
TOIMINTASUUNNITELMA 2021 
 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

Koko AYY - Whole of AYY 

Opiskelijat tavoittavaa ja opiskelijalle relevanttia viestintää 

AYY:n uuden strategian implementointi 

Kestävyys koko AYY:n toiminnassa 
 

Yhteisö - Community 

Yhteisöllisyyden kehittäminen poikkeusaikana 

Vapaaehtoiskentän kehittäminen ja yhdenvertaistaminen 

Yhdistysluokittelun ja toiminta-avustusten jaon uudistaminen 

Yrityssuhdetoiminnan uudistaminen 

AYY:n museotoiminnan kehittäminen 
 

Vaikuttaminen - Advocacy 

Kuntavaalit 2021 

Kieliohjesäännön uudistus 

Edustajistovaalit 2021 
 

Asuminen - Living 

Palveluiden ja asuntotoiminnan digitalisaatio  

Teekkarikylän kunnossapitosuunnitelma  

Asukas- ja asiakasviestinnän sisällön kehittäminen 

Vastuullisen uudisrakentamisen ohjelma 
 

 

 

 



 

 

SAATESANAT 

 

 

Toimintasuunnitelmasta 

Ylioppilaskunnan strategian (ylioppilaskunnan suunta ja kiinteistöstrategia) pohjalta valmistellaan 
ylioppilaskunnalle vuosittain toimintasuunnitelma, johon kirjataan seuraavan vuoden aikana tehtävät 
toimenpiteet strategisten- ja vaikuttamistavoitteiden saavuttamiseksi. Huomiona tämän vuoden 
toimintasuunnitelman osalta, että ylioppilaskunnan strategia on uudistautumassa vuoden 2021 
helmikuussa, jonka vuoksi vuoden 2021 toimintasuunnitelmakirjaukset henkivät myös uuden tulevan 
strategian arvomaailmaa ja tavoitteita. Toimintasuunnitelma kertoo sen, mitä ainakin tehdään vuonna 
2021, mutta ei kaikkea mitä vuoden 2021 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. Toimisto-ohjelmaa ja raportointia kehitetään vuoden 2021 aikana ja kehitystyön tuloksista 
kerrotaan edustajistolle erikseen.  

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 

Perustehtävä (laki)

Säännöt

Ohjesäännöt

Visio

Linjapaperit ja strategia

Toimintasuunnitelma ja budjetti

Toimisto-ohjelma



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 2021 

Vuonna 2021 jatketaan osaa vuonna 2020 alkaneista toimintasuunnitelmaprojekteista, jotka ovat 
koronan vuoksi poispriorisoituneet työpöydältä. Toimintasuunnitelmassa näkyy vuoden 2021 
erityispiirteet, joita ovat maailmanlaajuisen pandemian vaikutus ylioppilaskuntaan sekä ylioppilaskunnan 
uuden tulevan strategian vaikutukset toimintaan.  
 
Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelman pohjalta ei voida hahmottaa kaikkea ylioppilaskunnan toimintaa 
vaan oikeastaan suurin osa toiminnasta on yleistä, jatkuvaa toimintaa. Erityisesti koronapandemian 
myötä jatkuva perustoiminta on vienyt enemmän aikaa kuin koskaan aikaisemmin, jolloin kehitysprojekteja 
on ollut välttämätöntä poispriorisoida ihmisten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Pandemiatilanteesta ja 
isoista, kunnianhimoisista hankkeista ja projekteista johtuen on tärkeää, ettei uusia resursseja vieviä 
projekteja vuoden aikana kehitetä ellei aiempaa poispriorisoida. Ylioppilaskunnan resursointiin vaikuttaa 
ensi vuonna lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettu erityisavustus. Mikäli se saadaan, tulee se 
parantamaan AYY:n mahdollisuuksia vastata pandemian aiheuttamiin haasteisiin.  
 
Koronan vuoksi mm. AYY10-juhlavuoden vietto jatkuu vuodelle 2021. Tarkoituksena on juhlia sekä AYYn 10. 
että 11. vuosijuhlaa perinteisenä vuosijuhlien ajankohtana toukokuussa 2021. Samalla AYY aloittaa 
valmistautumisen vuonna 2022 vietettävään Teekkarius 150 juhlavuoteen. Tarkoituksena on järjestää 
suurehko juhlavuosi, teekkariperinnejuhla sekä tuottaa juhlavuoden kunniaksi historiateos. Näiden 
valmistelu aloitetaan jo ensi vuonna. AYY:n vuosi 2021 näyttää työntäyteiseltä ja on tärkeää huolehtia 
myös siitä, että työyhteisö niin työntekijät, hallituslaiset kuin vapaaehtoisetkin jaksavat ja voivat hyvin 
kunnianhimoisten tavoitteiden ja koronapandemian vaikutusten keskellä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKO AYY 

 

  



OPISKELIJAT TAVOITTAVAA JA 

OPISKELIJALLE RELEVANTTIA 

VIESTINTÄÄ 
VASTUUHENKILÖT  

Vaikuttamisen ja viestinnän päällikkö 

TAVOITE 

Viestintä on tavoitteellista ja tukee AYY:n tavoitteita. Ulkoinen viestintä on kohderyhmälle 
relevanttia. Jokainen AYY:n työntekijä ja vapaaehtoinen hahmottaa roolinsa viestijänä, 
ymmärtää viestinnän merkityksen ja saa siihen tukea. AYY viestii opiskelijalle olennaiset asiat 
opiskelijoiden käyttämissä kanavissa.  

MITEN LINKITTYY STRATEGIAAN 

Brändistrategia: kaikki aaltolaiset tuntevat AYY:n sekä Aalto-yhteisön toimintakentän ja sen 
laajuuden. Edunvalvonta sekä vaikuttaminen on läpinäkyvää, hyvin viestittyä ja merkityksellistä 
jäsenille.  

NYKYTILA 

Edustajisto on toivonut, että AYY viestisi enemmän. AYY:llä ei ole tällä hetkellä yleistä 
viestintästrategiaa. Someseurantaa ja –mittausta tehdään hajanaisesti ja puutteellisilla 
työkaluilla. Viestintätiimillä on kädet täynnä, mutta samaan aikaan on paljon ideoita siitä, miten 
voisimme tavoittaa jäsenemme paremmin. Viestintää tulisi tehdä yhdessä ja brändin 
toteutumista tavoitella yhdessä, mutta tällä hetkellä esimerkiksi koulutusten järjestäminen 
sisäisesti on jäänyt. Etäaikana sisäisen viestinnän sujuvuus on myös edellytys tavoitteen 
toteutumiselle.  

EHDOTETUT TOIMENPITEET 

• AYY:n viestintästrategian laatiminen jäsenkyselyä apuna käyttäen 

• AYY:n someseurannan ja someanalytiikan uudistaminen 

• AYY:n viestintäkoulutusten kehittäminen 

TIEDOSSA OLEVAT TALOUS JA HENKILÖRESURSSIT 

Viestintätiimi 
Budjetoitu 11 000 euroa, joka tulee laskemaan lopullisessa budjetissa.  



AIKATAULU-ARVIO 

Projekti aloitetaan vuoden alussa ja kestää koko vuoden.  

 

AYY:N UUDEN STRATEGIAN 

IMPLEMENTOINTI 
VASTUUHENKILÖT  

Toiminnanjohtaja ja johtoryhmä, hallituksen strategiasta vastaava jäsen ja hallitus. 

TAVOITE 

AYY:lla on uusi mitattava strategia, joka tunnetaan koko AYY:lla ja siihen ollaan sitoutuneita. 
Strategian arvot näkyvät päivittäisessä toiminnassa ja strategian tavoitteiden toteuttaminen 
on aloitettu. Strategian toteutumisen mittaaminen on selkeää ja joustavaa. Myös jäsenet 
tuntevat AYY:n strategian. 

MITEN LINKITTYY STRATEGIAAN 

Projekti on strategia. 

NYKYTILA 

AYY:n strategia on koostunut kahdesta paperista: Ylioppilaskunnan suunnasta ja 
Kiinteistöstrategiasta. AYY on vuoden 2020 aikana työstänyt ylioppilaskunnalle uutta 
yhtenäistä strategiaa osallistaen Aalto-yhteisöä. Strategiauudistuksen tavoitteena on , että 
uusi strategia on jäsenten näköinen, vastaa ylioppilaskunnan kohtaamiin tulevaisuuden 
haasteisiin ja tukee strategista johtamista ja priorisointia. Strategia hyväksytään edustajiston 
kokouksessa helmikuussa 2021. 

EHDOTETUT TOIMENPITEET 

• Päätös strategiasta helmikuun edustajiston kokouksessa. 

• Luodaan strategiasta visuaalinen kokonaisuus, josta viestitään laajasti myös jäsenistölle. 

• Uusi strategia on johtoryhmätyöskentelyn keskiössä. Johtoryhmää koulutetaan 

strategisesta johtamisesta. 

• Hallitukselle, työntekijöille ja vapaaehtoisille järjestetään tilaisuuksia, joissa strategia 

tehdään tutuksi. 

• Luodaan prosessi valmiiksi strategiakauden väliarviointiin vuodelle 2022. 



• Luodaan prosessi hallituksen strategian välitarkasteluihin yhdessä hallituksen 

strategiasta vastaavan jäsenen kanssa. 

• Uuden strategian tavoitteita toteuttavat kirjaukset näkyvät toimintasuunnitelmassa 

vuodelle 2022.  

TIEDOSSA OLEVAT TALOUS JA HENKILÖRESURSSIT 

Koko organisaatio toteuttaa strategiaa. Strategian tavoitteita toteuttavat projektit on kirjattu 
erikseen. 

AIKATAULU-ARVIO 

Projekti kestää vuoden, jonka aikana uusi strategia ja sen toteuttaminen tulevat osaksi jatkuvaa 
toimintaa.  

 

KESTÄVYYS KOKO AYY:N 

TOIMINNASSA  
VASTUUHENKILÖT  

Kestävästä kehityksestä vastaava asiantuntija, kestävästä kehityksestä vastaava hallituksen 
jäsen sekä johtoryhmä toiminnanjohtajan johdolla 

TAVOITE 

AYY:n toiminta on poikkileikkaavasti kestävää ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista. 
Kaikki toiminta tapahtuu ympäristön kantokykyä kunnioittaen, ja AYY tähtää mahdollisuuksien 
mukaan hiilineutraaliin toimintaan 2020-luvulla. Tavoitteena on, että kestävyyttä johdetaan 
koko organisaation laajuisesti niin, että kestävyys näkyy myös jatkuvassa toiminnassa. 

Kiinteistöjen osalta kestävyyttä tarkastellaan erillisessä “Vastuullisen uudisrakentamisen 
ohjelma” -projektikirjauksessa 

MITEN LINKITTYY STRATEGIAAN 

AYY toimii suunnannäyttäjänä ympäristökysymyksissä; uudessa strategiassa kestävyys 
todennäköisesti keskeisenä arvona. 

NYKYTILA 

Kestävään kehitykseen ja ympäristökestävyyteen liittyen AYY:ssa ollaan viimeisen kahden 
vuoden aikana luotu ohjeistuksia, perehdytyksiä ja koulutuksia niin toimistolle, vapaaehtoisille 



kuin AYY:n piireissä toimiville yhdistyksille. AYY on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteisiin, vakiinnuttanut nettisivuille Kestävä AYY -osion, raportoinut ensimmäistä kertaa 
hiilijalanjäljestään, sisäisestä työstään ja tavoitteistaan sekä rakentanut yhteistyötä Aallossa 
kestävän kehityksen parissa työskentelevien tahojen kanssa. Kestävä kehitys on erityisen 
keskeinen osa ylioppilaskunnan vaikuttamistoimintaa ja -tavoitteita. 

Koska aihealue on AYY:n toiminnassa kuitenkin suhteellisen uusi, ei kestävän kehityksen 
johtamiselle ei ole organisaatiossa vielä vakiintuneita toimintatapoja. Erityisesti 
kiinteistökehittämisen merkittävä jalanjälkivaikutus ympäristöön tulevina vuosina on huomioitava 
aidon ympäristökestävyyden edistämiseksi koko organisaatiossa. 

EHDOTETUT TOIMENPITEET 

• Kestävän kehityksen johtamismallin selkiyttäminen 

o Yhdenmukaisten raportointi-, viestintä- ja seurantatapojen päättäminen ja niihin 

sitoutuminen (vaikutusten arviointi ja jatkuvuus) 

• Asetetaan tavoitteet ympäristövaikutusten minimoimiseksi; esim. 

hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisen toimenpiteet (tavoitevuodesta riippuen): 

päästöjen laskennan jatkaminen, minimointi ja kompensointi 

TIEDOSSA OLEVAT TALOUS JA HENKILÖRESURSSIT 

Projekti vaatii jokaisen sektorin sitoutumista ja selkeää johtamista. 

AIKATAULU-ARVIO 

Projekti jatkuu koko vuoden. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

YHTEISÖ 

 

 

 

 

 

 



YHTEISÖLLISYYDEN KEHITTÄMINEN 

POIKKEUSAIKANA 
VASTUUHENKILÖT  

Vastaava tuottaja, hallituksen yhteisöstä vastaava jäsen 

TAVOITE 

AYY kehittää uusia tapoja rakentaa ja ylläpitää yhteisöllisyyttä myös poikkeusaikoina ja 
etäyhteyksillä.  

MITEN LINKITTYY STRATEGIAAN 

Kaikki tuntevat itsensä osaksi jotain yhteisöä. AYY:n toiminta on tasa-arvoista ja eri kulttuureja 
tukevaa. AYY:n ja Aalto-yhteisön rakenteet tukevat eri alojen ja opiskelijakulttuurien välistä 
yhteistyötä. 

NYKYTILA 

Vuonna 2020 on kokeiltu joitain konsepteja tapahtumien ja yhteisöllisyyden ylläpitämiseksi myös 
virtuaalisesti. Vuoden aikana on havaittu, että lisäkalustoa ja -koulutusta vaaditaan 
laadukkaan yhteisö- ja tapahtumatoiminnan kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi myös 
poikkeusaikoina.  

EHDOTETUT TOIMENPITEET 

• AYY järjestää ja tarvittaessa hankkii tarvittavaa koulutusta, jonka avulla voidaan 

tuottaa laadukkaita ja mielekkäitä kohtaamisia yhteisön sisällä myös virtuaalisesti 

• AYY hankkii etätapahtumien järjestämiseen vaadittavaa kalustoa 

TIEDOSSA OLEVAT TALOUS JA HENKILÖRESURSSIT 

Resurssit: yhteisötiimi, erityisesti tuottajat, sekä vapaaehtoiset 

AYY hakee OKM:n hankerahoitusta palveluiden digitalisaatiota varten. Tapahtumat ovat osa 
jäsenistön palvelukokonaisuutta.  

AIKATAULU-ARVIO 

Projekti aloitetaan vuoden alussa.  

Projekti kestää vuoden 2022 loppuun. 

  



VAPAAEHTOISKENTÄN KEHITTÄMINEN 

JA YHDENVERTAISTAMINEN 
VASTUUHENKILÖT  

Vastaava tuottaja, tuottajat, vapaaehtoisista vastaava hallituksen jäsen 

TAVOITE 
 

Yhteisörakenneprojekti saatetaan loppuun vuonna 2021. 
 
TOIMIKUNNAT  
Suunnitelma yhteisörakenteiden kehittämiseksi -selvitys antaa suunnan toimikuntien kehittämiseksi. 
Tarkoitus on jatkaa keskustelua toimikuntien sijoittelusta ja rooleista sekä määrittää niiden rooli ja 
vastuualueet tarkemmin. 2021 pilotoidaan erilaisten toimikuntien (rekrytty, kokoava, minkä laajuista 
toimintaa toimikuntana) uusia nimeämiskäytäntöjä ja selkeytetään erityisesti KV-sektorin vapaaehtoisten 
eri vastuualueita. Lisäksi Mosaic lakkautetaan ja Aavan alle perustetaan uusi maisteritoimikunta. 
Projektitoimikunta jatkaa toimintaansa.  
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.    
 
TOIMINNAN KESTÄVYYS JA VASTUULLISUUS 
Vapaaehtoistoimintaa toteutetaan kestävästi niin ekologisesta, sosiaalisesta että taloudellisesta 
näkökulmasta. Erityisesti kahteen viimeksi mainittuun kiinnitetään vuonna 2021 erityistä huomiota. 
Toiminta on yhdenvertaista, osallistavaa, yhteisöllistä sekä tukee henkistä ja sosiaalista hyvinvointia niin 
vapaaehtoisille kuin muille yhteisön jäsenille. Lisäksi toiminta on taloudellisesti kestävää ja yhdenvertaista.  
AYY:n tapahtumaresursseja priorisoidaan tapahtuman strategisen merkittävyyden perusteella. (Tähän 
ehkä jotain strategisista tapahtumista).  
 
YHDENVERTAISUUS 
Suunnitelma yhteisörakenteiden kehittämiseksi -selvityksen perusteella AYY:n vapaaehtoiskenttää ei 
koeta tällä hetkellä kaikin puolin yhdenvertaiseksi. Vuonna 2021 kiinnitetään entistä enemmän huomiota 
samantyyppisten vapaaehtoisryhmien tasavertaiseen kohteluun ja toiminnan läpinäkyvyyteen. 
Kansainvälisyys ja saavutettavuus ovat erottamaton osa päivittäistä vapaaehtois- ja yhteisötoimintaa. 
 
Lisäksi selkeytetään entisestään vapaaehtoistoiminnan ja eri vapaaehtoistoimijoiden funktiota, laajuutta 
ja vaikutusta AYYn strategian sekä aatteellisen ja taloudellisen toiminnan kannalta. 

 
 



MITEN LINKITTYY STRATEGIAAN 

Kaikki tuntevat itsensä osaksi jotain yhteisöä. AYY:n toiminta on tasa-arvoista ja eri kulttuureja 
tukevaa. AYY:n ja Aalto-yhteisön rakenteet tukevat eri alojen ja opiskelijakulttuurien välistä 
yhteistyötä.  

NYKYTILA 

• Erityyppiset toimikunnat on nimetty uudestaan siten, että nimikkeestä on pääteltävissä 

toiminnan laajuus ja tyyppi (rekrytty - kokoava, jolla omaa toimintaa – kokoava, joka 

toimii tukiverkostona ja neuvoa antavana elimenä jne) 

• KV-sektorin toimikuntien vastuualueita on selkeytetty 

• Vapaaehtoistoimijoiden ja tapahtumien budjetteja on uudistettu  

• Vapaaehtoisten pelisäännöt on uudistettu ja otetaan käyttöön 2021 

• AYYlla on käytössään turvallisen tilan periaatteet ja ohjeistus turvallisten ja 

yhdenvertaisten tapahtumien tekemiseen 

• Teekkarikokoukselle on valittu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja ensimmäistä 

kokousta valmistellaan vuoden 2021 alkuun 

• AYYlla on käytössään kategorisointi strategisesti merkittävistä tapahtumista resurssien 

priorisoimiseksi 

EHDOTETUT TOIMENPITEET 

• Seurataan vuoden 2020 uudistusten etenemistä ja reagoidaan tarvittaessa nopeasti 

• Jatketaan keskustelua toimikuntien roolien selkeyttämisestä ja sijoittelusta 

TIEDOSSA OLEVAT TALOUS JA HENKILÖRESURSSIT 

Henkilöresurssit: vastaava tuottaja, yhteisötiimi 

AIKATAULU-ARVIO 

Projekti aloitetaan vuoden alussa, 

Projektia jatketaan vuoden 2021 aikana ja tarvittavia muutoksia jalkautetaan vuosien 2021-
2022 aikana. 

 



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 

• Jatketaan yhdistysohjesäännön päivitysprosessia 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 jäsen, järjestöasiantuntija, mahdollisesti 
projektityöntekijä   

AIKATAULU-ARVIO 



 

Tavoitteena on, että yhdistysohjesäännön päivitys saadaan valmiiksi 2021 kevään aikana ja 
toiminta-avustusjaon uudistus saadaan valmiiksi vuoden 2021 aikana. Tilojen jakoprosessia 
kehitetään, kun tämä on valmis. 

 

YRITYSSUHDETOIMINNAN 

UUDISTAMINEN 
VASTUUHENKILÖT  

Yrityssuhdekoordinaattori, Yritysyhteistyöstä vastaava hallituksen jäsen 

TAVOITE 

Tavoitteena on suunnitella ja aloittaa yrityssuhteiden strategisten tavoitteiden jalkautus. 

• Tuotteistuksen kehittäminen 

o Asiakaspidon parantaminen 

o Kokeilukulttuuri 

• Vuorovaikutuksen kehittäminen Aalto-yhteisön kanssa 

o Yhdistykset 

o Aalto-yliopisto 

• Vapaaehtoisten roolin selkeyttäminen tapahtumien lisämyynnin mahdollistajana 

 

MITEN LINKITTYY STRATEGIAAN 

Yrityssuhteet tukevat sekä taloudellista kestävyyttä, että yhteisön tarpeita. 

NYKYTILA 

Edustajisto on syksyllä 2020 hyväksynyt YS-sektorin ja hallituksen valmistelemat strategiset 
tavoitteet yrityssuhdetoiminnalle. Jalkautuksen suunnittelu on aloitettu tunnistamalla myynnin 
kehityskohteita ja keskustelemalla osatavoitteista esimerkiksi YS-sektorin ja 
Yrityssuhdeneuvoston kesken. Yrityssuhdetoimikunnalle ei olla valitsemassa erillistä 
puheenjohtajaa, vaan toimikuntaa tulee johtamaan yrityssuhteista vastaava hallituksen jäsen. 
Koronakriisin johdosta uusmyyntiä ei olla kyetty tekemään normaalisti, ja resursseja on 
suunnattu suunnittelu- ja kehitystyöhön. 

EHDOTETUT TOIMENPITEET 



• Hallituksen jäsen vastaa kokonaiskuvasta ja strategisen puolen tavoitteista 

• Yrityssuhdekoordinaattori vastaa käytännön toteutuksesta myynnin ja asiakkuuksien 

osalta 

• Resursseja siirretään suunnittelutyöstä myyntiin 

• Kokeillaan rohkeasti uusia tuoteideoita ja arvioidaan niiden toimivuus nopealla 

aikataululla 

• Vahvistetaan keskustelua yrityssuhdesektorin ja muiden tiimien välillä myynnin 

kasvattamisen mahdollistamiseksi 

TIEDOSSA OLEVAT TALOUS JA HENKILÖRESURSSIT 

Hallituksen jäsenen sektorityön päätavoite, Yrityssuhdekoordinaattori(e)n toissijainen tavoite. 
Yrityssuhdeneuvosto toimii neuvoa antavana elimenä. 

AIKATAULU-ARVIO 

6-9kk, minkä jälkeen osa jatkuvaa toimintaa. 

 

  



AYY:N MUSEOTOIMINNAN 

KEHITTÄMINEN 
VASTUUHENKILÖT  

Museonjohtaja, arkistonhoitaja sekä museointendentti, hallituksen museotoiminnasta vastaava 
jäsen 

TAVOITE 

Museon kehittämistyön pitkän ajan tavoite on ylioppilaskunnan näyttely- ja arkistokokoelmien 
laajentaminen kattamaan kaikki Aalto-yliopiston korkeakoulut. Tätä varten on tarve tehdä 
museon uudelleenbrändäystä, jonka tavoitteina on museon tarkoituksen kirkastaminen, museon 
uudelleennimeäminen ja visuaalinen ilme, näyttelykokoelman päivitys ja museon ohjesäännön 
päivitys. Museon viestintää tulee kehittää luoden viestintäsuunnitelma museolle. 
Ylioppilaskunnan kokoelmapoliittisen ohjelman luominen ja sen jatkuva päivittäminen 
tulevaisuudessa tiivistää arkiston ja museon välistä yhteistyötä ja selventää ylioppilaskunnan 
kokoelmia. 

MITEN LINKITTYY STRATEGIAAN 

Aaltolaisuus on ikuista: uudistuneen museon tavoitteena on lisätä aaltolaisuuden tunnetta 
opiskelijoiden ja henkilökunnan ja alumnien keskuudessa. Esittelemällä kaikkien Aallon alojen 
kulttuurihistoriaa, museo luo yhteenkuuluvuutta ja ylpeyttä aaltolaisuudesta. 

NYKYTILA 

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan museo, Polyteekkarimuseo, on toiminut teekkarimuseona 
vuodesta 1958. Museo on ollut remontissa vuodesta 2019 ja korona-aikaan ei ole ollut 
mahdollista järjestää säännöllistä aukioloa. Uudelleen avaaminen on aikataulutettu AYY:n 
vuosijuhlaviikolle 2021.  

EHDOTETUT TOIMENPITEET 

Museon toiminta ja kokoelmat laajennetaan kattamaan kaikki Aalto-yliopiston alat. Museo saa 
brändityön tuloksena uuden nimen ja visuaalisen ilmeen, myös näyttelykokoelmaa tarkastellaan 
kokoelmapoliittisen ohjelman laatimisen myötä. Kokoelmapoliittisen ohjelman ensimmäinen versio 
(jatkossa aktiivisesti päivitettävä dokumentti) valmistunee alkuvuodesta 2021 työntekijöiden 
toimesta. 

TIEDOSSA OLEVAT TALOUS JA HENKILÖRESURSSIT 



Museotiimi vastuussa projektista, brändäystyöhön kutsutaan mukaan asiantuntijoita ja 
edustajat eri alojen toimijoista. Uudistustyöhön ja kokoelmien hallintaan apuja saadaan 
Helsingin kaupunginmuseon asiantuntijoilta. 

AIKATAULU-ARVIO 

Projekti on aloitettu 10/2020 ja se kestää n. 12kk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VAIKUTTAMINEN 

 

 

 

 

 

 

 



KUNTAVAALIT 2021 
VASTUUHENKILÖT  

Vaikuttamisen asiantuntija Lauri Jurvanen, hallituksen kuntavaikuttamisesta vastaava jäsen.  
 

TAVOITE 

Projektin tavoitteena on toteuttaa AYY:n kuntavaalikampanja Espoossa keväällä 2021, jonka 
jälkeen opiskelijoiden äänestysaktiivisuus on suurempi kuin edellisissä kuntavaaleissa sekä valittu 
kunnanvaltuusto on tietoinen AYY:n kuntavaalitavoitteista ja sitoutunut edistämään niitä. 

MITEN LINKITTYY STRATEGIAAN 

Kuntavaikuttaminen Espoossa on osa AYY:n yhteiskunnallista vaikuttamista. 

Strategia: AYY:n jäsenet ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. 

NYKYTILA 

AYY:n kuntavaalien ja kuntavaikuttamisen tavoitteet on päivitetty vuoden 2020 aikana, ja 
kevään kampanjan suunnittelu on aloitettu.  

EHDOTETUT TOIMENPITEET 

• Kootaan kuntavaalityöryhmä vaikuttamisen ja viestinnän työntekijöistä suunnittelemaan 

ja toteuttamaan kampanjaa 

• Tuotetaan kampanjailme, jota voidaan käyttää materiaaleissa. 

• Järjestetään mahdollisuuksien mukaan vaikuttavia tilaisuuksia, joista AYY:n jäsenet 

saavat tietoa ehdokkaiden ja puolueiden tavoitteista 

• Järjestetään tempaus kannustamaan opiskelijoita äänestämään. 

• Tehdään yhteistyötä pääkaupunkiseudun opiskelijajärjestöjen kanssa World Student 

Capital -yhdistyksen kautta. 

TIEDOSSA OLEVAT TALOUS JA HENKILÖRESURSSIT 

Projekti vaatii resursseja vaikuttamisen asiantuntijalta työaikaa, sekä viestintäasiantuntijan 
työpanosta, sekä tarvittaessa molempien esihenkilön vaikuttamisen ja viestinnän päällikön 
työaikaa keväällä 2021. 

Projektiin on budjetoitu rahaa kampanjan viestintämateriaalien sekä sähköisen viestinnän 
kustannuksiin. 

AIKATAULU-ARVIO 



Projektin suunnittelu aloitettu syksyllä 2020 ja jatkuu vuoden loppuun. 

Kampanjan graafinen materiaali valmistuu heti alkuvuodesta.  

Ehdokasasettelun vahvistamisen jälkeen 18.3.2021 Espoon ehdokkaat ovat tiedossa. 

Vaalien ennakkoäänestys on 7.-13.4.2021 ja varsinainen vaalipäivä su 18.4.2021 

Vaalien jälkeen uuden valitun valtuuston jäseniä pyritään vielä tavoittamaan AYY:n 
tavoitteista.  

 

KIELIOHJESÄÄNNÖN UUDISTUS 
VASTUUHENKILÖT  

Kansainvälisyydestä vastaava vaikuttamisen asiantuntija sekä kansainvälisyydestä ja/tai 
kieliasioista vastaava hallituksen jäsen 

TAVOITE 

AYY:n kieliohjesääntö uudistetaan niin, että AYY:n toiminta on kielellisesti saavutettavaa ja 
inklusiivista kaikille, myös ei-suomenkielisille kielivähemmistöille. 

MITEN LINKITTYY STRATEGIAAN 

2019–2020 ylioppilaskunnan suunnasta: Jokainen tuntee itsensä aaltolaiseksi. AYY:n rakenteet 
tukevat alojen ja kulttuurien välistä yhteistyötä. 

NYKYTILA 

AYY:n kieliohjesääntö, eli 3/2019 edustajiston kokouksessa yhdistetty kielistrategia-dokumentti 
(6/2020 hyväksytty) ja sen toimeenpanosuunnitelma (2012 hyväksytty), on dokumenttina monin 
paikoin vanhentunut kokonaisuus, joka ei ole aktiivisessa käytössä. Aalto-yliopistossa on 
kuitenkin enenevissä määrin suomea osaamattomia opiskelijoita, joten tarve selkeille 
toimenpiteille ja toimintatavoille näiden opiskelijoiden osallistumisesta ylioppilaskunnan 
toimintaan on. 

EHDOTETUT TOIMENPITEET 

• AYY:n kieliohjesäännön (eli entisen kielistrategian ja sen toimeenpanosuunnitelman) 

päivittäminen ajantasaiseksi ja helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi  

• Lisäksi projektia on mahdollista laajentaa esimerkiksi kulttuurisen saavutettavuuden ja 

inklusiivisuuden tarkasteluun esim. rekrytointikäytänteissä ja koulutussisällöissä aikataulun 

salliessa 



TIEDOSSA OLEVAT TALOUS JA HENKILÖRESURSSIT 

AYY tekee tilaustyönä gradututkimuksen, jossa tarkastellaan yliopistoyhteisön kielellistä ja 
kulttuurista saavutettavuutta ja siihen kiinnittymisen ehtoja. Aalto-yliopisto kattaa osan 
tutkimuksen kustannuksista (2000 euroa 5000 eurosta). Tutkimuksen tuloksia voidaan 
hyödyntää kielellisen saavutettavuuden ja integraation kehittämisessä. 

AIKATAULU-ARVIO 

Taustamateriaaleja päivitykseen on kerätty jonkun verran syksyllä 2020. Projekti kestää 6-12 kk. 

 

EDUSTAJISTOVAALIT 2021 
VASTUUHENKILÖT  

 
Hallinto- ja HR-päällikkö, projektityöntekijä 

TAVOITE 

Tavoitteena on saada vaalien äänestysprosenttia nostettua ja kehitettyä vaaleihin liittyvää 
viestintää niin, että AYY ja edustajistoryhmämme tulevat jäsenistöllemme tutummiksi ja kynnys 
asettua ehdolle ja osallistua toimintaan on matala. 

 

MITEN LINKITTYY STRATEGIAAN 

 
Joka toinen vuosi toistuvat edustajistovaalit ovat AYY:n ydintoimintaa ja linkittyvät strategisesti 
sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen sekä Aalt o-yhteisön identiteetin rakentamisen teemoihin.  

NYKYTILA 

AYY:n vaalijärjestyksen mukaisesti edustajistovaalit toimitetaan joka vuosi marraskuun 10. 
päivään mennessä, joten vuosi 2021 on myös edustajistolle vaalivuosi. Viime vaaleissa vuonna 
2019 panostettiin erityisesti vaaliviestintään projektityöntekijän työpanoksella ja jäsenistön 
aktivointi aloitettiin jo keväällä. Vuoden 2019 vaaleissa ehdokkaita oli 7% enemmän vuoteen 
2017 nähden, mutta äänestysprosentti pysyi suunnilleen samana (33,39%).  

 

EHDOTETUT TOIMENPITEET 

• Valitaan keskusvaalilautakunta 



• Palkataan projektityöntekijä johtamaan projektin toteuttamista sekä huolehtimaan vaalien 
käytännönjärjestelyistä ja viestinnästä 

• Aktivoidaan opiskelijoita asettumaan ehdolle 
• Annetaan resursseja sekä nykyisten että uusien edustajistoryhmien toiminnalle ja 

näkyvyydelle 
• Järjestetään vaalipaneelit ehdokkaille 
• Panostetaan vaaleihin liittyvään viestintään 
• Varmistetaan AYY:n oman vaalijärjestelmän toiminta 
• Pyritään sähköistämään ehdokasilmoittautuminen pandemiatilanteen mahdollisesti jatkuessa 

 

TIEDOSSA OLEVAT TALOUS JA HENKILÖRESURSSIT 

Talous: Vuoden 2021 vaalien budjetti on laadittu samaan tapaan kuin vuonna 2019. Tärkeimmät 
menoerät ovat projektityöntekijän palkka, vaaliliitoille annettavat tuet sekä 
viestintämateriaalien kulut.  
Henkilöresurssit: projektityöntekijä, hallinto- ja HR-päällikkö, IT-asiantuntija, graafinen 
suunnittelija, viestintäasiantuntija, keskusvaalilautakunta. 

AIKATAULU-ARVIO 

Keskusvaalilautakunnan valmisteleva työskentely alkaa keväällä, myös projektityöntekijä 
aloittaa työskentelyn keväällä. Vaalit järjestetään syksyllä ja keskusvaalilautakunnan 
työskentely jatkuu vuoden loppuun saakka. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ASUMINEN 

 

 

 

 

 

 

 

 



PALVELUIDEN JA ASUNTOTOIMINNAN 

DIGITALISAATIO 
VASTUUHENKILÖT  

Palvelu- ja vuokrauspäällikkö, talousjohtaja, kiinteistöyksikön päällikkö, Sektorien (palvelut, 
asuminen) hallituksen jäsenet soveltuvin osin (talous, palvelut, kansainvälisyys) 

TAVOITE 

Tavoitteena on automatisoinnin ja prosessikehityksen avulla poistaa turhaa manuaalista työtä, 
tehostaa ja helpottaa johtamista ja raportointia ja tuottaa kaikille jäsenille saavutettavaa 
palvelua. Pyritään löytämään vuodelle 2021 oleellisimmat Digitalisaatiohankkeet. Tämän hetkisen 
arvion mukaan niitä olisi: 

Asuntotoiminnan tavoitteena vuoden 2021 aikana on valita ja ottaa käyttöön 
kiinteistöjärjestelmä/-järjestelmiä (huoltokirja, kiinteistörekisteri ja vuokralaskutus) Domo-
järjestelmän rinnalle, jonka käyttöä jatketaan asuntohaun ja vuokralaisvalinnan työkaluna. 
 
Jäsenmaksuprosessin kehityksen tavoitteena on saada kaikille jäsenille mahdolliseksi 
maksaminen lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä sähköisesti. Oman uuden jäsenrekisterin 
hankinta on välttämätöntä. 

MITEN LINKITTYY STRATEGIAAN 

AYY digitalisten palveluiden tarjoajana. 

NYKYTILA 

Asuntotoiminnassa ja palveluissa tärkeimpänä järjestelmänä on Domo-järjestelmä, joka on 
kehitetty omaan käyttöön ulkopuolisin voimin ja Tila-järjestelmä, joka on omassa ylläpidossa. 
Domon kehittäminen ja Tilajärjestelmän käyttö on aikaa vievää. Monet prosessit kaipaavat 
valmiita järjestelmäratkaisuja markkinoilta. 
  
 

EHDOTETUT TOIMENPITEET 

• Tarvekartoitukset ja nykyisten järjestelmien auditointi sekä niiden yhteensopivuuden 

arviointi muihin järjestelmiin 

• Akuuttien järjestelmätarpeiden ratkaisut kartoituksen aikana 



• Domo-järjestelmän kehittämismahdollisuuksien ja valmisratkaisujen kartoitus mm. 
asukasvalinnan, raportoinnin ja sähköisten palveluiden osalta: sähköinen 
arkistointiratkaisu, sopimusten sähköinen allekirjoitusprosessi, sähköinen avainhallinta, 
asukasviestintätyökalu järjestelmän sisällä sekä vikailmoitustyökalu 

• Valitaan kartoituksen perusteella kiinteistöjärjestelmä. 

TIEDOSSA OLEVAT TALOUS JA HENKILÖRESURSSIT 

asuntotoiminnan resurssit ja mahdollinen konsultti, 

AIKATAULU-ARVIO 

12 kuukautta 

 
 

 

TEEKKARIKYLÄN 

KUNNOSSAPITOSUUNNITELMA 
VASTUUHENKILÖT  

Kiinteistöyksikön päällikkö, kiinteistöpäällikkö, kiinteistöistä vastaava hallituksen jäsen   

TAVOITE 

Tavoitteena laatia kunnossapitosuunnitelma koko kiinteistökannasta, jossa Teekkarikylällä on 
tulevina vuosina erityispaino. Suunnitelmassa huomioidaan asuntojen lisäksi alueen palvelut ja 
ulkoalueet. Varmistetaan kulttuuriperinnöltään arvokkaan Teekkarikylän suunnitelmallinen 
peruskorjaaminen, ylläpito sekä huoneistojen pintojen uusiminen, jotta asuntojen houkuttelevuus 
pitkäaikaisena opiskelijoidemme kotina ja arvo kiinteistöomistusnäkökulmasta varmistetaan.  
Tavoitteena rahoittaa pidettävien kohteiden korjaukset ARA-rahoituksella valtion avustuksen 
kera sekä laajentaa omakustannushintaisten ARA-kohteiden tasausryhmää.  

MITEN LINKITTYY STRATEGIAAN 

Tavoite on ylioppilaskunnan asuntotoiminnan linjapaperin mukainen ja uudessa strategiassa ra 

NYKYTILA 

Ylioppilaskunnalla on omistuksessa Teekkarikylässä ja Servinniemessä yli 1500 asuntoa, joista 
reilu kolmannes on soluasuntoja. Alue on rakennushistoriallisesti merkittävä kokonaisuus. 
Samaan aikaan, kun Otaniemeen rakennetaan merkittävä määrä uusia asuntoja, Teekkarikylää 
tulee kehittää, korjata ja ylläpitää elinvoimaisena. Vuoden 2020 aikana teetettiin koko 



kiinteistökantaan kuntoarviot ja energiatodistukset. Vuoden 2020 aikana käynnistetään 
tarkempi tarvemäärittely sekä niin sanottujen facelift-korjausten, eli tasonnostojen, suunnittelu. 

EHDOTETUT TOIMENPITEET 

• kiinteistöjen toiminnallinen malli selvitetään ja laaditaan suunnitelma, jolla nykyiset 

kohteet voidaan ylläpitää uusien kohteiden valmistumisen jälkeenkin. 

• rakennetaan palaute- ja reklamaatioratkaisut olemassa oleville vuokralaisille sekä 

kerätään helpommin analysoitavaa tietoa tarjousten hylkäämisestä ja irtisanomisten 

syistä, joiden avulla saadaan koottua tietoa huoneistojen korjaustarpeesta 

• analysoidaan vuokrakanta  

• tehdään arvio asuntotarkastusprosessin käyttöönoton tarpeellisuudesta osana 

kunnossapitoa 

• laaditaan suunnitelman toteuttamista varten kohdekohtaiset korjaustarpeiden pitkän 

tähtäimen suunnitelmat (PTS) seuraavalle 10 vuodelle, joissa huomioidaan teknisen 

kunnon lisäksi kysyntä, viihtyvyys sekä terveelliset asuinolosuhteet.  

• varmistetaan riittävä varautuminen kustannuksiin, jotka voivat teknisen tarpeen lisäksi 

aiheutua kysynnästä 

• tehdään ensimmäiset facelift -koekorjaukset  

OLEMASSA OLEVAT TALOUS- JA HENKILÖRESURSSIT 

Suunnitelman laadinta kiinteistö- ja asuntotiimin yhteistyönä. Suunnitelmaa varten käytetään 
kiinteistöjohtoryhmän harkinnalla ja hallituksen hyväksynnällä ulkopuolisia resursseja ja 
asiantuntemusta. Selvitykset ja toimenpiteet rahoitetaan Teekkarikylän kohteiden 
vuokratuotoilla.  

AIKATAULU-ARVIO 

Projekti kestää koko vuoden 2021. 

Suunnitelmaa laaditaan 1o vuodelle ja sitä lähdetään toteuttamaan jo vuoden 2021 aikana. 

 

 

 



ASUKAS- JA ASIAKASVIESTINNÄN 

SISÄLLÖN KEHITTÄMINEN 
VASTUUHENKILÖT  

Viestintäasiantuntija (palvelut ja asuminen) 

TAVOITE  

Asukas- ja asiakasviestintä sisällöltään monipuolisemmaksi. AYY:n asukkaita ja tilojen käyttäjiä 
innostetaan ja kannustetaan toimimaan kestävästi asumisessa ja yhteisissä tiloissa. Kirkastetaan 
vuokranantajan roolia vahvistamalla vuokranantajaviestintää niin asukasviestinnässä, kuin 
kertavuokrattavien tilojen osalta. Viestinnän sisältöä laajennetaan. Tiedetään kanavat, joiden 
kautta asukkaat parhaiten tavoitetaan.   

MITEN LINKITTYY STRATEGIAAN 

Brändistrategia: jäsenet tunnistavat ja tiedostavat AYY:n palvelut. Erityisesti korkealaatuiset 
asumispalvelut ovat selkeä ja tunnistettava osa AYY:n palvelukokonaisuutta. Koko 
organisaation toiminnasta viestiminen kattavasti. 

NYKYTILA 

Asumispalvelujen viestintää on kehitetty pienin askelin edeltävinä vuosina niin visuaalisen ilmeen 
kuin viestinnän käytäntöjen osalta. Ajan tasalla oleva kiinteistöjä, asuntoja ja asukkaita koskeva 
tieto löytyy AYY:n nettisivuilta ja Domosta. Ympärivuotista ajankohtaisempaa asukkaita 
koskevaa tietoa ei varsinaisesti ole tarjolla kaikissa niissä kanavissa, joita he itse käyttävät. 
Myös asumisen tai kiinteistöpuolen suuntaan tulee viestejä osittain vääriä kanavia pitkin. 

Tilanteesta riippuen asuminen näyttäytyy AYY:n brändin mukaisella ilmeellä, ja osittain AYY 
Housingin näköisenä. Housingilla on omanlaisensa ilme somekanavissa ja muuttajien infokirjeissä, 
mutta ei muualla (kyltit, AYY:n nettisivut ja Domo). Seuraajia on noin 500 Instagramissa ja noin 
3000 Facebookissa.  

Myös tilavuokra-asiakkaiden viestintä tarvitsee tarkoituksenmukaisimmat kanavat käyttöönsä.  

EHDOTETUT TOIMENPITEET 

• Valitaan jäsenkyselyn pohjalta nousseita asukkaiden ja asiakkaiden suosimia 

viestintäkanavia nykykanavien lisäksi. 

• Tuodaan viestinnän sisällöissä esiin asukkaiden ja tilavuokralaisten roolia kestävän 

kehityksen osana: innostetaan ja kannustetaan kestävään kehitykseen. 



• Selkeytetään, miten vuokranantajaviestintä on luontevasti mukana AYY:n 

kokonaisviestinnässä 

• Selkeytetään viestinnän vastuunjakoa ja luodaan vuosikello asumiseen ja tilojen käyttöön 

liittyvään viestintään: tunnistetaan vuoden aikana tärkeimmät taitekohdat viestinnän 

tarpeiden osalta, ennakoidaan ne, ja otetaan osaksi jatkuvaa toimintaa. Lisäksi teema-

aiheittain viestintä kestävään kehitykseen ja yhteisöllisyyteen liittyvien teemojen alla. 

TIEDOSSA OLEVAT TALOUS JA HENKILÖRESURSSIT 

Viestintäasiantuntija, palvelu- ja vuokrauspäällikkö, vaikuttamisen ja viestinnän päällikkö, 
graafikko, palvelutiimi, kiinteistötoimi. 

AIKATAULU-ARVIO 

Projekti aloitetaan vuoden alussa ja kestää koko vuoden. 



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, ympäristö, talous sekä asuntotoiminnan resurssit. 

MITEN LINKITTYY STRATEGIAAN 

Asuntotoiminnan linjapaperin mukainen. Asuntotoiminta on osana uutta strategiaa.  

NYKYTILA 

Ylioppilaskunta omistaa asuntoja noin 2600 asuntoa, joista noin 1600 sijaitsee Otaniemessä ja 
loput Espoon Leppävaarassa ja ympäri Helsinkiä. Kohtuuhintainen opiskelija-asuminen on 
merkittävä palvelu jäsenille, jota toivotaan lisää. Ylioppilaskunta on toteuttanut uudiskohteita 
ensimmäisen vuosikymmenen aikana Otaniemessä Otakaari 18:sta, Miestentielle ja Helsingissä 
Atlantinkadulle. 

Ylioppilaskunnalla ei ole ollut laadittua ja edustajiston hyväksymää kokonaissuunnitelmaa tai 
investointiohjelmaa strategian toteuttamiseksi. Uudisrakentamisohjelma tulee olemaan osana 
investointiohjelmaa. Vuoden 2020 aikana on teetetty rakennuspaikkojen esiselvityksiä ja 
luonnossuunnitelmaa tulevaisuuden kampuksesta asumisen näkökulmasta sekä siirrytty 
suunnitteluvaiheeseen Miestentien jatkohankkeessa odotettua aikataulua nopeammin. 

EHDOTETUT TOIMENPITEET 

Vuonna 2020 aloitetun Otaniemen asuntotoiminnan luonnossuunnitelman työstöä jatketaan 
analysoimalla kysyntää ja markkinaa ja osallistamalla suunnittelussa jäseniä. Eri teemoihin 
rekrytoidaan työryhmiä ja kehitetään kanavia osallistumiseen ja vaikuttamiseen. 
Kehittämistyötä tehdään näkyväksi ja kannustetaan osallistumiseen tiedottamalla siitä 
aktiivisesti toimistolle, edustajistolle sekä jäsenistölle. 

AYY:n tuleva hiilineutraliustavoite huomioidaan kestävän uudisrakentamisen ohjelman 
laadinnassa. Laaditaan kestävän rakentamisen strategia ja tavoitteet ja valitaan kestävyyden 
mittarointi asuntotoiminnassa. Selvitetään Miestentien II -hankkeen RTS -ympäristöjärjestelmän 
tavoiteasetannan ja ohjauksen yhteydessä tarkennetaan ja konkretisoidaan kestävän 



rakentamisen ohjeistusta uudisrakentamishankkeille. Selvitetään AYY:n mahdollisuudet 
kompensoida uudishankkeiden ja olemassa olevien kiinteistöjen hiilijalanjälki. 

Laaditaan suunnitteluohjeistus Miestentie II -hankkeen suunnittelun ja RTS -
ympäristöjärjestelmän tavoitteiden määrittelyn yhteydessä niin, että kestävä rakentaminen 
huomioidaan kokonaisuutena ja osana uudisrakentamisohjelmaa. 

Aikataulutetaan hankkeet suuntaa-antavaan investointiohjelmaan huomioiden asuntotoiminnan 
ja AYY:n muut investoinnit, resurssit ja markkinatilanteen. Pyritään aikatauluttamaan hankkeet 
tasaisesti. Investointiohjelman toteuttamista arvioidaan ja tarvittaessa päivitetään vuosittain. 

TIEDOSSA OLEVAT TALOUS- JA HENKILÖRESURSSIT 

Ohjelma laaditaan asumissektorilla yhteistyössä. Varmistetaan, että opiskelijoiden toiveet ja 
tarpeet tulevat kuulluksi ohjelmissa ja ohjeistuksissa. Ohjeistusten laadintaan käytetään 
tarvittaessa konsultointia kiinteistöjohtoryhmän puollolla hallituksessa hyväksyen.  

AIKATAULU-ARVIO 

Projekti aloitetaan keväällä, kesto arviolta 9 kuukautta. Suunnitelmaa laaditaan 10 vuodelle 
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