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”Yliopisto tarvitsee rinnalleen autonomisen ylioppilaskunnan”



TYÖTILAT

APUA OPINTOIHIN

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ 
OPINTOIHIN

KANSAINVÄLISTYMINEN





AALTOLAISET

Opiskelijat

HenkilökuntaProfessorit

Johto

Epäviralliset 
tapaamiset

Työryhmät

Akateemiset 
komiteat: 
viralliset 

päätökset Opiskelija
toiminta

Kurssit

Opetuksesta 
vastaavat



Yhteiskunta / SYL

Aalto/AYY

Korkeakoulut/
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https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/avaintietoa-ja-
vuosittaiset-raportit





Dekaani
Anna 

Valtonen

Dekaani
Gary Marquis

Dekaani
Ingman 

Björkman

Dekaani
Jyri 

Hämäläinen

Dekaani
Jouko 

Lampinen

Dekaani
Kristiina 

Kruus

ENGARTS BIZ CHEM ELEC SCI

Akateeminen 
Komitea - TSAK

Akateeminen 
Komitea - KAAK

Akateeminen 
Komitea -

Akateeminen 
Komitea -

Akateeminen 
Komitea -

Akateeminen 
Komitea -

Laitokset Laitokset Laitokset Laitokset Laitokset Laitokset

Aallon hallitus (7hlö)
pj valitaan vuoden alussa

Aallon Akateeminen Komitea AAK

Provosti, Vararehtorit, Palvelut: 
Opetus, Tutkimus, Kampuskehitys, Taide ja luova toiminta, Ulkosuhteet

Vetävät Steering Goupeja: LESG, AASG, SESG..etc., joissa mukana varadekaaneja ja dekaaneja.
Aallon johtoryhmä, (PMT)

Rehtoraatti





Kuka on teidän opetuksesta vastaava 
varadekaani?

Entä Opipäällikkö?
Laitosjohtaja?



• Tehdään yhdessä

• Ratkaisukeskeisyys

• Huomion herättäminen asiaan – yhteistyöstä 
lähdetään, siltojen polttaminen viimeinen 
keino!



• Apua ja tukea vaikuttamiseen?

Kopo-
asiantuntija( 

minna)

Kopo-
hallituslaiset

(Lumi ja Leila)

biz arts sci elec chem eng
opn
pj

Opintoneuvosto
Student Council

HALLOPEDIT

Edujory:

Neuvosto







• Meitä opiskelijoita on moneen:
- Perheelliset, eri ikäiset, eri taustat, kansainväliset opiskelijat, esteettömyys, hyvinvointi…

- Kunnioitetaan erityispiirteitä, tiedosta mitä ryhmää sinä henkilönä 
edustat, ja mistä on hyvä kysyä mielipiteitä muilta eturyhmiltä

- Viestintä on osa vastuuta



• Kysy aina kaverilta: vaikuttaminen tapahtuu porukalla

• AYY:ltä saa aina neuvoa: kopoasiantuntija on tämän alan ammattilainen

• Kohti konkreettista tavoitetta, muista projektin pitkäjänteisyys

• Halloped-verkkokoulutus!

• Tunne nämä:

• Aalto-yliopiston strategia (päivitystyötä tehdään 2019!)

• Oman alan opetussuunnitelma, tutkintosääntö (OOSit uudisetaan 2019!)

• AYY:n linjapaperi

• Lisäksi:

• AllWll?-kyselyn tulokset korkeakoulustasi (edeltäjältä voi kysellä)

• Aalto.Inside.fi

• Aalto.fi

• Yliopistolaki

• Tilastot: vipunen.fi, TEK, Ekonomit

Minna Mäkitalo,
Koulutuspolitiikan 
asiantuntija



• Vaikuttamisen aikataulu:

• Ennakoivaa? Reaktio muutokseen? Passiivista? Uusi aloitus?

• Päätöksenteon vuosikello: milloin asiasta voidaan päättää: dedline (Esimerkiksi 
kurssin oppimistavoitteita voi muuttaa vain 2-vuoden välein)

• Uusi avaus: missä järjestyksessä avataan keskustelua: milloin tulee kokouksia ja 
tapaamisia: pitkäjänteinen vaikuttamissuunnitelma

• KIIRE: toimi heti, ja saman tien viestiä ylimpään tahoon, jolle on 
keskusteluyhteys jo valmiina (esim AYY, dekaani..)





3.

Jatkuvuus

2.

Innostavuus
1.

Näkyvyys

Mikä?

Miksi?

Miten?



- Hyvinvoinnin huomiointi strategiseksi ja rakenteelliseksi 
osaksi opetuksessa 

- Paljon yhteistyötä AllWell? Tiimin, ja Success of Student-
strategiaryhmän kanssa (SoS)



AllWell? – kysely:
20% opiskelijoista 
burn out-riskissä

Aallon strategiatyöhön 
hyvinvointi mukaan

AllWell?-kyselyn rahoitus 
jatkumaan vuoden 2019 yli

Kurssijärjestelyt huomioivat 
tiedotusta, joustavuutta…

Opetuksessa huomioon 
hyvinvointi

Opetus antaa opiskelijalle 
työkaluja kehittää hyvinvointinsa 

ylläpitoa työskentelyssä

AYY + 
hallituslainen

Opiskelijaedustus 
kurssikohtaiseen kyselyjen 

käsittelyyn

AYY + Aallon hallitus: 
hyvinvointiin on 

kiinnitettävä 
huomiota

Opintovastaaville 
tiedotus

Aallon 
kokoavissa 

Kokousryhmissä 
käsittelyä

Korkeakoulujen 
käsittelyä

Strategiaprojektiin: 
vastuuhenkilö + 

kurssikokonaisuudet

Tapaaminen 
varareksin 

kanssa

Tiedotusta 
AYY:n

kanavilla

Blogikirjoitus

Twitter

Peda-tukea 
opettajille?

AllWell-
käsittely: 

opiskelijat 
mukaan!



Suomen 
korkeakoulututkinn
on suorittaneille kv-
opiskelijoille pysyvä 
oleskelulupa?

Suomen päättäjät! 
Opiskelijat mukaan SoTu
uudistukseen – olemme osa 
tukiviidakkoa jo nyt

Tuleva rahoitusmalliuudistus: 
Tästähän tulee ulos 
putkitutkinto silmillä

#koulutuslupaus
#koulutusleikkaus





• Jakautukaa ryhmiin
• Käykää läpi lappunne, ja valitkaa ryhmällenne 1-2 

vaikuttamistavoitetta (3min)
• Keitä vaikutatte? Opiskelijat, Henkilökunta, Aalto, yhteiskunta, opettaja…

• Miten vaikutatte? Tapahtuma, teksti, tapaaminen, jotain muuta?

• Milloin vaikutatte? 
Pohtikaa next stepit, ja arvio milloin voisitte päästä 
tavoitteeseenne. Vaikuttaako: kiire, päätöksenteon vuosikello, yhteisömuutos…

• Aikaa vaikuttamissuunnitelmalle on 10min: nopeita ideoita!
• Lopuksi: esittäkää vaikuttamissunnitelmanne pitchinä kaikille, 

2min per esitys



Yhteiskunta / SYL

Aalto/AYY

Korkeakoulut/

Edujory, pjt






