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JOHDANTO

Linjapaperi kertoo LAB-ammattikorkeakoulun Opiskelijakunta KOEn mielipiteet koulutus- ja sosiaalipolitiikasta sekä
kulttuurisesta yhteisöllisyydestä. Linjapaperi ohjaa Opiskelijakunnan toimintaa ja se on tarkoitettu vaikuttamistyön
tueksi. Linjapaperi on voimassa 2021-2022. Linjapaperi on ylivuotinen dokumentti, jotta vaikuttamistyötä voidaan tehdä
kestävästi ja tavoitteellisesti. Linjapaperi luo yhdessä strategian kanssa pohjan Opiskelijakunnan toiminnalle. Näitä
dokumentteja sovelletaan kaikessa Opiskelijakunnan toiminnassa.

Linjapaperi määrittää toiminnan linjat vuosille 2021-2022. Linjapaperi asettaa tavoitteellisen tilan sekä käytännön kaikille
aihealueille, jotka koskevat Opiskelijakuntaa.

LUT-KORKEAKOULUT

- LUT ja LAB toimivat tiiviissä yhteistyössä Lappeenrannan ja Lahden kampuksilla

Tukipalvelut
- Tukipalveluita johdetaan keskitetysti
- Tukipalveluiden henkilöstö on ammattitaitoista ja työhönsä motivoitunutta
- Kaikille opiskelijoille tarjotaan samat palvelut

Kielikeskus
- Tarjolla on monipuolisesti vaihtoehtoja valinnaisiin kieliopintoihin
- Tutkintoon kuuluvat pakolliset kieliopinnot ovat kaikilla aloilla substanssiopintoja

Korkeakoulupalvelut

- Korkeakoulupalveluissa tärkeintä on laadukkuus
- Korkeakoulupalvelut lähtevät opiskelijoiden tarpeista
- Korkeakoulupalvelut ovat kustannustehokkaita
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KOULUTUSPOLITIIKKA

Opintojen ohjaus ja tuki
- Opiskelijoilla tieto opinto-ohjaajan tuen mahdollisuudesta
- Tutoropettajilla ja muilla, joilla paljon tapaamisia omat vakiintuneet työpisteet, josta opiskelijoiden helppo löytää

tarvitsemansa tuki
- Opintopsykologi ja pedagoginen erityisasiantuntija - matalan kynnyksen palvelut

Yhteiset opintojaksot
- Enemmän mahdollisuuksia yhteisiin opintojaksoihin LUTin ja LABin opiskelijoille
- Opintopolku alemmasta ammattikorkeakoulututkinnosta yliopiston maisteritutkintoon ja ylempään

ammattikorkeakouluun on selkeä
- YAMK - yhteiset toteutukset, luennoitsijat ja tehtävät LUTin maisterivaiheen kanssa

Koulutuksen laatu
- Lähiopetuksen rinnalla on sopivassa suhteessa etäopetusta ja verkkokursseja
- Opinnäytetyön aiheiden ja työharjoitteluiden työelämärelevanssi huomioidaan
- Työn ja opintojen yhteensovittaminen on mahdollista
- Opetushenkilöstö on asiantuntevaa ja osaavaa
- Koulun henkilökunta on osaavia ammattilaisia
- Koulutus on osaamispainotteista
- Koulutuksessa ja koulutustarjonnassa panostetaan jatkuvaan oppimiseen
- Digitaalisuutta hyödynnetään sujuvasti kaikilla aloilla

Kansainvälisyys
- Kansainvälistyminen on helppoa ja siihen kannustetaan
- Kotikansainvälistyminen - vapaasti valittavat tai syventävät opinnot
- Opiskelijoiden törmäyttämistä, ruokapäivät ja muut kulttuuriset teemapäivät näkyy kampuksille

Opiskelijavalinnat
- Opiskelijavalinnat toteutetaan yhdenvertaisesti
- Hakuvaiheessa opiskelijalla on mahdollisuus osoittaa tiettyä alalle tarvittavaa osaamista pääsykokeen lisäksi

haastattelulla tai tehtävillä

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI)
- Opiskelijoille mahdollistetaan työharjoittelut TKI-toiminnassa
- Jokaisessa hankkeessa on mukana vähintään yksi opiskelija - töissä tai harjoittelussa
- Opiskelijat haluavat aktiivisesti mukaan toimintaan ja ovat kiinnostuneita TKI-toiminnasta
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SOSIAALIPOLITIIKKA

Toimeentulo ja työllisyys

- Opiskelijan tuet, opiskelijan vastuu opiskella jatkuvasti ja tehdä opintosuoritteita. Lainan ja opintorahan suhde
on järkevä

- Urapalvelut ja -ohjaus toteutetaan opiskelijoiden tarpeet huomioiden yhdessä Opiskelijakunta KOEn kanssa
- Koulun ja alueen toimijoiden välinen yhteistyö, jotta opiskelijalla mahdollisuus valmistumisen jälkeen työllistyä

koulutusta vastaavaan ammattiin

Terveys
- Opiskelijaterveydenhuolto järjestetään kampuksilla
- Hoitoon pääsy on nopeaa
- Opiskelijaterveydenhuollossa panostetaan ennaltaehkäisevään hoitoon
- Kaikki palvelut on opiskelijoiden tiedossa

Ravinto
- KELA:n ateriatuki suurennus, ei opiskelijalta vaan lisätään valtionosuutta
- Vegaaninen ruokavaihtoehto kaikille joka päivä
- Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositusten mukainen ravinto

Asuminen
- Opiskelija-asuminen tasaisesti kaupungilla, ja yhteydet kampuksille pitää olla kunnossa
- Vuoden vuokra-aika minimiä ei saa olla
- Majoittumistakuu ja tilapäisasuminen mahdollistetaan
- Opiskelijaystävällinen hinta

Liikunta ja hyvinvointi
- Palloilu- ja muut liikuntatilat ovat opiskelijoiden käytettävissä lähellä kampusta
- Kampuksilla on opiskelijoille tarkoitettuja hiljaisen työskentelyn tiloja
- Tilat aktivoivat arkiliikuntaan; taukojumppapaikat, sähköpöydät ja arkiaktiivisuus haasteet
- Kampusten läheisyydessä on kunnolliset ulkoliikuntapaikat ja ulkoilureitit
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YHTEISÖLLISYYS

Opiskelijakulttuuri
- Poikkitieteellinen yhteishenki. LABin yhtenäinen opiskelijakulttuuri, yhteistyössä LUTin opiskelijoiden kanssa
- Opiskelijoilla, alumneilla ja sidosryhmillä tervetullut olo opiskelijayhteisöön
- LABin kanssa yhteistyönä järjestetyt hyvinvointi-, liikunta- ja kulttuuritapahtumat
- Mahdollistetaan tapahtumien saavutettavuus kaikille, ainaki Lahti/Lappeenranta väli

Yhdenvertaisuus
- Kaikki yhteisön jäsenet kokevat olevansa tasavertaisia
- Yhteisössä vallitsee luottamus ja aktiivinen välittäminen toisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta
- Yhteisö on tasa-arvoinen ja puolueeton

Kampusten opiskelijayhdistykset
- Yhdistykset järjestävät yhdessä avoimia tapahtumia opiskelijoille
- Yhteistyö ja yhteydenpito kampusten yhdistysten kesken on sujuvaa
- Yhdistykset toimivat aktiivisesti yhteisöllisyyden kehittämiseksi

Sidosryhmät
- Tehdään yhteistyötä opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevien toimijoiden kanssa
- Yhteistyö on molemmin puolin kannattavaa ja tulevaisuusajatteluun pohjautuvaa

YHTEISKUNTA

Kestävä kehitys
- Kestävä kehitys huomioidaan kaikilla aloilla opinnoissa
- Opiskelijakunta toimii aktiivisesti kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti
- Opintojaksot ja työharjoitteluiden tehtävät tukevat kestävän kehityksen osaamista

Työelämä
- Työelämä arvostaa opiskelijoiden asiantuntijuutta tarjoamalla mahdollisuuksia työllistymiseen ja vaikuttamiseen
- Opiskelijoiden työllistymistä tuetaan urapalveluilla ja yhteistyöllä työelämän edustajien kanssa


