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Pääsektori
● ISYY:n toiminta on ylioppilaskunnan strategian mukaista.
● ISYY:n toiminta on opiskelijalähtöistä, helposti saavutettavaa, monipuolista ja poikkitieteellistä.
● UEF:n kaikki kampukset ovat tasa-arvoisia ja ISYY ottaa paikalliset erityispiirteet huomioon
toiminnassaan.
● ISYY huolehtii taloudestaan riittävällä jäsenmaksulla ja kestävällä rahaston hoidolla. Riittävä
jäsenmaksu mahdollistaa laadukkaan edunvalvonnan ja toiminnan järjestämisen.
● ISYY edistää jäsentensä tietoisuutta ympäröivästä yhteiskunnasta.
Koulutuspolitiikka
● UEF:ssa on vapaa sivuaineoikeus.
● Kaikkien UEF:n tarjoamien kandidaatin ohjelmien, maisteriohjelmien ja kansainvälisten
maisteriohjelmien
tulee
olla
korkealaatuisia
niin
työelämärelevanttiuden
kuin
opintojaksotarjonnan suhteen.
● Jokaisella opetushenkilökuntaan pysyvästi kuuluvalla on oltava pedagoginen pätevyys. Yliopisto
mahdollistaa sen, että opetushenkilökunta kehittää ammattitaitoaan jatkuvasti.
● UEF:n on panostettava laadukkaaseen ja riittävään opinto-ohjaukseen opintojen kaikissa
vaiheissa. Lisäksi ohjauksen vastuualueita tulee selkiyttää ja opiskelijoita informoida jo tarjolla
olevista ohjauspalveluista.
● Opinto- ja uraohjaajien tulee olla pysyvä, ammattitaitoinen ja kehittyvä osa UEF:n
henkilökuntaa, heiltä vaaditaan ohjaamisen koulutusta sekä yliopistolta resursseja ohjaajien
perehdyttämiseen.
● UEF:n tulee tukea opintoihin kuuluvia harjoittelujaksoja rahallisesti. ISYY kannattaa, että
opintoihin kuuluvista harjoitteluista saa pääsääntöisesti palkkaa.
● UEF:n tulisi pyrkiä siihen, ettei korkean keskeytysprosentin omaavian aloja pääsisi syntymään.
● Pääsykokeiden painoarvoa opiskelijavalinnassa on lisättävä.
● Pääsykoemateriaalien tulee aina olla sähköisiä ja kaikkien saatavissa.
● ISYY toivoo, että UEF:n pääsykokeen voisi tehdä missä tahansa yliopistossa hakupaikasta
riippumatta.
● ISYY on aktiivisesti mukana seuraamassa koulutusvientiä ilmiönä ja vaikuttaa aktiivisesti UEF:n
koulutusvientisuunnitelmiin. ISYY:n näkemyksen mukaan koulutusviennin tulee olla yliopistolle
muutakin, kuin liiketoimintaa. Yhteisö, yritys tai valtio maksaa koulutusvientituotteen ja sen
tulee olla maksutonta aina yksilölle. Suomalainen koulutusvienti ei saa heikentää tutkintoopiskelijoiden asemaa tai asettaa paineita opintojen maksullisuudelle. ISYY kannustaa UEF:a
keskittymään tutkittuihin ja menestyneisiin suomalaisen koulutuksen osa-alueisiin ja
suunnittelemaan koulutusviennin tulevaisuutta. ISYY on mukana koulutusviennin kehittämisessä
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valtakunnallisesti SYL:n kautta. Koulutusvienti on myös yksi osa suomalaista kehitysyhteistyötä.
Koulutusviennin eettiset periaatteet on huomioitava toiminnassa.
ISYY kannattaa suomalaisen korkeakoulun duaalimallia ja suhteutuu positiivisesti
korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön.
ISYY osallistuu aktiivisesti yliopiston profiloitumisesta käytävään keskusteluun.
ISYY kannattaa maksutonta koulutusta.

Sosiaalipolitiikka
● ISYY näkee opiskelijoiden hyvinvoinnin tärkeänä asiana ja pyrkii toiminnassaan tuomaan esille
hyvinvoinnin kokonaisvaltaisuutta opiskelu- ja työkyvyn ylläpidon näkökulmasta. ISYY on
esimerkillinen työyhteisö huolehtimalla työntekijöiden ja luottamustoimijoiden jaksamisesta ja
hyvinvoinnista.
● Yliopistoyhteisössämme kaikki ovat tasa-arvoisia. ISYY ei hyväksy kiusaamista eikä syrjintää.
● ISYY kannattaa seksuaalista tasa-arvoa ja sukupuolisensitiivisyyttä.
● UEF on turvallinen paikka opiskella, työskennellä ja tehdä tutkimusta.
● ISYY:n toiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä.
● ISYY kannustaa luottamushenkilöitään, työntekijöitään ja jäsenistöä liikkuvaan ja terveelliseen
elämäntapaan ja savuttomuuteen.
● Opiskelija-asumisessa tulee painottaa ensisijaisesti hintaa, sijaintia ja saavutettavuutta,
esteettömyyttä sekä kestävyyttä. Opiskelija-asuntoja tulee olla kaikille tarvitseville,
elämäntilanteesta riippumatta. Myös maksuhäiriöisille on tarjottava asuntoa.
● Opiskelijaravintoloissa tarjottavien ruokien tulee olla korkeakouluruokailun suositusten
mukaisia.
● Opiskelijaravintoloissa tarjottavan kasvisruuan laatua, houkuttelevuutta ja monipuolisuutta
tulee lisätä ja ravitsemustieteen mukaisia ravitsemussuosituksia noudattaa.
● ISYY seuraa opiskelijaterveydenhuollon palveluiden laadun tasoa sekä vaikuttaa eri toimijoihin
jotta opiskelijoille aiheutuvat kustannukset pysyvät kohtuullisina.
Perustulo
● ISYY kannattaa perustuloa.
● Perustulo on jokaiselle täysi-ikäiselle maksettava, yksilökohtainen vastikkeeton valtion tarjoama
tulo
● Perustulo on ympärivuotinen ja elinkustannusindeksiin sidottu
● Perustulo on verotettava tulo
● Perustulo olisi suurempi kuin nykyinen opintoraha ja sen asumislisä
● Ylioppilaskunta tekee edelleen opintotukivaikuttamista, kunnes ollaan siirrytty asteittain
perustuloon
● Perustulon määrä määräytyy perusosasta ja mahdollisesta tarveharkintaisesta osiosta
esimerkiksi asumisen kustannusten kattamiseksi.
Vapaa-aika
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ISYY tarjoaa matalan kynnyksen liikuntaa jäsenistölleen.
Korkeakoululiikunnan lajitarjonnan on oltava monipuolista.
Liikuntatuutoroinnista tulee saada opintopisteitä.
ISYY järjestää korkeakoululiikunnan suositusten mukaista liikuntaa UEF:n tukemana.
ISYY:n mielestä Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) tärkein tehtävä on valtakunnallinen
liikuntapoliittinen edunvalvonta sekä liikuntatuutoroinnin tukeminen ylioppilas- ja
opiskelijakunnissa.
ISYY huolehtii siitä, että liikuntapalvelut pysyvät kohtuuhintaisina. ISYY kannustaa opiskelijoita
huomioimaan ISYY:n ja ainejärjestöjen liikuntavuoroilla eritasoiset liikkujat sekä pelaamaan
Reilun Pelin sääntöjen mukaisesti.
ISYY mahdollistaa ainejärjestöille, kampusjärjestöille, kerhoille ja sidosryhmille mahdollisuuden
toimintansa esittelyyn.
ISYY kannustaa kerhoja ja jaostoja toimimaan poikkitieteellisesti sekä opiskelijalähtöisesti.
ISYY osallistaa järjestöjä tapahtumiensa toteuttamiseen.
ISYY kouluttaa ainejärjestöjä, kampusjärjestöjä ja kerhoja sekä tukee niiden toimintaa.
Järjestöille tarjottavia palveluita kehitetään kokonaisvaltaisesti.
ISYY mahdollistaa sen, että kulttuuri on osa opiskelijan arkea.
ISYY kannustaa omalla toiminnallaan opiskelijoita tutustumaan erilaisiin kulttuurin muotoihin
sekä osallistumaan kulttuuritapahtumiin.

Kansainvälisyys
● Kansainvälisille opiskelijoille on luotava yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ISYY:n ja UEF:n
toimintaan.
● Suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden välistä kanssakäymistä tulee lisätä ja tukea
opetuksessa, arjessa sekä vapaa-ajalla.
● ISYY:n tulee tarjota opiskelijoille tilaisuuksia kotikansainvälistymiseen ja edistää kansainvälisten
opiskelijoiden sopeutumista Suomeen.
● Kansainvälisten tutkinto‐opiskelijoiden tutkintovaatimuksiin tulee sisältyä kotimaisten kielten ja
kulttuurin opetusta riittävässä määrin. Myös työelämässä tarvittavia verkostoitumis- ja
työelämätaitoja on sisällytettävä kansainvälisiin maisteriohjelmiin.
● Jokaisella on oltava tasa-arvoiset mahdollisuudet liikkuvuuteen ja kansainvälistymiseen. UEF:n
on varattava riittävästi varoja opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuuden tukemiseksi.
Viestintä
● ISYY:n toiminnasta kerätään jatkuvaa palautetta ja saadut palautteet otetaan huomioon
toimintaa kehitettäessä.
● ISYY:n kolmelle kampukselle viestitään yhtenäisesti ja tasapuolisesti. ISYY viestii kattavasti
opiskeluun ja opiskelijatoimintaan liittyvistä asioista myös englanniksi.
Tuutorointi
● ISYY tuottaa laadukasta tuutorointia yhteistyössä UEF:n kanssa.
● Tuutoreiden koulutus on laadukasta ja sen tulee ottaa huomioon sekä kansainvälisten tutkinto-
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opiskelijoiden että vaihto-opiskelijoiden erityistarpeet.
ISYY:n toiminta tehdään tutuksi uusille opiskelijoille tuutoroinnin avulla.

Kehitysyhteistyö
● ISYY osallistuu aktiivisesti kehitysyhteistyötoimintaan Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL)
kautta.
● ISYY vaikuttaa Suomen ylioppilaskuntien liittoon (SYL), jotta Suomi pitää kiinni tavoitteestaan
nostaa kehitysyhteistyövarat 0,7 prosenttiin bruttokansantulostaan vuoteen 2015 mennessä.
Ympäristö
● ISYY:n tilojen käyttöaste pidetään mahdollisimman korkeana.
● ISYY pyrkii edistämään kestävää globaalia taloutta tukemalla Reilua kauppaa ja käyttämällä
hankinnoissaan Reilun kaupan tuotteita.
● UEF:n kampusten tulee olla helposti saavutettavissa. Kampusten esteettömyyteen ja
esteettisyyteen on kiinnitettävä huomiota hyvinvoinnin takaamiseksi.
● Kampusten saniteettitiloissa käytettävien hygieniatuotteiden tulee olla ympäristö- ja
allergiaystävällisiä.
Oppimisympäristöt
● Oppimisympäristöjen tulee olla ergonomisia, esteettömiä ja nykyaikaisia.
● UEF:lla tulee olla sähköiseen tenttimiseen tarvittavat tilat.
● Mahdollisuus sähköisen tenttimiseen tulee ottaa huomioon opetussuunnitelmatyössä.
● Opiskelijoilla on ympärivuorokautinen pääsy keskeisimpiin opiskelutiloihin.
● ISYY tekee työtä sen eteen, että UEF:n oppimisympäristöt luovat opiskelijoille edellytykset
hyödyntää uusinta informaatioteknologiaa.
● Itseopiskelutiloja tulee olla riittävästi.

