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1. TAUSTA

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKO on Lapin

ammattikorkeakoulun opiskelijoiden lakisääteinen edunvalvoja.

Opiskelijakunta on koonnut poliittisen ohjelman vuosille 2023-2027, ja sen

tarkoituksena on esittää opiskelijoiden poliittisia tavoitteita. Poliittinen ohjelma

kokoaa opiskelijakunnan näkemyksiä ja linjoja, joiden mukaan toimijamme

suorittavat edunvalvontatyötään Lapin ammattikorkeakoulun sisällä,

kunnallisesti, maakunnallisesti sekä valtakunnallisesti.

Poliittisen ohjelman on koonnut esitettäväksi hallitukselle ja edustajistolle

vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan nimetty työryhmä, johon kuului edustaja

sekä hallituksesta, edustajistosta että työntekijöistä.

2. KOULUTUSPOLITIIKKA

2.1 OPISKELU JA KOULUTUS

■ Ammattikorkeakoulun on tarjottava tarpeeksi laadukasta koulutusta,

jotta opiskelijoilla on valmistuessaan valmiudet työllistyä tutkintoaan

vastaaviin tehtäviin.

■ Ammattikorkeakoulun on tarjottava opiskelijalle mahdollisuus suorittaa

opintonsa valitsemallaan toteutuksella.

■ Ammattikorkeakoulun tulee huolehtia henkilökunnan digipedagogiikan

koulutuksesta ja ajantasaisesta laitteistosta, taaten laadukkaat

verkko-opinnot ja tasa-arvon opetustapojen laadun välillä.

■ Ammattikorkeakoulun tulee tarjota opiskelijoilleen ajantasaiset lisenssit

opinnoissa tarvittaviin ohjelmistoihin.



■ Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus käyttää koulun oppimis- ja

ryhmätyötiloja varsinaisen opetuksen ulkopuolella, mahdollistaen

ammattitaidon kehittämisen itsenäisesti.

■ Ammattikorkeakoulun on tarjottava hyvät edellytykset hankitun

osaamisen tunnistamiseen, ja sen ohjeistuksia on tarkennettava.

■ Mahdollisuutta valita opintoja muiden ammattikorkeakoulujen ja

yliopistojen tarjonnasta tulee ylläpitää.

■ Tekniikan alojen kurssien määrää tulisi lisätä ja yhteistyötä kehittää jotta

tarjottavien kurssien määrää saataisiin kasvatettua.

■ Ammattikorkeakoulun tulee kannustaa jatkuvaan oppimiseen.

■ Opetuksessa tulee ottaa huomioon opiskelijoiden kriisitietoisuuden nosto

sekä kestävän kehityksen tavoitteiden ymmärtäminen.

■ Lapin ammattikorkeakoulun toimipisteissä tulee olla opintoja tukevat

kirjastopalvelut opiskelijoiden käytössä, myös koulun aukioloaikojen

ulkopuolella.

■ Ammattikorkeakoulun viestintä opintoihin liittyen tulee olla tavoittavaa,

saavutettavaa ja ennakoivaa.

2.2 HARJOITTELU

■ Opiskelijoille tulee mahdollistaa harjoittelupaikan löytäminen

opiskelupaikkakunnalta, huomioiden erityisesti terveysalan opiskelijat.

■ Ammattikorkeakoulun tulee tarvittaessa tukea opiskelijoita

harjoittelupaikan hankkimisessa.

■ Suoritettavan harjoittelun tulee olla palkallista, pätevyydet huomioiden.

2.3 OPISKELIJAKUNNAN RAHOITUS

■ Opiskelijakunnan jäsenyys on oltava ammattikorkeakoulun opiskelijoille

vapaaehtoinen.

■ Opiskelijakunnan toimeentulo on turvattava opiskelijakunnan

jäsenmäärästä  riippumatta.



■ Opiskelijakunnan jäsenmaksu on pystyttävä pitämään kohtuullisena

opiskelijoiden varallisuus huomioiden.

■ Opiskelijakunnat on nähtävä potentiaalisina hanketoteuttajina ja

hankekumppaneina rahoittajien, ammattikorkeakoulun ja muiden

sidosryhmien toimesta.

■ Lakisääteinen perustoiminta tulee kuitenkin turvata julkisella

rahoituksella, sillä hanketoiminta on tarkoitettu toiminnan kehittämiseen.

■ Poliittisten päätöksentekijöiden on kiinnitettävä huomiota

opiskelijakuntien keskenään eriarvoiseen asemaan sekä kaikkien

opiskelijakuntien eriarvoiseen asemaan ylioppilaskuntiin verrattuna.

2.4 TYÖLLISTYMINEN

■ Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) on monipuolistettava

ja yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa kehitettävä. 

■ TKI-toiminnan sisällyttämistä opintoihin selkeämmin on lisättävä.

■ Kestävän kehityksen TKI-hankkeissa painotetaan erityisesti

opiskelijoiden osallistamista.

■ Opiskelun on oltava työelämälähtöistä, ja siihen on sisällytettävä

tarpeeksi yhteistyötä työelämän kanssa.

2.5 OPISKELIJOIDEN TASA-ARVO

■ Jokaisella opiskelijalla tulee olla tasa-arvoiset mahdollisuudet

kouluttautua iästä, sukupuolesta, erilaisista taustoista ja

elämäntilanteista huolimatta.

■ Korkeakoulun on kehitettävä koulutustarjontaansa huomioiden myös

perheelliset ja työssäkäyvät opiskelijat.

■ Ammattikorkeakoulutus tulee olla räätälöitävissä opiskelijoiden nopeasti

muuttuvat elämäntilanteet ja muuttuvat maailmantilanteet huomioiden.

■ Korkeakoulujen toimipisteitä on oltava tarpeeksi laajalti

valtakunnallisesti.



■ Ammattikorkeakoulu osallistuu opiskelijakunnan kanssa

Pride-tapahtumaan muun muassa sateenkaariliputtamalla.

3. SOSIAALIPOLITIIKKA

3.1 ASUMINEN

■ Opiskelija-asuntoja tulee olla tarjolla tarpeeksi kattavasti.

■ Asuntojen hintojen on pysyttävä kohtuullisissa rajoissa opiskelijoiden

tulot huomioiden.

■ Opiskelija-asuntojen sijainti on oltava saavutettava ja houkutteleva.

3.2 TOIMEENTULO

■ Ammattikorkeakoulutuksen on oltava opiskelijoilleen maksutonta.

■ Opintotuessa ei tule lisätä lainapainotteisuutta.

■ KELAn ateriatuen on oltava riittävä mahdollistamaan edullinen, laadukas

ja monipuolinen erityisruokavaliot huomioiva koululounas.

3.3 HYVINVOINTI

■ Ammattikorkeakoulu on ympäristöltään oppimista edistävä, viihtyisä ja

monipuolinen, ja hyvinvoinnin toteutumista tulee seurata.

■ Viihtyisä ja monipuolinen oppimisympäristö tulee ulottaa myös

monimuoto-opintoihin.

■ Ammattikorkeakoulun jokaisella toimipisteellä on oltava opiskelijoiden

käytössä ryhmätyötiloja sekä seisomatyöpisteitä, ja luokkahuoneiden

sisustamisessa on suosittava ergonomisia ratkaisuja.

■ Korkeakoulukonsernin hyvinvointipalveluille on tarjottava riittävät

resurssit, jotta opiskelijoiden opinnoissa eteneminen, syrjäytymisen



ehkäiseminen ja ongelmiin varhaisessa vaiheessa puuttuminen saadaan

turvattua.

3.4 OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO

■ YTHS:n palvelutarjonta tulee olla tasa-arvoista ja saavutettavaa kaikille

opiskelijoille paikkakunnasta riippumatta.

■ KELAn määrittelemät julkisen liikenteen saavutettavuuskriteerit eivät

tällä hetkellä täyty Kemin eikä Tornion osalta. Saavutettavuuden on

oltava kriteerien mukaista, tai vaihtoehtoisesti Tornioon on perustettava

yhteistyökumppanin palvelupiste vastaanottoa varten ja Kemiin

laboratoriopalveluita varten.

■ YTHS:n on varmistettava riittävät resurssit toiminnalleen, jotta pääsy

hoitoon on nopeaa.

4. KAMPUSKAUPUNGIT

■ Opiskelijalla tulee olla kampuskaupunkien tilojen kautta mahdollisuus

monipuoliseen liikuntaan, urheiluun ja kehonhuoltoon.

■ Julkisen liikenteen tulee olla opiskelijoille saavutettavaa ja

kohtuuhintaista. Julkisen liikenteen vuoroja on oltava riittävästi, jotta

opiskelijoilla on mahdollisuus kulkea koulumatkansa julkisilla, kellonajasta

ja paikkakunnasta riippumatta. Vuoroissa on otettava erityisesti

huomioon Kemi-Tornio-alueen opiskelijat, jotka asuvat toisessa

kaupungissa kuin missä opiskelevat.

■ Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalla tulee olla tunnustettu ja suora

kanava vaikuttaa kampuskaupunkien päätöksentekoon, ja

opiskelijakunnan kuulemismahdollisuuksia on ylläpidettävä.

■ Kampuskaupunkien tulee omalta osaltaan vahvistaa harjoittelupaikkojen

luomista etenkin niillä koulutusaloilla, joilla paikkoja on vähän tarjolla.



■ Kampuskaupunkien tulee pyrkiä vastaamaan työvoimavajeeseen luomalla

kaupunkeihin elinolosuhteet jotka houkuttelevat valmistuneita

opiskelijoita jäämään paikkakunnalle töihin.

■ Yrityksen perustaville yrittäjille tulee tarjota tarpeeksi ohjausta ja

neuvontaa sekä infrastruktuuria.

■ Kampuskaupunkien tulee tarjota opiskelijoille maksuton ehkäisy.

■ Kampuskaupungit osallistuvat opiskelijakunnan kanssa

Pride-tapahtumaan muun muassa sateenkaariliputtamalla.

5. AMMATTIKORKEAKOULU

■ Lapin korkeakoulukonsernin syventäessä yhteistyötään, mahdollisissa

uusissa johtamisjärjestelyissä on turvattava opiskelijoiden mahdollisuus

osallistua päätöksentekoon sen kaikilla asteilla.

■ Ammattikorkeakoulun sisäisillä yhteisöillä tulee säilyä vahva ja vaikuttava

valtarooli päätöksenteossa suhteessa ammattikorkeakoulun ulkopuolelta

tuleviin päättäjiin.

■ Mikäli korkeakoulujen toimintaa kehitetään yhden lainsäädännön piiriin,

tulee kummankin nykyisen korkeakoulun erityispiirteiden säilyttämisestä

pitää huolta korkeakoulujen erotessa opetustavoiltansa ja -tehtäviltään.

6. KANSAINVÄLISYYS

■ Opiskelijoita tulee tukea kansainvälistymiseen ulkomaanharjoittelujen ja

opiskelijavaihtojen kautta.

■ Kaikilla ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on oltava tasa-arvoinen

mahdollisuus kansainvälistymiseen.

■ Ammattikorkeakoulun tulee tukea kansainvälistä toimintaa ja tarjota

mahdollisuksia kotikansainvälistymiseen paikkakunnasta riippumatta.



■ Ammattikorkeakoulun on tarjottava laadukasta koulutusta sekä

vaihto-opiskelijoille, että kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille.

■ Kansainvälisten opiskelijoiden on oltava tasa-arvoisia

korkeakouluyhteisön jäseniä.

■ Vaihto-opiskelijoille tulee tarjota kouluterveydenhuollon palvelut.

7. YMPÄRISTÖVASTUU

■ Ammattikorkeakoulun tulee toiminnassaan ottaa huomioon kestävä

kehitys ja tavoitella Arenen Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen

ja vastuullisuuden -ohjelman mukaista kestävää, vastuullista ja

hiilineutraalia ammattikorkeakoulua vuoteen 2030 mennessä.

■ Ympäristövastuu ja kierrätysmahdollisuudet on säilytettävä vähintään

saavutetuilla tasoilla kampuksilla, opiskelija-asuntosäätiöissä sekä

kampuskaupungeissa.


