OPISKELIJAKUNTA ROTKO

Johdanto
Strategia luo suuntaviivat toiminnalle ja opastaa opiskelijakuntaa
alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Strategian tavoite on
löytää ratkaisuja toiminnan jatkuvuuden ja laadun takaamiseksi.
Lähitulevaisuuden suurimpia haasteita on opiskelijakunnan
talouteen liittyvät ulkoiset uhat. Nykyisessä tilanteessa suuri osa
opiskelijakunnan resursseista kuluu siihen, että pyritään
turvaamaan resurssit ydintoiminnan, kuten edunvalvonnan,
toteuttamiseen.
Työryhmä pohti opiskelijakunnan keskeisimpiä vahvuuksia ja
mahdollisuuksia, joiden kautta pyritään tuomaan ratkaisuja edellä
mainittuihin haasteisiin. Strategian on tarkoitus toimia
suuntaviivana nykyisille ja tuleville luottamustoimijoille sekä
selkeyttää tavoitteitamme yhteistyötahoille.

Nykytila-arvio
Vahvuudet

Heikkoudet

Edustajiston toiminta
Muuntautumiskyky
Suhteet koulun johtoon
Yhteisöllisyys
Proaktiivisuus ja ennakointi

Jäsenprosentti
Perehdytys
Tiedonsiirto

Mahdollisuudet

Uhat

Sähköiset palvelut
Tuutorointi
Hallituskauden rytmin
muutos

Talouden vakaan pohjan
puuttuminen
Kampusten välinen
epätasa-arvo
Luottamustoiminnan
houkuttelevuuden vaihtelu

Opiskelijakunnan
toiminnan ydin
Opiskelijakunta vahvistaa asemaansa opiskelijoiden edunvalvojana.
Edunvalvonta on tavoitteellista, näkyvää ja avointa. Opiskelijakunta
kykenee vastaamaan ymmärrettävästi kysymyksiin siitä mitä
tehdään ja miksi.
Opiskelijakunta tuntee oman arvonsa ja on opiskelijuuden ja
edunvalvonnan paras asiantuntija. ROTKO on tunnistettu ja
tunnustettu osa Lapin Korkeakoulukonsernia, joka tarjoaa
ajankohtaisimman opiskelijoita koskevan tiedon ja toimii
asiantuntijana opiskelijoita koskevissa asioissa.
Opiskelijoiden hyvinvoinnin ympärillä tehtävä edunvalvonta vastaa
opiskelijoiden tarpeita. Tuutorkoulutus on laadukasta ja toiminta
saa erityistä huomiota ja on kehittämisen kohteena
strategiakauden aikana.

Arvot
Yhdenvertaisuus
Opiskelijakunnassa kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta iästä,
sukupuolesta, etnisestä taustasta, seksuaalisesta suuntautumisesta,
poliittisesta kannasta tai uskonnollisesta vakaumuksesta.

Opiskelijalähtöisyys
Opiskelijakunnan toiminta lähtee AMK opiskelijoista, ja toiminta
toteutetaan heidän parhaan etunsa mukaisesti. Olemme helposti
lähestyttäviä ja tavoitettavissa.

Kunnioitus
Kunnioitamme ja arvostamme jokaista yksilöä ja heidän työtään. Olemme
joustavia, osaamme kiittää ja antaa tarvittaessa myös rakentavaa kritiikkiä.

Kannustavuus
Kannustamme jokaista opiskelijaamme yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja
toimintaan jo opintojen aikana. Kannustamme työelämätaitojen
kehittämistä laajasti ja monipuolisesti.

Saavutettavuus
Opiskelijakunta on muuttuvista tilanteista huolimatta kaikkien opiskelijoiden
saavutettavissa.

Tehokkuus
Olemme sopeutuvaisia nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Pidämme
hallituksen,
edustajiston
ja
toimihenkilöiden
välisen
työnjaon
mahdollisimman selkeänä optimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi.

Tavoitteet
Opiskelijakunta on yhteisö joka omalla toiminnallaan vaikuttaa opiskeluyhteisön
tasavertaisuuteen, avoimuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Opiskelijakunnassa
toteutetaan ammattitaitoista edunvalvontaa jotta kaikilla Lapin AMK:n
opiskelijoilla on mahdollisuus yhdenvertaiseen ja laadukkaaseen koulutukseen.

Sisäinen:
Opiskelijakunta pysyy ajan hermoilla.
ROTKOssa työskennellään vastuullisesti ja ennakoivasti huomioiden opiskelijoiden
muuttuvat tarpeet.
ROTKO on tulevaisuuden työnantaja ja Suomen paras työpaikka.

Paikallinen:
ROTKO on tulevaisuuden hankekumppani Lapin korkeakoulukonsernille.
ROTKO tekee opiskelijaterveydenhuollon edunvalvontaa yhteistyössä YTHS:n ja
muiden toimijoiden kanssa.
Opiskelijakunta tuo strategiakauden aikana olevia vaaleja näkyväksi opiskelijoille,
sekä nostaa esille aiheita ja asioita joihin äänestämällä voi vaikuttaa. ROTKO
kannustaa opiskelijoita äänestämään, ja yleisesti aktiiviseen kansalaisuuteen.

Valtakunnallinen:
ROTKO on mukana opiskelijakuntien rahoitusmallin uudistamisessa.
Opiskelukulttuuri huomioidaan korkeatasoisessa edunvalvonnassa.
Opiskelijakunta ajaa merkittäviä parannuksia opiskelijan hyvinvointiin ja
ennaltaehkäisevään työhön pyrkimyksenään kokonaisvaltainen hyvinvointi.
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