1. Perustutkintokoulutuksen tulee olla kaikille opiskelijoille maksutonta.
jana: samaa mieltä…………….eri mieltä
Info: Nykyään koulutus on Suomessa opiskelijalle maksutonta riippumatta opiskelijan
kansallisuudesta, tutkintojen tai opinto-oikeuksien määrästä sekä opintojen kestosta.
Suomen hallitus haluaa muuttaa korkeakoulutuksen maksulliseksi EU-/ETA-alueiden
ulkopuolisille opiskelijoille.
2. Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia yliopistojen toimintaan pitäisi mielestäni
kehittää ensisijaisesti (valitse korkeintaan kaksi):
vastausvaihtoehdot:
a. madaltamalla opiskelijoiden kynnystä keskustella henkilökunnan kanssa omista
opinnoistaan
b. kehittämällä yliopiston palautejärjestelmiä ja vahvistamalla niiden vaikuttavuutta.
c. ottamalla opiskelijat vahvemmin mukaan opetussuunnitelmatyöhön
d. lisäämällä ainejärjestöjen vaikutusmahdollisuuksia
e. vahvistamalla opiskelijoiden asemaa yliopiston valmistelevissa työryhmissä
f. vahvistamalla opiskelijoiden asemaa yliopiston virallisissa päätöksentekoelimissä
g. ei millään edellä mainituista tavoista
Info: Opiskelijalla voi olla monta tapaa vaikuttaa yliopiston asioihin. Vaikuttaa voi
esimerkiksi osallistumalla oman oppiaineensa opetussuunnitelmatyöhön tai opintojen
kehittämistä tiedekunnassa tai vastaavissa yksiköissä valmistelevien työryhmien toimintaan.
Yliopistojen virallisia päätöksentekoelimiä ovat muun muassa tiedekuntaneuvostot,
yliopistokollegio ja yliopiston hallitus. Näiden opiskelijaedustus ja valinta määräytyy
yliopistolain ja yliopistojen johtosääntöjen perusteella. Valmistelevilla työryhmillä ei ole
virallista asemaa ja opiskelijaedustus näissä ryhmissä ei välttämättä ole itsestäänselvyys.
3. Yliopistossani tulisi lakkauttaa joitakin koulutusaloja tai oppiaineita.
jana: samaa mieltä…………….eri mieltä
Info: Opetus- ja kulttuuriministeriöllä (OKM) on vahva tahto saada aikaan rakenteellisia
uudistuksia korkeakoulukentällä. Tarkoituksena on muun muassa karsia päällekkäistä
koulutustarjontaa, mikä saattaa johtaa joidenkin alojen tai oppiaineiden lakkauttamiseen
yliopistoissa. Aloja saatetaan myös yhdistää yliopistojen sisällä sekä yliopistojen välillä.
4. Tulevaisuudessa yhä useamman opiskelijan pitäisi siirtyä työelämään kandidaatin
tutkinnolla.
jana: samaa mieltä…………….eri mieltä
Info: Suomen korkeakouluissa siirryttiin 2005 kaksiportaiseen tutkintojärjestelmään.
Suomen yliopistoissa saa yleensä oikeuden suorittaa maisterin tutkinto, kun monessa
muussa maassa alempi kandidaatin tutkinto tai vastaava on lähtökohtainen perustutkinto.
5. Ylioppilaskunta voi ottaa kantaa muihinkin asioihin kuin suoraan koulutukseen,

yliopistoihin ja opintososiaalisiin asioihin (opintotuki, asuminen ym.) liittyviin
kysymyksiin.
jana: samaa mieltä…………….eri mieltä
6. Opiskelijoiden asumistilannetta tulisi parantaa ensisijaisesti (valitse yksi):
a. Rakentamalla lisää opiskelija-asuntoja
b. Korottamalla opiskelijoiden asumisen tukea
c. Edistämällä yleisesti kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saatavuutta
d. Ei millään edellä mainitusta vaihtoehdoista
Info: Tällä hetkellä opiskelijoista noin neljännes asuu opiskelija-asunnoissa ja valtaosa lopuista
vapailta markkinoilta vuokratussa asunnossa. Asumiskulut ovat opiskelijan suurin menoerä.
Asuminen vie noin puolet opiskelijan käytettävissä olevista tuloista, mikä on toiseksi eniten
Euroopassa.
7. Jos saisit valita vain yhden tavan, miten perheellisten opiskelijoiden asemaa
kohennettaisiin seuraavaksi, mikä se olisi?
a. Huoltajakorotus opintotukeen
b. Joustavat opiskelumenetelmät
c. Ylioppilaskunnan ja/tai yliopiston tarjoamat palvelut perheellisille opiskelijoille, esim. lapsiparkki
d. Ei mitään näistä
Info: Korkeakouluopiskelijoista joka kuudennella on lapsi tai lapsia. Perheelliset opiskelijat toivovat
yliopisto-opiskelusta enemmän yhteisöllisyyttä. Myös kurssien kuvauksiin, kuten suoritustapaan ja
läsnäolovaatimuksiin on toivottu kiinnitettävän enemmän huomiota yliopistoissa. Perheellisyys
aiheuttaa haasteita esimerkiksi läsnäoloa vaativien kurssien suorittamiseen. Jopa 60 prosenttia
opiskelijalapsiperheistä elää köyhyysrajan alapuolella. Nykyinen opintotuki poikkeaa muista
syyperusteisista etuuksista siten, että tuen määrään ei vaikuta lapsen huoltajuus tai lasten
lukumäärä. Opintotuen huoltajakorotus poistettiin opintotuesta vuonna 1992.
8. Ylioppilaskunnan tekemän kehitysyhteistyön tulisi sisältää (valitse korkeintaan kaksi
vaihtoehtoa):
a. jäsenmaksun yhteydessä kerättävä vapaaehtoinen kehitysyhteistyömaksu
b. oma hanke / hankkeita
c. osallistuminen ylioppilaskuntien yhteiselle kehitysyhteistyöviikolle
d. järjestämällä aiheesta tapahtumia ja/tai tilaisuuksia
e. osallistumalla yliopistojen korkeakouluyhteistyöhön kehittyvien maiden korkeakoulujen
kanssa
f. ylioppilaskunnan ei tulisi tehdä kehitysyhteistyötä
Info: SYL ja ylioppilaskunnat toteuttavat monenlaisia kehitysyhteistyöprojekteja ja ylläpitävät
tietoutta kehityskysymyksistä mm. syksyisin järjestettävällä Kehitysyhteistyöviikolla. Perusteena
kehitysyhteistyöhön osallistumiselle on käytetty yliopistolain 46 §:ää, jonka mukaan
“ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua … yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen
valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.”

9. Ylioppilaskuntani antaa tarpeeksi osallistumismahdollisuuksia kansainvälisille
opiskelijoille
jana: samaa mieltä…………….eri mieltä
Info: Myös monet kansainväliset opiskelijat ovat ylioppilaskunnan jäseniä. Onko mielestäsi heille
tarjottu ylioppilaskunnan puolelta tarpeeksi tilaisuuksia osallistua toimintaan? Huomioidaanko
heidät hyvin esimerkiksi englanninkielisessä tiedotuksessa tai onko monikielisyyteen riittävästi
panostettu?
10.
Ensisijainen vastuu kansainvälisten opiskelijoiden sitouttamisessa
yliopistoyhteisöön on (valitse korkeintaan kaksi vaihtoehtoa):
a. yliopistolla
b. ylioppilaskunnalla
c. ainejärjestöillä, killoilla tms.
d. kv-opiskelijoiden omilla järjestöillä (esim. ESN)
e. muilla opiskelijajärjestöillä
f. ei millään edellä mainituista tahoista
Info: Yliopistoyhteisö koostuu niin opiskelijoista kuin henkilökunnastakin. Kuka mielestäsi on
ensisijaisesti vastuussa siitä, että myös kansainväliset opiskelijat tulevat huomioiduksi
tasavertaisena osana yliopistoyhteisöä?
11. YTHS:n palveluita on...
a. laajennettava tai parannettava
b. säilytettävä ennallaan
c. karsittava
d. YTHS on lakkautettava ja yliopisto-opiskelijoiden on siirryttävä kunnallisen
terveydenhuollon piiriin
Infolaatikko: YTHS tarjoaa yleis-, suun- ja mielenterveyden palveluita. YTHS on erikoistunut
opiskelijoiden terveydenhoitoon. Suurin osa YTHS:n palveluista on maksuttomia.
Terveydenhuoltolaki määrää, että kunnan on järjestettävä korkeakouluopiskelijoiden
opiskeluterveydenhuollon palvelut joko itse tai muulla kunnan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontaviraston hyväksymällä tavalla.
12. Millaista opiskelijan toimeentuloa ISYY:n kannattaa mielestäsi tavoitella?
a. Nykyistä opintotukea korkeampaa, vastikkeetonta perustuloa, jota maksetaan myös
kesältä
b. Nykyistä korkeampaa vastikkeellista, opintorahapainotteista opintotukea
c. Nykyisen suuruista vastikkeellista, opintorahapainotteista opintotukea
d. Nykyistä lainapainotteisempaa opintotukea
e. Lakkautetaan opintotuki kokonaan ja siirretään opiskelijat toimeentulotuen piiriin
Info: Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Tällä hetkellä opintorahan

suuruus on korkeintaan 336,76 euroa, asumislisän 201,60 euroa ja opintolainan 400 euroa
kuukaudessa. Jotta opintotukea voi nostaa, tulee lukuvuoden aikana suorittaa vähintään 20
opintopistettä, jotta opintotukea voi nostaa ollenkaan. Jokaista nostettua tukikuukautta kohti
opiskelijan tulee suorittaa vähintään 5 opintopistettä. Perustulolla tarkoitetaan kaikille täysi-ikäisille
vastikkeetta maksettavaa kuukausittaista rahasummaa. Perustulon tarkoituksena on korvata
nykyinen vähimmäissosiaaliturva.

13. Jos ISYY:n tarvitsisi karsia omia toimintojaan, mistä olisit ensisijaisesti valmis
karsimaan? Valitse 1-3 vaihtoehtoa.
a. Hallitus
b. Edustajisto
c. Jaostot
d. Kerhot
e. Uljas
f. Tilat
g. Viestintä
h. Brändäys
i. Järjestöavustukset
j. Edunvalvonta
k. Tuutorointi
l. Kansainvälisyys
m. Kehitysyhteistyö
Infolaatikko: ISYY:n budjetista suuri osa menee henkilöstön palkkoihin. Henkilökunta taas järjestää
esimerkiksi edunvalvontaa, tuutorointia ja viestintää. Pienemmissä määrin rahaa käytetään mm.
hallituksen, edustajiston, jaostojen ja kerhojen toimintaan. Tarkemmin rahojen jakautumisesta eri
kohteisiin voi lukea mm. ISYY:n nettisivuilla olevasta talousarviosta.

14. Mitä seuraavista ISYY:n tulisi ensisijaisesti lobata kampuskaupungeille? Valitse 1-3
vaihtoehtoa.
a. Liikuntamahdollisuudet
b. Kulttuuripalveluita
c. Pyöräily- ja kävelyreittejä
d. Lasten päivähoitoa
e. Joukkoliikennettä
f. Opiskelija-asumista
g. Harjoittelu- ja työpaikkoja
h. Kunnallisia terveyspalveluita

15. Sykettä -liikuntapalveluiden on…
a. Laajennettava palveluita, vaikka liikuntamaksua jouduttaisiin korottamaan

b. Laajennettava palveluita sillä ehdolla, ettei liikuntamaksua koroteta
c. Säilytettävä palveluiden nykyinen taso
d. Supistettava palveluita
Info: Ryhmäliikuntamaksu on 30 euroa per lukukausi ja palloiluvuoromaksu 15 euroa per lukukausi.
Ryhmäliikuntamaksun maksaneilla on mahdollisuus hyödyntää kaikkia liikuntakalenterin palveluita
ja käyttää kuntosaleja. Palloiluvuoromaksulla voi hyödyntää samoja palveluita kuin
ryhmäliikuntamaksun maksaneet lukuunottamatta ohjattuja ryhmäliikuntatunteja.

16.ISYY:n jäsenmaksua…
a. Täytyy alentaa, vaikka se tarkoittaisi toimintojen vähentämistä
b. Ei pidä alentaa eikä korottaa
c. Voidaan korottaa indeksikorotuksin
d. Voidaan korottaa enemmänkin kuin indeksikorotuksin
Info: ISYY:n jäsenmaksu on tällä hetkellä 126 euroa. Jäsenmaksusta 54 euroa menee YTHS:lle.
Ylioppilaskunnalle jäävästä osuudesta yli 60 prosenttia menee työntekijöiden palkkoihin. Yleisen
kustannus- ja palkkatason nousun vuoksi edustajisto on aiempina vuosina tehnyt parin euron
indeksikorotuksia jäsenmaksuun.

17. Savonlinnan kampus…
a. On säilytettävä pitkälläkin aikavälillä
b. On säilytettävä ja sen koulutusaloja on lisättävä
c. On säilytettävä, mutta yksittäisiä koulutusaloja voidaan lakkauttaa sieltä tai siirtää
muualle
d. Voidaan lakkauttaa pitkällä aikavälillä jos Savonlinnan aloituspaikat siirretään UEF:n
sisällä
e. Voidaan lakkauttaa, vaikka aloituspaikat lakkautettaisiin
f. Voidaan siirtää jonkun muun yliopiston alaisuuteen, jos sillä pystytään turvaamaan
yliopisto-opetuksen säilyminen Savonlinnassa
Info: Itä-Suomen yliopiston noin 15 000 opiskelijasta noin 800 opiskelee Savonlinnan kampuksella.
Savonlinnan kampuksella voi opiskella lastentarhanopettaja-, luokanopettaja- sekä
käsityönopettaja- ja kotitalousopettajakoulutuksissa.
18. Miten lisäisit ISYY:n tuloja, jos jäsenmaksukorotus ei olisi vaihtoehto?
a. Yritysyhteistyön avulla
b. Sijoitustoiminnan kautta
c. Hankerahastojen avulla
d. Rekrytoimalla jatko-opiskelijoita ISYY:n jäseniksi, jolloin heiltä saataisi jäsenmaksutuloja
e. Maksullisten palveluiden hintoja korottamalla
Info: ISYY:n jäsenmaksu on tällä hetkellä 126 euroa. Kaikkien yliopiston perustutkintoopiskelijoiden tulee maksaa jäsenmaksu ja siten liittyä ylioppilaskunnan jäseniksi. Lisäksi jäseniksi

voidaan ottaa esimerkiksi jatko-opiskelijoita.

19. Jos ylioppilaskunta tuottaisi ylijäämäisen tilinpäätöksen, ylijäämä tulisi käyttää
ensisijaisesti… Valitse 1-3 vaihtoehtoa.
a. Jäsenmaksun laskemiseen
b. Jäsenistölle suunnattavien palveluiden lisäämiseen ja laajentamiseen
c. Sijoittamalla rahastoihin tulevaisuuden käyttöä varten
d. Ainejärjestöille ja kerhoille myönnettävien avustusten lisäämiseen
e. Säästämällä asuin- ja huvikäyttöön hankittaviin kiinteistöihin
f. Kehitysyhteistyöhön
Info: Ylioppilaskunta on voittoa tavoittelematon organisaatio. Ylioppilaskunnan liikevaihto on
vuodessa yli miljoona euroa. Vuoden 2013 tilikauden tulos oli noin 25 000 euroa.

20. Mitä ISYY:n viestintäkanavia kehittäisit ensisijaisesti? Valitse 1-3 vaihtoehtoa.
a. Sosiaalinen media
b. Nettisivut
c. Wiikko-Ärsyke ym. uutiskirjeet
d. Uljas
e. Erilaiset julistekampanjat
f. Sähköpostilistat
g. Yhteydenpito ainejärjestöihin

