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Toimintasuunnitelma 2019

EDUNVALVONTA

Kärkihankkeet
Nro Päätavoite Toimenpiteet Toimenpiteet piireissä

1

Lukiolaiset on vahva ja 
näkyvä vaikuttaja 
eduskuntavaaleissa, ja 
lukiolaisten tavoitteet 
näkyvät 
hallitusohjelmassa.

Toteutetaan lukiolaisten eduskuntavaalikampanja 
yhdessä piirien ja opiskelijakuntien kanssa.

Viedään lukiolaisten tavoitteet ehdokkaiden ja 
puolueiden tietoisuuteen.

Nostetaan lukiolaisille tärkeitä teemoja julkiseen 
keskusteluun.

Kannustetaan lukiolaisia ehdolle, vaikuttamaan 
paikallisesti ja äänestämään vaaleissa.

Piirit osallistuvat 
eduskuntavaalikampanjan 
toteuttamiseen omalla alueellaan ja 
kannustavat opiskelijakuntia 
aktiivisuuteen  vaaleihin.

2

Lukiolaisten kädenjälki 
näkyy sekä lukion 
opetussuunnitelman 
perusteissa että lukion 
paikallisissa 
opetussuunnitelmissa.

Liitto vaikuttaa aktiivisesti opetussuunnitelman 
perusteita työstävissä työryhmissä ja on proaktiivinen 
Opetushallituksen suuntaan.

Käsitellään lukion opetussuunnitelman aiheita liiton 
tapahtumilla.

Kerätään lukiolaisilta palautetta nykyisten 
opetussuunnitelmien toimivuudesta.

Tuotetaan materiaalia 
opetussuunnitelmavaikuttamisen tueksi piireille ja 
opiskelijakunnille.

Piirit tukevat opiskelijakuntia 
paikallisiin opetussuunnitelmiin 
vaikuttamisessa.

Piirit seuraavat aktiivisesti 
opetussuunnitelmien toteutumista 
omalla alueellaan yhteistyössä 
opiskelijakuntien kanssa.

3

Lukiolaisten 
edunvalvontaviestintä 
lisää lukiolaisten 
tietoisuutta liiton 
kannoista, 
voimaannuttaa lukiolaisia 
vaikuttamaan ja herättää 
yhteiskunnallista 
keskustelua.

Julkaistaan juuri lukiolaisille kohdennettua ja 
lukiolaisten näköistä edunvalvontasisältöä 
sosiaaliseen mediaan.

Lisätään lukiolaisten tietoisuutta edunvalvonnallisista 
linjauksista sosiaalisen median ja opiskelijakuntien 
välityksellä.

Toteutetaan suunnitelmallista edunvalvontaviestintää 
muun muassa edunvalvonnan viestintäsuunnitelman 
pohjalta ja kehitetään viestintää kerättyjen 
kokemusten perusteella.

Tuetaan piirejä edunvalvontaviestinnän 
suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

Piirit ovat aktiivisia sosiaalisessa 
mediassa ja hyödyntävät liiton 
tuottamaa materiaalia.

Piirit viestivät liiton ajankohtaisista 
linjauksista opiskelijakunnille.

Piirit viestivät edunvalvonnasta 
suunnitelmallisesti linjassa 
keskusliiton kanssa.

Jatkuva toiminta ja muut projektit
Nro Päätavoite Toimenpiteet Toimenpiteet piireissä
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4
Liitto edustaa lukiolaisia 
vahvasti kaikilla 
päätöksenteon tasoilla.

Edustetaan lukiolaisia kaikissa merkittävissä 
lukiokoulutusta ja lukiolaisten hyvinvointia 
käsittelevissä työryhmissä ja toimielimissä.

Päivitetään edunvalvonnan työnjako vastaamaan 
maan uutta hallintorakennetta tarvittaessa.

Tuetaan piirien edunvalvonnan fokusta 
vertaistukiryhmän kautta.

Koulutetaan ja kannustetaan piirejä maakunnalliseen 
vaikuttamiseen.

Koulutetaan opiskelijakuntia kuntavaikuttamiseen.

Piirit edustavat lukiolaisia 
alueellisissa ja maakunnallisissa 
työryhmissä ja toimielimissä.

Piirit kannustavat opiskelijakuntia 
vaikuttamaan kunnallisen tason 
toimielimissä ja lukion sisäisessä 
päätöksenteossa.

5

Lukiolaiset saavat 
tavoitteensa läpi 
mahdollisissa 
maakuntavaaleissa.

Toteutetaan Lukiolaisten maakuntavaalikampanja.

Tarjotaan lukiolaisille matalan kynnyksen keinoja 
osallistua maakuntavaalikampanjan käytännön 
toteuttamiseen ja aktivoidaan lukiolaisia sekä ehdolle 
että äänestämään.

Tehdään yhteistyötä muiden järjestöjen kesken 
maakuntavaalikampanjan saralla valtakunnallisesti.

Osallistetaan piirejä maakuntavaalikampanjan 
suunnittelussa ja tuotetaan piireille materiaalia 
kampanjan toteuttamisen tueksi.

Maakuntavaalit näkyvät liiton viestinnässä.

Piirit osallistuvat 
maakuntavaalikampanjan 
toteuttamiseen omalla alueellaan ja 
kannustavat opiskelijakuntia 
ottamaan kantaa.

Piirit jakavat 
maakuntavaalikampanjan sisältöjä 
omissa kanavissaan.

6

Liiton edunvalvonta 
huolehtii laaja-alaisesti 
nuoren asemasta 
yhteiskunnassa.

Laajennetaan tavoiteohjelmaa kattamaan nykyistä 
laajemmin nuoren asemaan yhteiskunnassa 
vaikuttavia teemoja.

Päivitetään tavoiteohjelma erityisesti kunnallisen 
päätöksenteon näkökulmasta.

Varmistetaan, että liitolla on riittävä osaaminen 
nuorten laaja-alaiseen edunvalvontaan.

Piirit osallistuvat 
asiakirjavalmisteluun. 

7

Opiskelijakunnat 
osallistuvat aktiivisesti 
edunvalvonnan 
tekemiseen.

Opiskelijakuntia osallistetaan liiton 
asiakirjavalmisteluun.

Opiskelijakunnille tarjotaan apua, materiaaleja ja 
koulutusta paikallisen edunvalvonnan tekemiseen.

Piirien edunvalvontaa tehdään 
opiskelijakuntien kanssa. 

Piirien edunvalvontatiimit tukevat 
opiskelijakuntia myös omatoimiseen 
edunvalvontaan.

Piirien edunvalvontatiimit tekevät 
paikallista edunvalvontaa 
yhteistyössä opiskelijakuntien 
kanssa.

8

Liitto osallistuu 
lukiokoulutuksen 
pedagogiseen 
kehittämiseen.

Kerätään palautetta sähköisistä 
ylioppilaskirjoituksista, erityisesti matemaattisten 
aineiden sujumisesta ja kehittämistarpeista.

Toteutetaan ylppäreihin liittyvä viestintäkampanja.

Kerätään palautetta tuntijakokokeiluun osallistuneilta 
opiskelijoilta, ja vaikutetaan aktiivisesti kokeilun 
seurannasta ja jatkotoimenpiteistä päätettäessä.

Piirit edesauttavat opiskelijakuntien 
hyvien käytäntöjen jakamista sekä 
opiskelijakeskeisten pedagogisten 
menetelmien ja 
opiskelijaystävällisen 
toimintakulttuurin levittämistä.
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9

Yksittäiselle opiskelijalle 
on tarjolla tukea ja apua 
ongelmiinsa ja tietoa 
lukiolaisten oikeuksista.

Toimihenkilöt auttavat lukiolaisia heitä koskettavissa 
ongelmissa.

Toimihenkilöt tarjoavat tietoa ja vastaavat 
opiskelijoiden kysymyksiin Lukiolaisoppaan kautta 
sekä suoraan lukiolaisille.

Päivitetään Lukiolaisopas vastaamaan uuden 
lukiolainsäädännön sekä opetussuunnitelmien 
perusteiden kirjauksia.

Toteutetaan oikeusturvaviestintäkampanja erityisesti 
muutosten osalta.

Piirit auttavat ja kannustavat 
alueidensa opiskelijakuntia 
valvomaan lukiolaisten etuja.

Piirit viestivät lukiolaisoppaasta ja 
sen sisällöistä.

Piirit valvovat opetussuunnitelma- ja 
lukiolakiuudistuksen tuomien 
velvoitteiden toteutumista lukioissa.

10

Liiton edunvalvontaa 
tehdään jatkuvassa 
vuorovaikutuksessa 
lukiolaisten kanssa.

Opiskelijakunnilta kerättävää tietoa käytetään 
hyödyksi edunvalvonnassa.

Liiton toimihenkilöt keräävät lukiolaisilta tietoa ja 
näkemyksiä edunvalvonnan tueksi.

Liitto nostaa esiin omissa kanavissaan piirien 
edunvalvonnallisia saavutuksia.

Liiton edunvalvontatyön arkea avataan 
konkreettisemmin osana viestintää lukiolaisille.

Piirit kannustavat osallistumaan 
edunvalvontaan ja tarjoavat tukea 
siihen.

Piirit viestivät alueellisista 
edunvalvonnallisista teemoista sekä 
saavutuksistaan alueensa 
lukiolaisille, keskusliitolle ja muille 
piireille. 

11

Liitto on aktiivinen 
vaikuttaja niin päättäjien 
kuin sidosryhmienkin 
keskuudessa, ja 
koulutuspäättäjät ovat 
tietoisia liiton kannoista 
sekä pitävät niitä 
tärkeinä asioina.

Tarjotaan lukiolaisten asiantuntemusta 
päätöksenteon tueksi.

Liitto valmistelee päättäjän oppaan lukiolaisia 
koskevista asioista päätöksenteon tueksi.

Tavataan säännöllisesti liiton tavotteiden kannalta 
keskeisiä päättäjiä, viranhaltijoita ja sidosryhmiä.

Ylläpidetään ja syvennetään yhteistyötä erityisesti 
nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen sekä muiden 
sidosryhmien kanssa.

Ollaan aktiivinen toimija niissä järjestöissä ja 
verkostoissa, joiden jäsen liitto on.

Piirit viestivät aktiivisesti 
edunvalvonnallisista aiheista 
paikallisille päätöksentekijöille.

Piirit verkostoituvat alueellisten 
sidosryhmien kanssa sekä luovat 
toimivat yhteydet alueellisiin 
päättäjiin ja ylläpitävät niitä.

Piirit vahvistavat rooliaan alueen 
lukiolaisten edustajana 
sidosryhmien keskuudessa.

Piirit kontaktoivat maakuntapäättäjiä 
ja auttavat opiskelijakuntia 
kontaktoimaan kuntapäättäjiä 
oppaan tiimoilta.

12

Liitto on aktiivinen 
yhteiskunnallinen 
keskustelija ja 
keskustelunherättäjä 
yhteiskunnallisista 
asioista nuorten 
näkökulmasta.

Kannustetaan toimijoita osallistumaan 
edunvalvonnallisiin keskusteluihin sosiaalisessa 
mediassa ja jakamaan liiton sisältöjä.

Laaditaan kannanottoja ja lausuntoja ajankohtaisista 
aiheista. Tehdään keskustelunavauksia ja reagoidaan 
yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Varmistetaan, että liitolla on ajantasaiset ja 
laadukkaat työkalut liiton medianäkyvyyden ja muun 
yhteiskunnallisen keskustelun seurantaan.

Tehdään yhteistyötä muiden nuoriso- ja 
opiskelijajärjestöjen kanssa.

Osallistutaan SuomiAreena-tapahtumaan.

Järjestetään sidosryhmätilaisuus.

Järjestetään lukiolaisten Huipputapaaminen, mikäli 
ulkopuolista rahoitusta järjestyy.

Osallistutaan Pride-tapahtumiin.

Piirit laativat ajankohtaisia 
kannanottoja alueellisen 
edunvalvonnan osalta.

Piirit tekevät maakunnallisia ja 
paikallisia keskustelunavauksia.

Piirit aktivoivat opiskelijakuntia 
osallistumaan huipputapaamiseen.

Piirit osallistuvat paikallisiin Pride-
tapahtumiin.
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13
Piirit ja jäsenjärjestö ovat 
alueellisesti vaikuttavia ja 
vakuuttavia edunvalvojia.

Piirien ja jäsenjärjestön edunvalvontavastaavia 
koulutetaan ja tuetaan vastuualueensa tehtävissä 
ympäri vuoden.

Järjestetään koulutusta ja annetaan piirijärjestöille ja 
jäsenjärjestölle apua ja tukea edunvalvonnan 
tekemiseen läpi vuoden.

Piirit huolehtivat edunvalvonnallisen 
toiminnan jatkuvuudesta 
perehdyttämällä uudet toimijat.

Piirien edunvalvontavastaavat 
koordinoivat piirien edunvalvontaa.

Piirit tekevät paikallista 
selvitystoimintaa alueillaan.

14
Liitto tarjoaa 
vaikuttamisen paikkoja 
lukiolaisille.

Perustetaan edunvalvonnallisia pop up -jaoksia 
tarpeen mukaan.

Kartoitetaan lukiolaisten mielipiteitä tekemällä 
kyselyitä edunvalvonnallisista teemoista.

Viestitään myös muiden yhteiskunnallisten 
toimijoiden vaikuttamisen paikoista.

Liitto kannustaa lukiolaisia toimimaan aktiivisesti 
kansalaisyhteiskunnassa.

Piirit kannustavat lukiolaisia 
tarttumaan kaikkiin vaikuttamisen 
paikkoihin.

Piirit tekevät osallistavaa 
edunvalvontaa.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Nro Päätavoite Toimenpiteet Toimenpiteet piireissä

1

Liiton kansainvälinen 
toiminta on 
pitkäjänteistä, jatkuvaa, 
tavoitteellista ja 
tunnettua Liiton 
toimijoiden ja muiden 
lukiolaisten 
keskuudessa.

Valitaan kansainvälinen jaos johtamaan ja 
koordinoimaan Liiton kansainvälistä toimintaa.

Kansainvälinen jaos perehdytetään tehtäviinsä heti 
vuoden alussa. 

Jaoksen jäsenet hakeutuvat kansainvälistä toimintaa 
tekevien sidosryhmien ja kattojärjestöjen 
luottamuspesteihin.

Jaetaan jaoksen vastuualueet siten, että jokaisella 
kattojärjestöllä on yksi vastuuhenkilö, joka huolehtii 
yhteydenpidosta.

Kansainvälisestä toiminnasta viestitään aktiivisesti 
järjestön sisä- ja ulkopuolelle.

Piirit kannustavat lukiolaistoimijoita 
lähtemään mukaan kansainväliseen 
toimintaan.

2
Liitto on kansainvälisesti 
tunnettu ja vakavasti 
otettava toimija.

Osallistutaan aktiivisesti OBESSUn ja NSSN:n 
tapahtumiin.

Tavataan muiden kotimaisten kansainvälistä toimintaa 
tekevien opiskelija- ja nuorisojärjestöjen edustajia.

Tehdään tiivistä yhteistyötä muiden eurooppalaisten 
toisen asteen opiskelijajärjestöjen kanssa ja 
kutsutaan näitä Liiton liittokokoukseen.

Vaikutetaan ja pidetään yhteyttä suomalaisiin 
europarlamentaarikkoihin ja vieraillaan 
mahdollisuuksien mukaan Brysselissä.

3
Liitto vaikuttaa 
eurovaaleissa.

Tunnistetaan muutama keskeinen vaaliteema, kuten 
liikkuvuus ja koulutuksen digitalisaatio, ja nostetaan 
niitä Liiton viestinnässä.

Kannustetaan lukiolaisia äänestämään ja seuraamaan 
vaalikeskusteluja.

Tehdään eurovaalien tiimoilta yhteistyötä Allianssin, 
Eurooppanuorten ja Eurooppalaisen Suomen kanssa. 

Piirit jakavat eurovaalikampanjan 
sisältöjä omissa kanavissaan.

Piirit kannustavat alueensa 
lukiolaisia äänestämään ja 
asettumaan ehdolle eurovaaleissa.
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JÄRJESTÖ

Kärkihankkeet
Nro Päätavoite Toimenpide Toimenpide piireissä

1

Opiskelijakunnat ovat 
aktiivinen osa piirin arkea, 
ja piirit ovat merkittävässä 
roolissa opiskelijakuntien 
tukemisessa.

Vastuulukiotoimintaan kehitetään uusia käytänteitä.

Opiskelijakuntia koulutetaan toimimaan lukiossaan, 
kunnassaan, yhteisössään ja Liitossa.

Hyödynnetään opiskelijakuntia 
eduskuntavaalikampanjaa tehdessä.

Opiskelijakuntavastaavia koulutetaan ja tuetaan 
vastuualueensa tehtävissä ympäri vuoden. 

Tarjotaan piireille valmiita tapahtumakonsepteja ja 
yksityiskohtaisempia ohjeita opiskelijakuntatoiminnan 
toteuttamiseen. 

Piirit hyödyntävät opiskelijakuntien 
osaamista tukemalla 
opiskelijakuntien järjestämiä 
tapahtumia.

Opiskelijakunnat osallistuvat piirin 
tapahtumille ja niiden 
järjestämiseen.

Piirit ja opiskelijakunnat viestivät 
toisistaan vastavuoroisesti omissa 
kanavissan.

2

Liitto tunnetaan järjestönä, 
jossa lukiolainen kehittää 
sekä itseään että 
yhteisöään. Liitossa 
opittuja taitoja 
tunnistetaan ja 
tunnustetaan siten, että 
niistä on hyötyä myös 
liiton ulkopuolella.

Liiton tapahtumilla jaetaan työkaluja niin 
valtakunnallisen toiminnan, oman piirin kuin itsensäkin 
kehittämiseen.

Tapahtumien suunnittelussa huomioidaan myös 
pitkään Liitossa toimineet ja heille pyritään 
järjestämään kehittävää koulutussisältöä.

Kehitetään työkaluja, jotka kutsuvat mukaan 
toimintaan ja joiden avulla lukiolaiset pystyvät 
tunnistamaan ja laajentamaan omaa osaamistaan. 

Kartoitetaan olemassaolevia opitun tunnustamisen 
menetelmiä ja yhteistyömahdollisuuksia.

Arvioidaan ja uudistetaan liiton koulutustarjontaa, jotta 
varmistetaan sen vastaavan lukiolaisten tarpeita.

Piirit tuottavat hyvin suunniteltuja, 
tavoitteellisia tapahtumia, joissa 
saa valmiuksia kehittää itseään 
sekä yhteisöään.

Piirit tarjoavat mahdollisuuksia 
toimia erilaisissa opettavaisissa 
luottamus- ja vastuupesteissä. 

Piirit kannustavat alueensa lukioita 
tunnustamaan Liitossa opittuja 
taitoja.

3

Liiton 
opiskelijakuntapalvelut 
vastaavat 
opiskelijakuntien tarpeita 
ja kannustavat 
opiskelijakuntia olemaan 
osana Liittoa ja tekemään 
Liiton jäsenhankintaa. 

Hyödynnetään opiskelijakuntakartoitusten tuloksia 
opiskelijakunnille suunnattujen palveluiden 
kehittämiseksi. 

Luodaan suunnitelma siitä, minkälaisia 
opiskelijakunnille suunnattuja palveluja voisi tarjota, 
jotta opiskelijakunnat motivoituisivat tekemään 
jäsenhankintaa omassa lukiossaan.

Markkinoidaan palveluita myös koulutuksen 
järjestäjille siten, että ne motivoituvat suosittelemaan 
lukiolaisille liiton jäsenyyttä.

Piirit opastavat ja tukevat 
opiskelijakuntia lukiokohtaisessa 
jäsenhankinnassa.

Muut projektit ja jatkuva toiminta

PIIRI- JA JÄSENJÄRJESTÖT
Nro Päätavoite Toimenpide Toimenpide piireissä
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4
Piirin tehtävissä kehittyy 
johtajana.

Järjestetään kolmet puheenjohtajapäivät, joissa piirin 
johto saa koulutusta niin piirin operatiivisesta kuin 
strategisestakin johtamisesta.

Piirin johto saa koulutusta tehtäviinsä 
valtakunnallisissa koulutustapahtumissa.

Valtakunnallisilla tapahtumilla toimijat saavat 
monipuolista koulutusta johtamisesta ja 
tiimitoiminnasta.

Vertaistukiryhmissä käsitellään johtamista ja tarjotaan 
siihen vertaistukea. 

Piirit tarjoavat johtamiskoulutusta 
toimijoilleen. 

Piirit tarjoavat johtamispaikkoja 
toimijoilleen esimerkiksi tiimeissä 
ja erilaisten projektien tiimoilta. 

5
Piiri arvioi ja kehittää 
toimintaansa pitkin vuotta.

Annetaan toimintamalleja palautekeskusteluiden 
järjestämiseen.

Piirien puheenjohtajistolle laaditaan 
puolivälikeskustelut.

Kannustetaan ja ohjeistetaan piirejä järjestämään 
toiminnansuunnittelupäiviä sekä suunnittelemaan ja 
kehittämään toimintaansa säännöllisesti. 

Jaetaan piireille tulostavoiterahaa tehdyn toiminnan, 
sen arvioinnin ja kehittämisen perusteella.

Piirit tuottavat 
osavuositoimintakertomuksen 
kolmesti vuodessa, jossa 
raportoivat toiminnastaan ja 
arvioivat sitä.

Piirit järjestävät 
toiminnansuunnittelupäiviä ja 
palautekeskusteluja toimijoilleen.

6
Vertaistukiryhmätoiminta 
on inspiroivaa, selkeää ja 
on tulosta tuottavaa.

Jaetaan piireille alkuvuodesta tieto siitä, mitkä 
vertaistukiryhmät tullaan perustamaan.

Vertaistukiryhmät luovat projekteja toteutettavaksi 
ympäri vuoden ja niiden etenemisestä raportoidaan 
vertaistukiryhmän vetäjän kautta.

Vertaistukiryhmät kokoontuvat ainakin 
suuraktiivitapahtumilla sekä mahdollisuuksien mukaan 
niiden ulkopuolella.

Vertaistukiryhmän vetäjänä toimii liittohallituksen 
jäsen tai muu henkilö tehden yhteistyötä 
vastuualueesta vastaavan toimihenkilön kanssa.

Toimihenkilöt ovat läsnä vertaistukiryhmien 
toiminnassa.

Vertaistukiryhmien vetäjät saavat koulutusta 
tehtäväänsä ja piirien erityispiirteistä ja -tarpeista 
ympäri vuoden. 

Kerätään läpi vuoden palautetta vertaistukiryhmien 
toiminnasta ja kehitetään toimintaa kerätyn palautteen 
pohjalta.

Piirit jakavat 
järjestäytymiskokouksissaan 
toimijoilleen vastuualueet 
parhaaksi katsomallaan tavalla 
hyödyntäen tietoa siitä, mitä 
vertaistukiryhmiä tullaan 
perustamaan.

Vertaistukiryhmien tapahtumista 
raportoidaan piirien kokouksissa 
ryhmän edustajan toimesta.

7
Piiritoimijoilla on hyvät 
valmiudet onnistua 
tehtävässään.

Valtakunnallisten tapahtumien koulutukset antavat 
laajat valmiudet toimia piirissä. 
 
Tarjotaan piireille työkaluja ja eväitä laadukkaiden 
koulutusten järjestämiseen. 

Tieto vastuualueista ja niiden 
toteuttamismahdollisuuksista ovat kaikkien saatavilla. 

Toimihenkilöt tarjoavat apua piiritoimijoille. 

Piireissä kiinnitetään huomiota 
riittävään tuen määrään.

Piirit järjestävät laadukkaita ja 
hyödyllisiä koulutuksia liiton 
avustamana.
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8
Piiritoimijoilla on 
mahdollisuus kehittää 
piiriä.

Tarjotaan koulutusta osallistamisesta ja erilaisista 
osallisuuden muodoista sekä tuodaan esille 
osallisuuden merkitys. 

Piirit tarjoavat piirihallitukselle sekä 
muille piiritoimijoille 
mahdollisuuksia vaikuttaa piirin 
toimintaan. 

Tiimit osallistuvat asiakirjojen 
valmisteluun.

9
Liiton toiminnassa 
keskeisenä vaikuttajana 
on toimijoiden hyvinvointi.

Kannustetaan toimijoita huolehtimaan omasta 
hyvinvoinnista.

Koulutetaan hyvinvoinnista valtakunnallisilla 
tapahtumilla.

Tuodaan ilmi tuloksia viime vuosina tapahtuneesta 
hyvinvoinnin kehityksestä.

Piirit valitsevat 
hyvinvointivastaavat. 

Piirien puheenjohtajistot ja 
hyvinvointivastaavat huolehtivat 
piiritoimijoiden hyvinvoinnista. 

Piirin puheenjohtajat järjestävät 
vähintään kaksi kertaa vuodessa 
palautekeskusteluja 
piirihallituslaisten kanssa.

Piirien kokousten yhteydestä 
varataan aikaa hyvinvoinnin 
edistämiseen. 

Piirityöskentelyssä otetaan 
huomioon toimijoiden jaksaminen 
ja toiminnan kuormittavuus.

Piirit palkitsevat aktiivisia ja 
tunnollisia toimjoita pitkin vuotta.

10

Lukiolaisilla on 
yhdenvertainen 
mahdollisuus osallistua 
piiritoimintaan ja piirin 
toiminnassa noudatetaan 
yhdenvertaisuuden 
periaatteita.

Perustetaan yhdenvertaisuusjaos, joka tarkkailee 
yhdenvertaisuuden toteutumista ja pyrkii edistämään 
sitä luomalla hyviä toimintamalleja. 

Koulutetaan yhdenvertaisuudesta tapahtumilla.

Piirit arvioivat yhdenvertaisuuden 
toteutumista ja sen 
edistämismahdollisuuksia omassa 
toiminnassaan. 

11
Jäsenjärjestö on 
sitoutunut liiton 
toimintaan. 

Liitto osallistuu jäsenjärjestön toiminnan tukemiseen ja 
kehittämiseen huomioiden jäsenjärjestön 
erityispiirteet. 

Kannustetaan jäsenjärjestön jäseniä osallistumaan 
valtakunnallisiin tapahtumiin. 

Jäsenjärjestölle tehdään räätälöidyt 
osavuositoimintakertomuspohjat jäsenjärjestön 
toiveiden ja liiton tavoitteiden pohjalta.

KOULUTUSTOIMINTA
Nro Päätavoite Toimenpide Toimenpide piireissä

12
Lukiolaistoimijat ovat 
mukana kehittämässä 
Liiton koulutustoimintaa.

Liiton valtakunnallisille tapahtumille voi hakea 
kouluttajaksi. 

Luodaan muita osallistamisen muotoja, joilla saadaan 
lukiolaistoimijoiden ääni kuuluviin ja ideat 
koulutussuunnitteluun ja kehitetään tapahtumia 
näiden pohjalta.  
 
Perustetaan kouluttajajaos ja koulutetaan se 
tehtäviinsä. 

Piirit kannustavat toimijoitaan 
osallistumaan koulutustoiminnan 
kehittämiseen. 
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13
Tapahtumaviestintä 
tavoittaa laajan joukon 
lukiolaisia.

Tapahtumamarkkinointi tuo tehokkaasti ja kattavasti 
uusia osallistujia Liiton tapahtumiin.

Tapahtumamarkkinoinnissa tuodaan esille 
tapahtumien hyöty myös lukiolaisliikkeen ulkopuolella. 

Tapahtumilta viestitään laadukkaasti ja monipuolisesti. 

Tapahtumamarkkinoinnissa hyödynnetään moninaista 
lukiolaisjoukkoa. 

Piirit viestivät tapahtumilta 
laadukkaasti ja aktiivisesti. 

Piiritoimijat markkinoivat piirin ja 
liiton sosiaalisen median kanavia.

14

Tapahtumat ovat
osallistujille paikka 
kehittyä, oppia uutta ja
verkostoitua.

Järjestetään vähintään kolmet aktiivipäivät. 

Tapahtumien koulutussisällöt ovat monipuolisia sekä 
poikkitieteellisiä ja -taiteellisia.  

Varmistetaan, että tapahtumaosallistujille annetaan 
selkeitä mahdollisuuksia ja eväitä verkostoitua myös 
workshoppien ohella.

Piirit osallistuvat aktiivisesti 
tapahtumille. 

15

Jokaisen Suomen 
lukiolaisen on mahdollista 
ja mielekästä osallistua 
Liiton tapahtumille.

Luodaan laajasti erilaisia osallistumisen 
mahdollisuuksia. Kartoitetaan mahdollisuutta tarjota 
helpotusta tapahtumamaksuihin tarpeen vaatiessa.

Järjestetään tapahtumia maantieteellisesti kattavasti. 

Huomioidaan tapahtumilla yhdenvertaisuus. 

Tapahtumilla on ajankohtaista sisältöä, jotta emme 
putoaisi kehityksen kelkasta.

Piirit antavat palautetta 
keskusliitolle tapahtumien 
mielekkyydestä sekä 
yhdenvertaisuuden toteutumisesta.

Piirit tukevat toimijoita tarpeen 
tullen osallistumis- ja 
matkustuskuluissa 
mahdollisuuksien mukaan.

OPISKELIJAKUNTATOIMINTA
Nro Päätavoite Toimenpide Toimenpide piireissä

16

Opiskelijakuntien toiminta 
on demokraattista ja 
kaikki lukion opiskelijat 
mukaan ottavaa. 

Viestitään opiskelijakunnille demokraattisista 
toimintatavoista ja innostetaan opiskelijakuntia niiden 
käyttöönottoon.

Tuetaan opiskelijakuntia demokraattisen toiminnan 
organisoinnissa ja edistämisessä esim. kouluttamalla 
ja tuottamalla materiaaleja. 

Tehdään selkeä ja helppo malli kestävän kehityksen 
suunnitelmasta opiskelijakunnille toteutettavaksi. 

Piirit korostavat osallisuutta ja 
demokraattisuutta 
opiskelijakuntakoulutuksissaan. 
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17

Jokaisella 
opiskelijakunnalla on 
henkilökohtainen ja 
toimiva kontakti omaan 
piiriin.

Tuetaan piirejä opiskelijakuntien yhteystietojen 
keräämisessä ja päivittämisessä.

Valtakunnallisilla tapahtumilla koulutetaan 
vastuulukiotoiminnasta.

Koulukävijäkoulutuksessa panostetaan 
opiskelijakuntien tapaamisen kouluttamiseen.

Piirit valitsevat toimijoistaan 
yhteyshenkilöt ja jakavat heille 
vastuulukiot alueelta.

Piirit luovat toimivat kontaktit 
alueen lukioihin ja käyvät 
tapaamassa opiskelijakuntia.

Piirit panostavat opiskelijakuntien 
ja piirien laadukkaisiin tapaamisiin 
ympäri vuoden.

Piirit kouluttavat yhteyshenkilönsä.

Piirien yhteyshenkilöt keräävät 
ajankohtaista tietoa alueensa 
opiskelijakuntien tilanteesta. 

Piirit tukevat opiskelijakuntien 
yhteistyötä tuomalla niiden 
aktiivisia jäseniä yhteen.

18
Jokainen opiskelijakunta 
tavoitetaan laadukkaalla 
viestinnällä.

Opiskelijakuntatoiminnan markkinoinnissa 
hyödynnetään monipuolisesti eri kanavia, joissa 
julkaistaan monipuolista sisältöä. 

Viestintä suunnitellaan huolella yhdessä kaikkien 
sektoreiden kanssa.

Opiskelijakuntaviestinnästä tehdään selkeä 
suunnitelma.

Tuetaan piirejä monipuolisen 
opiskelijakuntaviestinnän toteuttamisessa.  

Opiskelijakuntaviestintä suunnataan sekä yksittäisille 
opiskelijakuntatoimijoille että laajemmille joukoille 
kuten opiskelijakuntien puheenjohtajistoille. 

Piirit markkinoivat 
koulutusmahdollisuuksia omissa 
kanavissaan.

Piirit kehittävät omaa 
opiskelijakuntaviestintäänsä. 

19

Opiskelijakunnat haluavat 
kouluttautua toimintaansa 
ja saavat selkeää hyötyä 
Liiton 
koulutustoiminnasta.

Järjestetään neljät (4) valtakunnalliset Water- 
opiskelijakuntafestivaalit.

Water-opiskelijakuntafestivaalit antavat valmiuksia niin 
aloitteleville kuin kokeneemmillekin 
opiskelijakuntatoimijoille.

Tuetaan ja koulutetaan piirejä opiskelijakuntien ja 
tutorien täsmäkoulutusten järjestämisessä laatimalla 
valmiita materiaaleja ja kehittämällä niitä. 

Opiskelijakuntia kannustetaan valtakunnallisissa 
tapahtumissa yhteistyöhön muiden opiskelijakuntien 
kanssa.

Piirit toteuttavat täsmäkoulutuksia 
ja markkinoivat niitä aktiivisesti 
omilla alueillaan. 

Piirit innostavat alueensa 
opiskelijakuntia kouluttautumaan 
esimerkiksi Water-
opiskelijakuntafestivaaleilla.

Piirit selvittävät alueensa 
opiskelijakuntien koulutustarpeita. 

20

Ohjaavat opettajat 
haluavat kehittyä 
tehtävässään ja saada 
opiskelijakunnat 
kouluttautumaan liiton 
tapahtumille.

Järjestetään koulutusta lukioiden opiskelijakuntien 
ohjaaville opettajille. 

Kehitetään ohjaaville opettajille suunnattua viestintää 
kartoittamalla uusia toimintamalleja.

Kartoitetaan mahdollisuuksia  piirien toteuttamiin 
ohjaavien opettajien koulutuksiin.

Piirit markkinoivat ohjaavain 
opettajain koulutustilaisuuksia. 
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PIIRITOIMIKUNTA
Nro Päätavoite Toimenpide Toimenpide piireissä

21

Piiritoimikunta kehittää 
piirien toimintaa 
valtakunnallisesti ja 
osallistuu liiton 
kehittämistyöhön 
yhteistyössä 
liittohallituksen kanssa.

Liittohallitus ja piiritoimikunta kokoontuvat yhteen 
vähintään kerran vuodessa. Kokoontumisen sisältöä 
suunnitellaan liittohallituksen ja piiritoimikunnan 
yhteistyöllä. 

Piiritoimikunta kokoontuu vähintään neljä kertaa 
vuoden aikana kokoustamaan ja suunnittelemaan 
toimintaansa.

Järjestetään Kapulanvaihto-viikonloppu, jossa 
piiritoimikunta saa perehdytystä tehtäviinsä.

Piiritoimikunta ja liittohallitus käyvät läpi vuoden 
jatkuvaa vuoropuhelua aktiivisesti.

Piirien puheenjohtajistot välittävät 
piiritoimikunnan kuulumisia ja 
päätöksiä piireille säännöllisesti.

22
Piiritoimikunnasta on 
hyötyä toimijoille.

Piiritoimikunta päättää itselleen yhteisen projektin, 
jota vie eteenpäin yhteisissä kokoontumisissaan. 

Piiritoimikunta kuulee toimijoita mahdollisimman 
laajasti työstäessään projektiaan.
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Toimintasuunnitelma 2019

PALVELUT

Kärkihankkeet
Nro Päätavoite Toimenpiteet Toimenpiteet piireissä

1

Lukiolaiset kokevat Liiton 
jäsenyyden hyödylliseksi 
laadukkaan 
palvelukokonaisuuden 
muodossa. 

Tavataan nykyiset yhteistyökumppanit ja kehitetään 
yhteistyötä yhä hyödyllisemmäksi lukiolaisille. 
Etsitään aktiivisesti myös uusia potentiaalisia 
kumppaneita. 

Liiton sosiaalisen median sisältö on lukiolaisia 
viihdyttävää ja hyödyttävää.

Liiton jäsen saa ainutlaatuisia jäsenetuja, joihin 
hänellä on itsellään mahdollisuus vaikuttaa.

Liitto kerää tietoa palveluista koetuista hyödyistä.

Piirit osallistuvat 
palvelukokonaisuuden 
rakentamiseen esimerkiksi 
kontaktoimalla alueensa yrityksiä ja 
yhteisöjä.

Piirit levittävät palvelukokonaisuutta.

2

Laadukkaan ja 
mielekkään sisällön 
lisäksi jäsenyyden 
myynnin näkökulmaa 
vahvistetaan liiton 
viestinnässä.

Tehdään rohkeaa, kiinnostavaa ja ajankohtaista 
somesisältöä.

Panostetaan sponsoroituun markkinointiin ja 
nostetaan siinä jäseneksi liittymisen hyötyjä ja etuja.

Markkinoidaan aktiivisemmin jäsenyyttä viestinnän eri 
kanavissa.

Tunnistetaan erilaiset kohderyhmät ja kohdistetaan 
jäsenyyden mainontaa kerätyn datan perusteella.

Piirien viestintävastaavat vetävät 
oman piirinsä viestintää.

Piirien viestintävastaavat saavat 
koulutusta sponsoroituun 
markkinointiin ja kiinnostavan 
somesisällön luomiseen.

Piirit käyttävät rahaa markkinointiin 
mahdollisuuksien mukaan.

3
Lukiolaisten nettisivuja 
käytetään laajalti ja ne 
ovat toimivat.

Uudistetaan liiton nettisivut sisäisesti ja ulkoisesti 
toimiviksi, kauniiksi ja simppeleiksi.

Ylläpidetään nettisivuilla aktiivisesti lukiolaismediaa 
(kysylukiolaiselta.fi ja Lukiolaisopas).

Nettisivut ovat selkeät, helposti lähestyttävät, 
esteettömät ja löytyvät useammalla kielellä.

Nettisivut ovat osa palvelukokonaisuutta. 

Panostetaan piirien näkyvyyteen nettisivu-
uudistuksessa.

Piirit päivittävät ja hyödyntävät 
aktiivisesti omia sivujaan.  

Piirit ohjaavat lukiolaisia omissa 
kanavissaan aiempaa aktiivisemmin 
liiton nettisivuille.

Muut projektit ja jatkuva toiminta

KUMPPANUUDET JA YRITYSYHTEISTYÖ
Nro Päätavoite Toimenpide Toimenpide piireissä

4

Liiton kumppanuudet 
valmistavat lukiolaisia 
myös jatko-opintoihin ja 
työelämään.

Järjestetään Studia-messut yhteistyössä 
Messukeskuksen kanssa. 

Pyritään syventämään edelleen yhteistyötä 
Vastuullisen Kesäduunin kanssa. Sen lisäksi 
kartoitetaan mahdollisuuksia 
henkilöstöpalveluyrityksien kanssa tehtävään 
yhteistyöhön.

Kartoitetaan mahdollisuuksia yhteistyöstä jatko-
opintoihin ja työelämään apua tarjoavien tahojen 
kanssa.

Piirit kannustavat alueensa 
lukiolaisia osallistumaan Studia-
messuille. 

Piirit käyvät keskustelua kuntien 
kanssa ja kannustavat niitä 
tukemaan nuorten työllistämistä 
esimerkiksi kesätyöseteleiden 
avulla.



12

5

Liiton kumppanuudet ja 
yritysyhteistyö tukevat ja 
täydentävät lukiolaisille 
tarjottavaa 
palvelukokonaisuutta.

Liitto neuvottelee periaatteidensa ja arvojensa 
mukaisia kumppanuuksia, joista on hyötyä Liiton 
jäsenille sekä lukiolaisille.

Liitto huomioi kaikenlaiset lukiolaiset neuvotellessaan 
etuja ja kumppanuuksia.

Uusia monipuolisia kumppanuuksia etsitään 
kattavasti lähestymällä erityisesti voittoa 
tavoittelemattomia yhteisöjä.

Järjestetään talvitapahtuma Huippu yhteistyössä 
Rukan kanssa.

Piirit täydentävät 
palvelukokonaisuutta 
neuvottelemalla palveluja alueensa 
lukiolaisille.

JÄSENYYS
Nro Päätavoite Toimenpide Toimenpide piireissä

6

Vähintään puolet 
Suomen lukiolaisista on 
Liiton jäseniä myös 
muuttuvassa 
toimintaympäristössä.

Järjestetään Koulukävijäkoulutus ja muuta tarvittavaa 
jäsenhankintakoulutusta vuoden alusta lähtien.

Toimisto valmistelee ohjeistuksen ja selkeät 
toimintamallit piirien omien jäsenhankintakoulutusten 
järjestämiseen. Liittohallitus tukee tarvittaessa piirejä 
paikallisessa jäsenhankinnan kouluttautumisessa.

Toteutetaan ympärivuotista jäsenhankintaa 
sosiaalisessa mediassa sekä lukion arjessa.

Hyödennetään jäsenhankinnan kehittämistyössä 
jaostoimintaa ja erilaisia asiantuntevia tahoja.

Liiton lukiolaistoimijat kiertävät jokaisessa Suomen 
päivälukiossa esittelemässä lukiolaisuutta sekä Liiton 
palveluita ja toimintaa. 

Tarjotaan kaikille päätoimisille lukiolaisille 
mahdollisuus liiton jäsenyyteen ja sen palveluihin.

Piirit järjestävät toimijoilleen 
jäsenhankintakoulutuksia 
säännöllisesti vuoden aikana liiton 
tarjoamien ohjeiden mukaisesti.

Piirit tukevat myös toisiaan 
jäsenhankinnan tekemisessä 
parhaansa mukaan.

Piirit toteuttavat ympärivuotista 
jäsenhankintaa sosiaalisessa 
mediassa sekä lukion arjessa 
osallistamalla opiskelijakuntia.

7
Lukiolaiset suosittelevat 
Liiton jäsenyyttä 
toisilleen

Järjestetään kampanjoita, joissa palkitaan uusien 
jäsenten liittämisessä ansioituneita lukiolaistoimijoita.

Piiritoimijat osallistuvat ja 
osallistavat kampanjoihin ystäviään 
ja muita toimijoita.

Piirit kannustavat opiskelijakuntia 
viestimään Liiton jäsenyydestä ja 
markkinoimaan jäsenyyttä omissa 
lukiossaan.

8
Lukiolaisia palvellaan 
monikanavaisesti, 
ystävällisesti ja ripeästi.

Kartoitetaan chat-palvelun mahdollisuutta nettisivu-
uudistuksen yhteydessä.

Osallistetaan vapaaehtoisia jäsenpalvelussa.

Luodaan selkeä ja esteetön usein kysytyt kysymykset 
-osio liiton uusille nettisivuille.

Tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa 
automaattivastauksia kysylukiolaiselta.fi-palvelussa.

Jäsenten tyytyväisyyttä jäsenpalveluun seurataan 
vuosittain jäsenkyselyllä. Palvelua kehitetään saadun 
palautteen perusteella.

Piirit ohjaavat ja kannustavat 
ennakoivasti jäseniä etsimään 
vastauksia jäsenyyskysymyksiin 
usein kysytyt kysymykset -osiosta.

FRANK
Nro Päätavoite Toimenpide Toimenpide piireissä



13

9

Lukiolaiset hyötyvät 
Frankin tarjoamista 
eduista ja palveluista 
monipuolisesti sekä 
käyttävät niitä aktiivisesti.

Valmistaudutaan yhdessä Frankin kanssa 
opiskelijatunnistautumisen muutoksiin ja 
varmistetaan, että Frank App tukee liiton 
jäsenhankintaa.

Markkinoidaan Frankin mobiiliopiskelijakorttia ja 
opiskelijapalveluita lukiolaisille.

Vahvistetaan lukiolaisnäkökulmaa Frankin 
viestinnässä ja palvelutarjonnassa.

Tiivistetään liiton toimijoiden ja Frankin toimiston 
välistä yhteistyötä.

Frank ja piirien yritysyhteistyöstä vastaavat henkilöt 
tekevät tiivistä yhteistyötä mielekkäiden 
palvelukokonaisuuksien rakentamisessa.

Järjestetään yhdessä Frankin kanssa koulutusta 
piirien yritysyhteistyö- ja jäsenhankintavastaaville 
esim. paikallisetujen hankkimiseen.

Piirit tarjoavat opiskelijakunnille 
työkalut ja koordinoivat 
paikallisetujen hankkimista. 

IMPROBATUR
Nro Päätavoite Toimenpide Toimenpide piireissä

10

Liitto tarjoaa jäsenilleen 
ainutlaatuisen, lukiolaisia 
puhuttelevan ja 
lukiolaisille suunnatun 
aikakauslehden, joka 
houkuttelee lukiolaisia 
liiton jäseniksi.

Julkaistaan Improbatur-lehti painettuna ja 
digitaalisena versiona neljä (4) kertaa vuodessa. 
Kehitetään printtilehden kustannustehokkuutta 
sisältöjen laadusta tinkimättä. Toimitetaan Improbatur 
liiton jäsenille.

Improbatur näkyy lukiolaisille osana liiton 
palvelukokonaisuutta ja tukee liiton jäsenhankintaa. 
Selvitetään ja seurataan jäsenten näkemyksiä 
Improbaturista osana liiton palvelukokonaisuutta sekä 
kehitetään Improbaturia hankitun tiedon perusteella 
ja liiton taloudellinen tilanne huomioiden.

11

Lukiolaiset kokevat 
Improbaturin omakseen 
ja Improbatur on 
jatkuvasti läsnä 
lukiolaisten arjessa.

Improbaturin teemoja nostetaan säännöllisesti esiin 
sekä Liiton että lehden omissa sosiaalisen median 
kanavissa.

Improbaturin nettisivut uudistetaan osana liiton 
nettisivu-uudistusta. Verkossa julkaistaan 
printtilehden ilmestymisajankohtien välissä lukiolaisia 
kiinnostavia sisältöjä ajankohtaisiin kysymyksiin 
liittyen.

Piirit jakavat Improbaturin julkaisuja
omissa kanavissaan.

12

Improbatur käsittelee 
lukiolaisia koskevia 
teemoja rohkeasti ja 
ennakkoluulottomasti.

Improbatur on journalistisesti itsenäinen julkaisu. 
Improbatur kerää aktiivisesti lukijapalautetta 
tehdäkseen lehdestä yhä kiinnostavamman 
lukiolaisille. Improbaturia kehitetään esimerkiksi 
lukiolaisista koostuvan lukijaraadin avulla.

Piirit tuovat Improbaturille ilmi
mahdollisia aiheita
opiskelijakunnista.

VIESTINTÄ
Nro Päätavoite Toimenpide Toimenpide piireissä
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13
Liiton viestintä on 
tavoitteellista ja 
sisällöltään eloisaa.

Liiton viestintä seuraa alati päivittyvää sosiaalisen 
median strategiaansa.

Liiton viestinnässä hyödynnetään lukiolaistoimijoita.

Liiton viestinnän visuaalisuuteen ja mitattavuuteen 
panostetaan.

Liiton viestintä tarjoaa lukiolaisille uusia näkökulmia ja 
on vuorovaikutteista.

Liitto hyödyntää someseurantatyökaluja kerätäkseen 
tietoa viestinnän toimivuudesta. 

Piirit hyödyntävät 
someseurantatyökaluja kerätäkseen 
tietoa viestinnän toimivuudesta.

Piirit hyödyntävät liiton sosiaalisen 
median strategiaa omassa 
viestinnässään.

14

Liiton viestintä on 
visuaalisesti kaunista, 
yhtenäistä ja 
monipuolista.

Liiton viestinnäntekijät koulutetaan luomaan 
videosisältöä someen.

Päivitetään Liiton kuvapankkia ja luodaan 
videopankki. 

Lukiolaistoimijoille koulutetaan kuvankäsittelyä. 

Liiton viestinnällinen ilme koulutetaan 
lukiolaistoimijoille alkuvuodesta ja liiton viestintä 
rakennetaan sen elementtien ympärille.

Luodaan liiton videoviestinnälle yhtenäisyyttä, esim. 
tunnareilla.

Piirien viestintä on rohkeaa ja 
ilmentää piirien ominaispiirteitä. 

Piirit hyödyntävät viestinnässään 
Liiton viestinnän pakettia.

15

Liiton viestintäkanavat 
tarjoavat monipuolista 
tietoa toiminnasta 
selkeässä paketissa

Järjestöllinen viestintä kootaan selkeäksi ja 
visuaaliseksi kokonaisuudeksi Liiton uusille sivuille. 

Koostetaan Instagram Storiesin kohokohtiin 
kiinnostavaa ja monipuolista sisältöä liiton 
toiminnasta.

Viestitään tapahtumista monipuolisesti niiden aikana. 
Luodaan tapahtumista koostevideoita/kuvasarjoja 
niiden jälkeen.

Paikallisille lukiolaistoimijoille tarjotaan mahdollisuus 
kertoa toiminnastaan Liiton eri viestintäkanavissa. 

Piireille tarjotaan mahdollisuus mainostaa omia 
tapahtumiaan Lukiolaiskirjeessä. 

Piirien viestintäkanavissa esitellään 
ajankohtainen tieto tapahtumista, 
tiimeistä ja muista 
osallistumismahdollisuuksista.

16

Liiton viestintä luo 
yhteisöllisyyttä ja elää 
mukana lukiolaisen 
arjessa

Liiton viestintä on mukana lukiolaisuuden 
merkkipaaluissa.

Korostetaan avointa ja monimuotoista yhteisöllisyyttä 
nettisivujen uudistuksen yhteydessä.

Liiton viestintä käsittelee rohkeasti, mutta 
hienotunteisesti arkojakin aiheita.

Kootaan toimijoista somettajapankki.

Toteutetaan laaja-alaisesti viestintäkampanjoita Liiton 
viestintäkanavissa.

Tuodaan alueen lukioiden arkea 
esille piirien viestintäkanavissa 
monipuolisesti.
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17

Liitto ja sen kannat 
näkyvät mediassa ja 
niistä viestitään 
aktiivisesti myös 
sidosryhmille.

Julkaistaan tiedote paikallismedioille Liiton 
tapahtumista.

Jaetaan Liiton kantoja Twitterissä ja tehdään aktiivista 
yhteistyötä kannanotoissa sidosryhmien kanssa.

Panostetaan aktiivisesti Liiton mediasuhteiden 
kehittämiseen. Järjestetään koulutusta 
puheenjohtajistolle mediasuhteista ja niiden 
ylläpitämisestä. 

Osallistutaan julkiseen keskusteluun reagoinnin 
lisäksi myös proaktiivisesti tarjoamalla omia uusia 
avauksia Liiton viestintäkanavissa.

Lähetetään tiedotteita Liiton toiminnasta ja kannoista 
myös sidosryhmille.

Eduskuntavaalit näkyvät Liiton viestinnässä. 
Kannustetaan nuoria äänestämään.

Piirit viestivät aktiivisesti ja laaja-
alaisesti Liiton kannoista alueensa 
medioissa. 

Piirit ottavat mahdollisuuksien 
mukaan yhteyttä paikallismedioihin 
ennen asiatapahtumia.

Piirit viestivät kattavasti 
kannanotoistaan sidosryhmille ja 
alueensa lukiolaisille.

Piirit osallistuvat vaalikampanjan 
viestintään ja kannustavat lukiolaisia 
äänestämään.

18
Liiton viestintä tavoittaa 
kaikki lukiolaiset.

Toivotetaan uudet lukiolaiset tervetulleeksi 
lukiolaisyhteisöön eri kanavissa.

Kohdistetaan suunnitellusti viestinnän eri sisältöjä 
lukion eri vaiheissa oleville opiskelijoille. 

Liiton viestintää tehdään viestinnän 
yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti niin, että 
jokainen lukiolainen voi kokea liiton omakseen.

Hyödynnetään sponsoroitua ja kohdennettua 
markkinointia viestinnällisen sisällön levittämisessä.

Tarjotaan lukioille kattavasti tietoja ja materiaalia 
Liitosta. 

Piirit kannustavat opiskelijakuntia 
viestimään liiton toiminnasta. 

Piirit jakavat omissa 
viestinnänkanavissa myös liiton 
viestinnällistä sisältöä. 

Piirit noudattavat omassa 
viestinnässään 
yhdenvertaisuussuunnitelmaa niin, 
että jokainen lukiolainen kokee 
piirin omakseen. 

Piirit toivottavat uudet paikalliset 
lukiolaiset tervetulleeksi 
lukiolaisyhteisöön sosiaalisen 
median avulla.

MARKKINOINTI
Nro Päätavoite Toimenpide Toimenpide piireissä

19

Liiton jäsenyyden 
markkinointi on 
tavoitteellista, 
suunnitelmallista ja 
tuloksellista.

Järjestetään koulutuspäivä, jossa perehdytään piirien 
ja jäsenjärjestön viestintään, jäsenhankintaan sekä 
yritysyhteistyöhön.

Markkinoidaan jäsenyyttä monipuolisesti eri 
kanavissa. 

Liitto pyrkii jatkuvasti kehittämään ja parantamaan 
jäsenyyden markkinointia. 

Toteutetaan aktiivista ja tavoitteellista jäsenyyden 
markkinointia muun muassa kohdentamalla 
jäsenhankintakampanjoita lukiolaisuuden 
merkkipaaluihin.

Piirit osallistuvat koulutuspäivään 
mahdollisimman monen toimijan 
kera.

Piirien jäsenhankintavastaavat 
koordinoivat piirin jäsenyyden 
markkinointia ja sen paikallista 
kouluttamista lukiolaistoimijoille.

Piirit luovat ympärivuotisesti 
kattavan suunnitelman jäsenyyden 
markkinoimiseen.

Piirit huolehtivat jäsenhankinnan 
jatkuvuudesta perehdyttämällä 
uudet toimijat.
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20
Lukiolaiset ovat tietoisia 
Liiton tarjoamasta 
palvelukokonaisuudesta

Markkinoidaan aktiivisesti Liiton tarjoamia palveluita 
esimerkiksi markkinointikampanjan avulla.

Liiton palvelukokonaisuus koostetaan yhdeksi 
paketiksi ja markkinoidaan sitä yhtenäisenä 
kokonaisuutena, esimerkiksi Instagramin 
kohokohdissa.

Luodaan opiskelijakunnille markkinointipaketti, jonka 
avulla opiskelijakunta voi helposti markkinoida liiton 
jäsenyyttä ja etuja.

Piirit jakavat Liiton julkaisuja ja 
viestivät myös oma-aloitteisesti 
jäsenyydestä ja palveluista.

21
Kirkastetaan Lukiolaisten 
brändiä ja lisätään sen 
tunnettuutta.

Luodaan Lukiolaisten Liitolle brändikäsikirja.

Graafista ilmettä hyödynnetään liiton viestinnässä 
jatkuvasti. Viestintä on yhtenäistä ja tunnistettavaa 
kaikissa kanavissa.

Markkinoidaan säännöllisesti jäsenyyttä brändin 
mukaisin ilmein koko kohderyhmälle. 

Valmistellaan Suomen Lukiolaisten Liiton 
esittelyvideo yhdessä lukiolaistoimijoiden kanssa.

Piirit hyödyntävät liiton graafista 
ilmettä viestinnässä jätkuvasti.  

22
Kehitetään ja 
vahvistetaan 
jälkimarkkinointia

Luodaan koulukäyntien, vanhempainiltojen ja 
roadshow-koulukiertueiden jälkimarkkinointipaketit  
ja ylläpidetään niitä.

Tuotetaan valtakunnallisilta tapahtumilta 
aftermovieita, joita hyödynnetään tapahtumien & 
toiminnan markkinoinnissa.

Piirit jakavat koulukäynneillä ja 
roadshow-koulukiertueilla 
jälkimarkkinointipaketit 
opiskelijoille, opinto-ohjaajille ja 
rehtoreille.
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Toimintasuunnitelma 2019

JOHTAMINEN JA TALOUS

Kärkihankkeet
Nro Päätavoite Toimenpiteet Toimenpiteet piireissä

1

Liiton toimintaa ja 
taloutta uudistetaan 
vastaamaan 
toimintaympäristön 
muutoksiin siten, että 
liiton vaikuttavuus ja 
toiminnan laatu 
turvataan.

Varmistetaan, että liiton jäsenyys on myös 
tulevaisuudessa lukiolaiselle houkutteleva ja 
hyödyllinen. Seurataan opiskelijakortin avautumisen 
vaikutuksia liiton jäsenmäärään ja reagoidaan 
tarvittaessa ripeästi. Sujuvoitetaan jäseneksi 
liittymistä eri kanavissa. 

Kehitetään ja kokeillaan uusia palveluita sekä 
kumppanuus- ja jäsenhankintakonsepteja, ja 
vakiinnutetaan onnistuneet kokeilut osaksi liiton 
toimintaa. Toteutetaan sopivien 
yhteistyökumppaneiden löytyessä tutkimus 
lukiolaisten tarpeista ja toiveista liiton toiminnan 
kehittämisen tueksi.

Vahvistetaan ja monipuolistetaan liiton tulopohjaa.

Huolehditaan hyvästä johtamisesta ja sujuvasta 
tiedonkulusta toimistolla niin, että jokainen 
toimihenkilö on osaltaan mukana suunnittelemassa ja 
toteuttamassa liiton uudistamista ja resurssien 
turvaamista.

2

Liiton toimihenkilöt ovat 
motivoituneita ja 
hyvinvoivia, ja heillä on 
hyvät valmiudet itsensä 
johtamiseen.

Vahvistetaan liiton toimihenkilöiden ja 
puheenjohtajiston itsensä johtamisen taitoja ja 
tarjotaan sitä helpottavia työkaluja. Huolehditaan, että 
kenenkään työkuorma ei kasva liian suureksi ja että 
jokaisella on mahdollisuus ja keinot hallita omaa 
työtään. Vahvistetaan työyhteisön hyvinvointia 
tukevia käytäntöjä ja tarjotaan toimihenkilöille 
monipuolisia mahdollisuuksia hyödyntää ja kehittää 
omaa osaamistaan. 

3

Liiton toiminta on 
vaikuttavaa, johtaminen 
tavoitteellista ja 
toiminnanohjaus selkeää.

Järjestetään kolmet toiminnansuunnittelupäivät, jossa 
liittohallitus ja toimihenkilöt suunnittelevat, arvioivat ja 
kehittävät liiton toimintaa yhdessä.

Kehitetään liiton toiminnanohjausta tukemaan 
vaikuttavuuden arviointia ja päätöksentekoa. 
Seurataan strategian ja toimintasuunnitelman 
toteutumista säännöllisesti. Huolehditaan, että 
johtaminen ja toiminnanohjaus parantavat liitossa 
työskentelyn ja toimimisen edellytyksiä. 

Tehdään liiton toiminnan tuloksia ja vaikuttavuutta 
näkyväksi lukiolaisille ja sidosryhmille.

Piirit tekevät liiton toiminnan 
tuloksia ja vaikuttavuutta näkyväksi 
lukiolaisille ja sidosryhmille.

Jatkuva toiminta ja muut projektit
Nro Päätavoite Toimenpiteet Toimenpiteet piireissä
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4

Liitto on vetovoimainen 
työnantaja ja kiva 
työyhteisö, jota 
kehitetään yhdessä 
entistä paremmaksi.

Vahvistetaan hyvää johtamista ja rakennetaan 
helppoja kanavia antaa ja saada palautetta. 

Järjestetään työyhteisön kehittämispäivä sekä 
yhteisiä koulutuksia. Lisätään sektorirajat ylittävää 
yhteistyötä ja huolehditaan työyhteisön sisäisestä 
tiedonkulusta. 

Perehdytetään uudet työyhteisön jäsenet huolellisesti 
ja systemaattisesti. Tarjotaan toimihenkilöille ja liiton 
puheenjohtajistolle ympärivuotisesti tukea työssään.

5

Liiton taloutta 
suunnitellaan ja 
hoidetaan 
pitkäjänteisesti ja 
huolellisesti.

Perehdytetään liittohallitus, uudet toimihenkilöt sekä 
piirihallitukset huolellisen taloudenpidon ja hyvän 
hallinnon periaatteisiin sekä tarvittavien työkalujen 
käyttöön.

Päivitetään keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma ja 
toteutetaan sitä.

Laaditaan talousarviota täsmentävä reaalitalousarvio, 
jossa toimintaa sopeutetaan tarpeen mukaan, ja 
seurataan sen toteutumista säännöllisesti.

Piirit huolehtivat taloudenpidostaan 
ja hallinnostaan säntillisesti.

6

Liittohallitus johtaa ja 
kehittää Liiton toimintaa 
avoimesti ja 
vuorovaikutuksessa 
piirijärjestöjen, 
opiskelijakuntien ja koko 
jäsenistön sekä 
toimihenkilöiden kanssa.

Liittohallitus perehdytetään kautensa alussa ja 
hallitukselle järjestetään ympärivuotisesti koulutusta 
tehtävien hoitamisen tueksi. Jo liiton johtotehtäviin 
hakeutuville tarjotaan perehdytystä hakemastaan 
tehtävästä.

Liittohallituksen rooli ja tehtävät tehdään tutuksi 
lukiolaistoimijoille ja liittohallituksen toiminnasta 
viestitään aktiivisesti. Liittohallituksen jäsenillä on 
kummipiirit, joihin he pitävät erityisesti yhteyttä. Myös 
jäsenjärjestöllä on oma kummi.

Liiton sisäistä osallisuustyötä vahvistetaan. Erityisesti 
kiinnitetään huomiota opiskelijakuntien 
mahdollisuuksiin saada tietoa liiton toiminnasta ja 
osallistua sen kehittämiseen. Vahvistetaan 
mahdollisuuksia liittohallituksen ja toimihenkilöiden 
vuorovaikutukselle.

7

Liitto osallistuu 
yhteiskunnallisten 
ongelmien 
ratkaisemiseen myös 
oman 
ydintoimintakenttänsä 
sivuhaaroissa.

Ideoidaan uusi hanke ja haetaan sille rahoitusta.

8
Liiton toiminta on 
kestävän kehityksen 
arvojen mukaista.

Liitto edistää kestävää kehitystä omassa 
toiminnassaan sekä kannustaa lukioita toimimaan 
kestävän kehityksen mukaisesti.

Toimeenpannaan liittokokouksen hyväksymä 
kestävän kehityksen suunnitelma.

Huomioidaan kestävän kehityksen suunnitelma myös 
liiton asiakirjavalmistelussa ja kartoitetaan, miten eri 
sektorit osallistuvat kestävän kehityksen tavoitteiden 
toteuttamiseen.
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8
Liiton toiminta on 
kestävän kehityksen 
arvojen mukaista.

Liitto edistää kestävää kehitystä omassa 
toiminnassaan sekä kannustaa lukioita toimimaan 
kestävän kehityksen mukaisesti.

Toimeenpannaan liittokokouksen hyväksymä 
kestävän kehityksen suunnitelma.

Huomioidaan kestävän kehityksen suunnitelma myös 
liiton asiakirjavalmistelussa ja kartoitetaan, miten eri 
sektorit osallistuvat kestävän kehityksen tavoitteiden 
toteuttamiseen.

9
Yhdenvertaisuus 
toteutuu liiton 
toiminnassa.

Arvioidaan liittokokouksen hyväksymän 
yhdenvertaisuussuunnitelman toteutuminen ja 
päivitetään ohjelma.


