jäsenet kokevat kuuluvansa Aalto-yhteisöön ja voivat vaikuttaa AYY:n toimintaan. AYY on 28 
uudistuva, innostuva ja rohkea. Yhteistyö on AYY:n suurin voimavara, ja sitä vahvistetaan 29 
lähestyttävällä, saavutettavalla ja osallistavalla toiminnalla.  30 

Moninainen ja yhdenvertainen yhteisö 31 

Aalto-yhteisössä kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti. AYY arvostaa moninaisuutta, 32 
kansainvälisyyttä ja yhteisöllisyyttä ja tekee aktiivista työtä yhdenvertaisuuden eteen.   33 

Hyvinvointi 34 

Aalto-yhteisön jäsenten hyvinvointi on AYY:lle ensisijaisen tärkeää. Ilmapiiri Aalto-35 
yhteisössä on arvostava, inhimillinen ja empaattinen. 36 

Kestävyys 37 

Huomisen tekijöille on riitettävä resursseja. AYY toimii sosiaalisesti ja taloudellisesti 38 
vastuullisesti ympäristön kantokykyä ja ekologista kestävyyttä kunnioittaen. 39 

Strategiset tavoitteet 40 

Tulevaisuuden AYY 41 

AYY on jäsenlähtöinen palveluorganisaatio, josta jokainen jäsen hyötyy opiskeluaikanaan. 42 
Korkealaatuiset palvelut mahdollistavat aaltolaisille onnellisen ja ikimuistoisen 43 
opiskeluajan.  44 

• Kaikki AYY:n jäsenet tunnistavat ja tiedostavat, mitä AYY tekee ja mitä palveluita 45 
AYY tarjoaa.  46 

• AYY:n talous ja sijoitukset on suunniteltu siten, että palvelutaso ja toiminta pysyvät 47 
houkuttelevina myös tulevaisuudessa. AYY:n kiinteistökantaa kehitetään 48 
taloudellisesti kestävällä tavalla ja yrityssuhdetoiminnan merkittävyyttä 49 
tulonlähteenä kasvatetaan. 50 

• Talous huomioidaan kaikessa päätöksenteossa ja toiminta pyritään 51 
säännönmukaisesti mitoittamaan budjettiraamin mukaiseksi. 52 

• Ylioppilaskunnan palvelutasoa parannetaan digitaalisilla palveluilla 53 
saavutettavuus huomioiden, ja organisaation sisäiseen digitalisaatioon 54 
panostetaan. 55 

• AYY:n toimintakulttuuri on työntekijöille, luottamustoimijoille ja vapaaehtoisille 56 
innostava, motivoiva ja hyvinvointia tukeva. 57 

AYY tähtää toiminnassaan hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä, edistää 58 
kiertotaloutta sekä kunnioittaa ympäristön kantokykyä ja luonnon monimuotoisuutta. 59 
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• AYY:n kiinteistöjen rakentaminen ja ylläpito toteutetaan ekologisesti kestävästi 60 
huomioiden kiinteistöjen koko elinkaari. AYY:n asunnoissa mahdollistetaan kestävä 61 
asuminen ja kiertotalouden hyödyntäminen.  62 

• AYY mahdollistaa jäsenilleen kestävän elämäntavan sekä haastaa 63 
yliopistoyhteisön ja muut sidosryhmät huomioimaan ekologisen kestävyyden 64 
omassa toiminnassaan. 65 

Tulevaisuuden opiskelijan elämä 66 

Jokaisella AYY:n jäsenellä on terveellinen ja turvallinen koti, joka tarjoaa kasvualustan 67 
elämälle. Oppimisympäristö on inspiroiva ja vastaa yhteisön tarpeisiin. 68 

• AYY tarjoaa laadukkaita, monikäyttöisiä ja esteettömiä tiloja opiskelijatoiminnan ja 69 
-tapahtumien toteuttamiseen Aalto-yhteisössä. 70 

• AYY tarjoaa opiskelija-asumista, jotta halukkailla opiskelijoilla on mahdollisuus asua 71 
kampuksen lähellä kohtuuhintaisesti. Asuntokannallaan AYY pyrkii vastaamaan 72 
kysyntään, ja uudisrakentamis- ja kehittämisohjelmien suunnittelussa varmistetaan, 73 
että olemassa olevan kannan käyttöaste pysyy korkeana. 74 

• AYY:llä asuessa naapurit ovat arjen yhteisö, joka tukee asukkaiden hyvinvointia, 75 
parantaa viihtyvyyttä ja edistää opintoalojen välisiä kohtaamisia. 76 

• Opiskelijoiden arjen hyvinvointia tuetaan ja edistetään aktiivisesti, ja tarjotaan 77 
mahdollisuus kaikille löytää tasapaino opintojen ja vapaa-ajan välillä.  78 

Jokainen tuntee itsensä aaltolaiseksi ja voi muodostaa elinikäisiä, poikkitieteellisiä- ja 79 
taiteellisia ystävyyksiä sekä löytää oman yhteisönsä. 80 

• AYY:n ja Aalto-yhteisön rakenteet tukevat eri toimijoiden välistä yhteistyötä. 81 
Yhteisön eri toimijat, opiskelijakulttuurit ja alat toimivat aktiivisesti yhdessä ja 82 
ymmärtävät toistensa arvon. 83 

• Aaltolaisuus ja yhteenkuuluvuuden tunne syntyy jo ensimmäisen opiskeluvuoden 84 
aikana ja säilyy myös opiskeluaikojen jälkeen. Aaltolaisuus syntyy siitä, että 85 
jokainen löytää oman paikkansa yhteisössä.  86 

• Kansainvälisillä opiskelijoilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua Aalto-yhteisön 87 
toimintaan, vaikuttaa päätöksentekoon ja hyötyä AYY:n palveluista. 88 

• AYY:n toimintaan osallistuvien profiili vastaa jäsenistöä ja sen moninaisuutta. 89 
• AYY:n tapahtumat edistävät kohtaamisia ja ystävyyksiä yhdistys- ja 90 

korkeakoulurajojen yli. Toiminnan painopiste on tapahtumissa ja konsepteissa, joita 91 
ei muuten yhteisössä toteutettaisi. 92 

Aallon opiskelijat tekevät parhaan yliopiston, yhteisön ja yhteiskunnan. AYY puhuu Aallon 93 
opiskelijoiden äänellä, ja sitä kuunnellaan.  94 

• AYY:n sidosryhmäyhteistyö on proaktiivista, näkyvää ja tavoitteellista. Tuloksia ja 95 
vaikuttamistavoitteita arvioidaan säännöllisesti. 96 

• Edunvalvontatyö pohjaa tutkittuun tietoon, ja AYY hyödyntää ja kerää tarvittavia 97 
aineistoja.  98 

• AYY työskentelee aktiivisesti tunnistaakseen, korjatakseen ja ennaltaehkäistäkseen 99 
syrjiviä rakenteita Aalto-yhteisössä. 100 
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• AYY:n jäsenet osaavat ja haluavat vaikuttaa ylioppilaskunnan toimintaan ja 101 
palveluihin, ja vaikuttaminen on mahdollista matalalla kynnyksellä. 102 
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