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1. Opiskelijan elävä kampus
Tavoite: Palosaaren kampusalue on Suomen paras. Opiskelijoille tarpeelliset palvelut löytyvät läheltä
ja sujuvoittavat opiskelijan arkea. Kampusalue ei ole vain paikka opiskella vaan tärkeä osa vaasalaista
opiskelijakulttuuria ja opiskelijoiden vapaa-aikaa.
Palosaaren
kampusalue
tulee
tulevaisuudessa
kasvamaan
huomattavasti
uusien
korkeakouluyksiköiden ja työpaikkojen siirtyessä alueelle. Tällä hetkellä tarjottavat palvelut ovat jo
nykyisellään kapasiteettinsa äärirajoilla, joten palveluntarjoajien on kehitettävä konseptiaan ja uusille
toimijoille on luotava mahdollisuuksia aloittaa toiminta kampusalueella.
Ylioppilaskunta vaikuttaa aktiivisesti yliopiston tilasuunnitteluun, jonka tavoitteena on tilojen tehokas
käyttö ja tilaratkaisut, jotka tarjoavat innovatiivisia ja nykyaikaisia oppimisympäristöjä, kuten
itseopiskelutiloja, ryhmätyötiloja ja sähköisen tenttimisen mahdollistavia saleja. Tilasuunnittelussa on
huomioitava ergonomisuus ja muunneltavuus, jotka edistävät opiskelijoiden opiskelukykyä. Opiskelu- ja
työergonomiaa on edistettävä kehittämällä erityisesti istumista vähentäviä ja seisomatyön
mahdollistavia tila- ja kalusteratkaisuja.
Kampusalueelta tulee löytyä tiloja ja palveluja, jotka mahdollistavat opiskelijoiden taukojen
viettämisen ja luovat kampukselle rentoja sosiaalisen kanssakäymisen paikkoja fyysinen hyvinvointi
huomioon ottaen. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus käyttää yliopiston tiloja ympärivuorokautisesti.
Kampuksen sydämessä toimivan tiedekirjasto Tritonian palvelujen riittävyys ja saatavuus tulee taata
opiskelijamäärien ja erilaisten tarpeiden lisääntyessä. Kampusalueen nykyisten ravintoloiden toimintaa
täytyy kehittää, ruoan tulee olla helposti saatavilla ja kestämättömään jonotilanteeseen täytyy löytää
ratkaisu.
Kampusalueelle kulkemisen ja kampusalueella liikkumisen täytyy olla turvallista ja sujuvaa. Tätä on
kehitettävä selkeyttämällä kevyen liikenteen väyliä ja huolehtimalla niiden kunnossapidosta. Pyöräilyn
edistämiseksi on kampukselle kartoitettava pyöränhuoltopiste ja polkupyörille on oltava riittävästi
telineitä lukitsemista varten. Lisäksi ylioppilaskunta tukee Vaasan kaupungin pyrkimyksiä
kaupunkipyörien hankkimiseksi. Julkisen liikenteen on oltava toimivaa, opiskelijalle edullista ja
mielekästä käyttää.
Yliopiston ja kampuksen muiden toimijoiden tulee yhdessä aloittaa kampusalueen vahvempi brändäys
ja markkinointi. Kampuskonsepti yhdistää tieteen, teknologian ja liiketoiminnan tavalla, jolla voidaan
ratkaista ekologisia ongelmia ja rakentaa kestävää ympäristöä.
Yliopiston IT-palvelut täytyy laittaa kuntoon. Kampusalueen WLAN-verkot on uudistettava kattaviksi,

nopeiksi ja luotettaviksi. Kursseilla käytettävien ohjelmien lisenssit on tuotava paremmin opiskelijoiden
tietoon ja käytettäviksi myös kampuksen ulkopuolella. Yliopiston tietojärjestelmiä on kehitettävä
siten, että niiden käyttö on selkeää ja yksinkertaista.

2. Vaikuttava VYY
Tavoite: VYY:n edunvalvonta on suunnitelmallista ja tavoitteellista kaikilla sen osa-alueilla. Poliittisen
tilannekuvan seuraaminen on säännöllistä ja toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin reagoidaan
aktiivisesti.
Luodaan jäsenistölle matalan kynnyksen mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua. Kehitetään
edunvalvontavaliokunnasta entistä vaikuttavampi ja saavutettavampi. Osallistetaan valiokuntaa
erilaisiin lausuntoihin ja kehitysprojekteihin, joista syntyy näkyviä tuloksia ja ilmiöitä kampuksella.
Viestitään ylioppilaskunnan edunvalvonnasta entistä avoimemmin ja selkeämmin hyödyntämällä
monipuolisesti
eri
viestintäkanavia.
Tunnistetaan
hallinnon
opiskelijaedustajien
vaikuttamismahdollisuudet paremmin ja keskitytään hallinnon opiskelijaedustaja-toiminnan
kehittämiseen ja aktivointiin sekä toiminnasta raportoimiseen.
Jatketaan

aktiivista

osallistumista

yliopiston

työryhmiin

ja

tapaamisiin.

Panostetaan

valmistautumiseen ja pidetään konkreettiset tavoitteet mielessä. Hallituksen ja edunvalvontasektorin
työntekijöiden osaamista kehitetään järjestelmällisesti. Seurataan poliittisen tilanteen vaikutuksia
opiskelijoiden arkeen.
Tehdään aktiivista kaupunkivaikuttamista kaupunkipoliittisen ohjelman 2016–2020 pohjalta.
Hyödynnetään omia olemassa olevia verkostoja ja luodaan ylioppilaskunnalle vakaat suhteet kaupungin
päättäjiin, virkamiehiin ja elinkeinoelämään. Tavoite on, että suhteet eivät ole henkilökohtaisten
suhteiden varassa..
Ylioppilaskunta uusii verkkosivunsa ja uudistuksessa otetaan erityisesti huomioon käytettävyys ja
rakenne.

3. Opiskelijan urapolku
Tavoite: Työelämälähtöisyys on keskeinen osa opetusta Vaasan yliopistossa. Opetussisältöjä ja metodeja kehitetään niin, että opiskelijoiden osaaminen kohtaa työelämän tarpeet. Opiskelijoiden
potentiaali työntekijöinä tunnistetaan jo opintojen aikana ja sitä osataan hyödyntää. Vaasan yliopisto
kehittää toimintaansa niin, että opiskelijoilla on mahdollisimman hyvä osaaminen työelämään
siirryttäessä.
Koostetaan opiskelijoiden työelämätaitojen ja työelämän tarpeet, joiden avulla ylioppilaskunta voi
toteuttaa vaikuttamistyötään johdonmukaisesti niin yliopiston kuin elinkeinoelämän suuntaan.
Viestitään mahdollisuuksista hyödyntää opiskelijoita erilaisissa projekteissa ja harjoitteluissa.
Edistetään jäsenten valmiutta tuoda omaa osaamistaan esille ja luomaan omaa taitoportfoliotaan
aktiivisesti jo ennen työelämään siirtymistä. Toimitaan aktiivisena osana vakiintuneita ja uusia
toimintamalleja, kuten Vaasa Network.
Kannustetaan opetushenkilökuntaa mahdollistamaan sujuva opinnoissa eteneminen monipuolisten
oppimisympäristöjen sekä joustavan osaamisen täydentämisen kautta. Hyödynnetään opetuksen
edelläkävijöitä ja asiantuntijuutta. Joustavat opinnot mahdollistavat myös työelämään tutustumisen ja
työn tekemisen jo opintojen aikana. Opintojen tulee edistää opiskelijoiden edellytyksiä yrittäjyyteen ja
valmentaa opiskelijoita työn murroksen luomiin haasteisiin.
Varmistetaan, että opiskelijoiden kansainvälistymisessä ja työelämässä tarvittavan kielitaidon
vahvistamiseksi Vaasan yliopisto kehittää Suomen parhaan, laadukkaimman ja monipuolisimman
kielipalvelun yhteistyössä muiden Vaasan korkeakoulujen kanssa. Toteutetaan ja kehitetään mentoritoimintaa yhteistyössä ainejärjestöjen, yritysten sekä Vaasan yliopiston alumnien ja nykyisten
opiskelijoiden välillä.
Ylioppilaskunta suorittaa opiskelijoiden edunvalvontaa kaikissa neljässä akateemisessa yksikössä.
Edunvalvontaa kohdistetaan erityisesti innovatiivisten ja uusien opetusmetodien käyttöönottoon,
opiskelijoiden tehokkaampaa opiskelua edesauttavien käytänteiden luomiseen sekä työelämä- ja
urapalvelujen toimintaan akateemisissa yksiköissä.

4. Hyvinvoiva ja jaksava opiskelija
Tavoite: Panostetaan opiskelijan hyvinvointiin, sillä sen merkitys opiskelijan arjessa on suuri. Jokaiselle
opiskelijalle taataan mahdollisuus esteettömään opiskeluun sekä opiskelua ja työelämän tarpeita
tukevat hyvinvointipalvelut.
Kartoitetaan opiskelua tukevien palvelujen tämänhetkinen tilanne ja laaditaan tavoitetilakuvaus
opiskelua tukevista palveluista. Kehitetään johdonmukaisesti hyvinvointipalveluiden laatua ja
kattavuutta pitämällä hyvinvointiteemoja esillä eri keskusteluissa ja osallistumalla aktiivisesti
kehittämistyöhön.
Huomioidaan eri elämäntilanteissa olevien opiskelijoiden tarpeet, jotta jokaisen opiskelukyky säilyy läpi
opintojen. Varmistetaan, että jokaisella opiskelijalla on yksilölliset mahdollisuudet arkea sujuvoittaviin
palveluihin ja esteettömään opiskeluun. Etenkin perheelliset ja työssäkäyvät opiskelijat sekä
opiskelijat, joilla on erityistarpeita, tulee huomioida.
Luodaan yhtenäinen opiskelijan hyvinvointikonsepti ja kehitetään palveluja niin itsenäisesti kuin
yhteistyössä korkeakoulujen ja muiden sidosryhmien kanssa. Tiivistetään yhteistyötä muiden
paikallisten palveluntarjoajien kuten YTHS:n ja korkeakoulupastorin kanssa. Viestitään palveluista
entistä tehokkaammin, jotta opiskelijat löytävät ne.
Varmistetaan yliopiston tukipalvelujen saatavuus, riittävyys ja yksilöllisyys. Opintojen suoritusaikojen
tiukentuessa korostuu opintoneuvonnan sekä opintopsykologin palvelujen tarve. Arvoa opiskelijoille
tuottavat myös laadukas uraohjaus sekä monipuoliset kansainvälistymisen mahdollisuudet.
Opiskelijaruoan täytyy olla jatkossakin ravitsevaa, terveellistä ja monipuolista. Erilaiset ruokavaliot
on otettava huomioon ja raaka-aineiden laatuun on panostettava. Ylioppilaskunta osallistuu aktiivisesti
Juveneksen asiakastoimikunnan työskentelyyn ja vie opiskelijoiden palautetta ja toiveita kaikkien
palveluntuottajien tietoon.
Ylioppilaskunta ajaa määrätietoisesti kattavien ja monipuolisten opiskelijaliikuntapalveluiden
aloittamista yhteistyössä yliopiston kanssa. Tavoitteena on sitouttaa myös muita toimijoita
palvelukonseptiin. Opiskelijaliikuntapalveluiden tulee olla saavutettavia ja edullisia sekä tarjota
kaikentasoisille liikkujille matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia.
Ylioppilaskunta tarjoaa muitakin vapaa-ajan aktiviteetteja. Tuetaan ylioppilaskunnan järjestö- ja
kerhotoimintaa tarjonnan laajuuden takaamiseksi ja helpotetaan niiden toimintaa kampusalueella.

Vahvistetaan suhteita kaupungin muihin kulttuuritoimijoihin ja ollaan mukana kehittämässä
kulttuuritarjontaa.

5. Jäsenistön VYY
Tavoite: VYY:n jäsenet ymmärtävät VYY:n toiminnan tarkoituksen, kuinka VYY organisaationa toimii ja
mitä palveluja se jäsenilleen tarjoaa. Jäsenistö tietää ja ymmärtää kuinka VYY vaikuttaa ja kuinka itse
pystyy vaikuttamaan VYY:ssä. Jäsenet haluavat osallistua VYYn toimintaan ja kokevat sen omakseen.
Ylioppilaskunnan toimintaa toteutetaan jäsenlähtöisesti. Jäsenet kokevat ylioppilaskunnan toiminnan
kiinnostavaksi ja he kokevat voivansa osallistua ja vaikuttaa ylioppilaskunnan toimintaan sekä kehittää
ylioppilaskuntaa itsensä näköiseksi. Edunvalvonta on aktiivista ja siitä tiedotetaan jäsenistölle
säännöllisesti viestintäkanavissa ja edunvalvontavaliokunnassa. Valiokunnassa jäsenistö voi helposti
myös osallistua edunvalvonnan kehittämiseen.
Tavoitteena on, että ylioppilaskunta koetaan helposti lähestyttävänä ja yhteisöllisenä, ja että
jäsenistöllä olisi vahvempi tunneside ylioppilaskuntaan, Kannustetaan myös kansainvälisiä opiskelijoita
aktiivisuuteen ja rohkaistaan mukaan ylioppilaskunnan toimintaan. Ylioppilaskunnan hallitus ja
työntekijät näkyvät kampuksen arjessa jäsenistön keskellä. Hallituksen jäsenet osallistuvat
aktiivisesti kampuksella toimivien opiskelijajärjestöjen ja kerhojen toimintaan.
Akateemisten perinteiden ja opiskelijakulttuurin näkyvyyttä vahvistetaan. Perinteisissä tapahtumissa
tuodaan selvästi esille tapahtuman yhtymäkohdat historiaan ja se kuinka perinneketju jatkuu
tapahtumaan osallistuvien kohdalla. Kaikissa tapahtumissa nostetaan yhteishenkeä ja ylpeyttä Vaasan
yliopiston tiedeyhteisöön kuulumisesta.
Hallitus-, edustajisto- ja hallinnon opiskelijaedustajien -toimintaa tuodaan aktiivisesti esille ja
madalletaan kynnystä lähteä mukaan luottamustoimintaan tarjoamalla koulutuksia ja mentorointia.
Hallitus tekee tiivistä
toteuttamisessa.

yhteistyötä

juhlavuosikoordinaattoreiden kanssa

VYY50-juhlavuoden

6. Yritysyhteistyö ja taloudellisen toiminnan kehittäminen
Tavoite:

VYY

toimii

tiiviissä

yhteistyössä

kumppaniensa

kanssa.

VYY:n

markkinointi-

ja

yhteistyömahdollisuudet kiinnostavat alueen ja Etelä-Suomen elinkeinoelämää. Luodaan keskipitkän
aikavälin yrityssuhteita ja yhteistyösopimuksia.
Ylioppilaskunta kehittää yhteistyömahdollisuuksiaan elinkeinoelämän ja järjestöjen kanssa. Toiminnan
keskiössä on luoda uusia, houkuttelevia yhteistyömahdollisuuksia yrityssuhdevastaavan sekä
kulttuuri- ja vapaa-aikasektorin välille.
VYY:n yhteistyömahdollisuudet eivät kohdennu ainoastaan mainosmyyntiin tapahtumissa ja
digimediassa. VYY kehittää uusia yhteistyömuotoja tapahtumien ympärille. VYY hyödyntää jo olemassa
olevia yhteistyökumppaneita ja keskittää resursseja uusien yhteistyökumppaneiden etsimiseen.
VYY huomioi mm. Boom City Approjen ja Contact-rekrymessujen yhteistyökumppaneita paremmin.
Yhteistyökumppaneille tarjotaan laajempaa näkyvyyttä ja suurempaa roolia tapahtumissa vuoden
ympäri.

