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  2 

Yhteiskunta  3 
 4 
Vaikuttaminen  5 
● ISYY ottaa kantaa yhteiskunnallisesti merkittäviin teemoihin.  6 
● ISYY ja opiskelijakunnat ovat mukana päätöksenteon valmistelussa kampuskaupungeissa 7 
ja -maakunnissa.  8 
● ISYY pitää yhteyttä vaalipiirin kansanedustajiin, alueen avustajiin ja erityisavustajiin sekä 9 
merkittäviin yhteiskunnallisiin vaikuttajiin. ISYYn tulee käyttää yhteiskunnallisen 10 
vaikuttamisen kanavia tärkeiden asioiden edistämiseen kansallisesti tai paikallisesti, jotka 11 
koskettavat ISYYtä tai siihen kuuluvia erilaisia sidosryhmiä.  12 
● ISYY kannustaa jäseniään osallistumaan päätöksentekoon, yhteiskunnalliseen 13 
vaikuttamiseen ja keskusteluun kampuskaupungeissa, maakunnissa ja kunnissa. 14 
● Ylioppilaskunta-, ainejärjestö- ja kerhotoiminta tulee tunnustaa yliopistossa ja tästä tulee 15 
saada työmäärältään kohtuullinen määrä opintopisteitä.  16 
● ISYY ja opiskelijakunnat ovat tärkeitä yhteisöjä korkeakouluopiskelijoiden 17 
puolestapuhujina.  18 
● ISYY reagoi riittävän nopeasti opiskelijoihin liittyviin asioihin.  19 
● ISYY toteuttaa kaikessa toiminnassaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.  20 
● ISYY kannattaa kaikkien koulutusasteiden maksuttomuutta.  21 
● ISYYn sijoitustoiminta on taloudellisesti ja eettisesti kestävää. 22 
  23 
Työelämä  24 
● ISYY kannattaa palkkatasa-arvoa.  25 
● Opintoihin sisältyvien harjoittelujen tulee olla joustavia ja mahdollisuuksien mukaan 26 
palkallisia.  27 
● Harjoittelutuen tulee olla suunnattu kaikille opiskelijoille koulutusalasta riippumatta.   28 
● ISYY kannustaa yliopistoa, ainejärjestöjä ja kampusjärjestöjä edistämään opintojen ja 29 
työelämän välistä yhteyttä.  30 
○ Tässä tulee huomioida työelämävalmiuksien lisääminen, joka kattaa laadukkaat 31 
urasuunnittelutyöryhmät, työnhakupajat ja CV-pajat. Lisäksi yliopiston tulee kehittää 32 
mahdollisuuksia opinnäytetöiden tekemiseen kampuskaupungeille ja -maakunnille. 33 
  34 
Asuminen  35 
● Opiskelija-asumisen suunnittelussa tulee huomioida opiskelijoiden tarpeet ja toiveet. 36 
Opiskelija-asuntoyhtiöiden tulee rakentaa riittävästi eri kokoisia asuntoja, joissa tulee 37 
huomioida niiden sijainti, asumisen esteettömyys ja erilaiset elämäntilanteet. ISYY kannattaa 38 
riittävää ja laadukasta opiskelija-asumista kampuskaupungeissa.   39 
● Opiskelija-asunto tulee saada kohtuullisessa ajassa.  40 
● Jos opiskelija-asuntoyhtiöt seuraavat opintojen edistymistä, täytyy siinä olla kohtuullinen 41 
jousto yksilöllisten viivästysten varalta. 42 
  43 
○ Opintojen edistymisen valvonta tulee käydä ilmi vuokrasopimusta tehtäessä ja opiskelija-44 
asuntoyhtiöiden pitää huolehtia mahdollisesta opintojen edistymisen valvonnan 45 
tiedottamisesta asukkaille. 46 
  47 
Liikenne  48 
● Raideliikenteen tulee olla riittävää, kohtuuhintaista ja kannustava tapa liikkua. Kampusten 49 
välillä pitää olla toimivaa raideliikennettä.  50 
● Kampuskaupunkien sisäinen ja välinen joukkoliikenne on kohtuuhintaista ja 51 
ympäristöystävällistä. Joukkoliikennettä tulee kehittää opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti.  52 
● Joensuulla ja Kuopiolla tulee olla kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma.  53 



● Kävelyn ja pyöräilyn tulee olla mahdollista ja turvallista ympäri vuoden.  54 
● Kampuskaupungeissa tulee olla toimiva kaupunkipyöräjärjestelmä. 55 
  56 

 Yliopisto 57 

  58 
● Yliopiston tulee tarjota opiskelijoille riittävää ja laadukasta opintojen ohjausta koko 59 
opiskeluajan tiedekuntarajat ylittävästi. 60 
● Yliopiston kampuksilla tulee olla ryhmätyötiloja, joissa opiskelijat voivat häiriöttä 61 
työskennellä. Tilat tulee varustaa asianmukaisesti ja niiden tulee olla saavutettavissa 62 
kaikkina vuorokauden aikoina.  63 
● Yliopiston opetushenkilökunnalla tulee olla riittävät pedagogiset taidot ja mahdollisuus 64 
täydentää pedagogista osaamistaan.  65 
● Oppiaineiden tulee kerätä opetuksestaan ja toiminnastaan palautetta järjestelmällisesti. 66 
Annetun palautteen pohjalta aloitetaan tarvittavat kehitystoimenpiteet.  67 
● Yliopistossa tulee toteutua tasa-arvoinen ja kollegiaalinen kolmikanta, joka mahdollistaa 68 
opiskelijoiden osallistumisen päätöksentekoon ja sen valmisteluun kaikilla yliopiston 69 
hallinnon tasoilla.  70 
● Ainejärjestöjä tulee osallistaa omien oppiaineidensa, osastojensa ja laitostensa 71 
päätöksentekoon, sillä ainejärjestöt ovat omien alojensa parhaita asiantuntijoita opiskelijoita 72 
koskevissa asioissa.  73 
● ISYY kannustaa opiskelijoitaan hallinnon opiskelijaedustajiksi.  74 
● Kielikeskukselle on taattava riittävät resurssit opetuksen järjestämiseen, jotta kieli- ja 75 
viestintäopintojen suorittaminen ei hidasta opiskelijan muita opintoja.  76 
● Duaalimalli on säilytettävä, mutta duaalimallin sisällä siirtyminen tulee olla joustavaa. 77 
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä voidaan tehdä lain sallimissa 78 
rajoissa.  79 
● Yliopiston viestinnän on oltava selkeää ja saavutettavaa sekä suomeksi että englanniksi.  80 
● Yliopiston on huolehdittava henkilökunnan koulutuksesta sähköisten oppimisalustojen ja 81 
laitteiston osalta. Opetushenkilökunnan on sitouduttava yhdenmukaisten sähköisten 82 
oppimisalustojen käyttöön.  83 
● Ainejärjestöillä, kerhoilla ja kampusjärjestöillä on mahdollisuus varata yliopiston tiloja 84 
sähköisesti ja maksutta.  85 
● Tuutoroinnin on oltava laadukasta ja tuutoreiden koulutusta on kehitettävä. 86 
  87 
● Kampusrakennuksia on huollettava säännöllisesti ja niiden varustelun on oltava 88 
mahdollisimman laadukas ja yhtenäinen.  89 
● Kaikkien kampuskirjastojen ja itsenäisten opiskelutilojen tulee olla saavutettavissa ympäri 90 
vuorokauden.  91 
● Ainejärjestöille on taattava tasavertaiset mahdollisuudet saada käyttöönsä poikkitieteellisiä 92 
ja maksuttomia ainejärjestötiloja. 93 
  94 

  95 

Opiskelu 96 

  97 
● Yliopiston tulee mahdollistaa opiskelijoille ympärivuotinen opiskelu. Kesäaikana tulee 98 
tarjota kursseja, joilla opiskelija voi aidosti edistää opintojaan.  99 
● Opinnäytetöiden ohjauksessa mahdollistetaan yhteistyö eri tiedekuntien ja yliopistojen 100 
kanssa.  101 
● Yliopistossa kaikilla aloilla tulee tarjota sähköisiä tenttimahdollisuuksia, joilla 102 
mahdollistetaan opintojen joustava suorittaminen.  103 
● Suomessa tulee ottaa käyttöön korkeakoulujen yhteinen sähköinen tenttijärjestelmä, jotta 104 
opiskelija voi suorittaa opintojaan myös muissa korkeakoulukaupungeissa.  105 
● Toisen asteen suorittaneilla hakijoilla tulee olla yhtäläinen mahdollisuus yliopisto-106 
opintoihin. Opiskelijavalinnoissa painotetaan valinta- ja soveltuvuuskokeita. Heikko toisen 107 



asteen menestys ei saa rajoittaa merkittävästi korkeakoulun valintoihin, jos hakijalla on 108 
edellytyksiä opiskeluun.  109 
● Yliopiston sisällä tulee olla mahdollisuus siirtyä pääaineesta toiseen.   110 
● Yliopistossa on säilytettävä vapaa sivuaineoikeus.  111 
● Kaksikielisyys tai muissa korkeakouluissa suoritetut kieli- ja viestintäopinnot ovat riittävä 112 
peruste Kielikeskuksen kurssien hyväksilukemiselle.   113 
● Työelämän ja opiskelun on oltava sovitettavissa yhteen.  114 
● Yliopiston on tuettava opiskelijoiden yrittäjyyskoulutusta.  115 
● Luentojen on oltava mahdollisuuksien mukaan etäyhteydellä seurattavia sekä niistä on 116 
tarjottava videotallenteet.  117 
● Opintopisteiden on vastattava kurssien työmäärää.  118 
● Jokaisella oltava mahdollisuus sisällyttää tutkintoon vapaasti kohtuullinen määrä muita 119 
sivuaineita.  120 
● Oppimisympäristöjen on palveltava erilaisia oppimisen ja opettamisen tapoja  121 
● Digitalisaatio on otettava huomioon oppimisympäristöjä päivitettäessä.  122 
● Oppimisympäristöjen esteettömyys ja ergonomia on oltava ajantasainen. Esteettömyyteen 123 
liittyvistä erityisjärjestelyistä tulee informoida.  124 
● Oppimisympäristöjen sisäilman laatua on valvottava säännöllisesti.  125 
 126 
  127 

Toimeentulo 128 

  129 
Opiskelijan toimeentulon perusperiaate on, että voimassa olevien opiskelijan tukimuotojen ja 130 
etuuksien tulee mahdollistaa täysipäiväinen opiskelu. 131 
  132 
Opiskelijan sosiaaliturva ja etuudet  133 
● ISYY toteuttaa opintotukivaikuttamista. 134 
● ISYY kannattaa sosiaaliturvauudistusta ja vaikuttaa aktiivisesti sosiaaliturvauudistukseen.  135 
● Opiskelijoilla pitäisi olla oikeus täysimääräiseen toimeentulotukeen, jos opiskelija ei ole 136 
minkään muun etuuden piirissä.   137 
● Opiskelijan ateriatuki säilytetään vähintään entisellä tasollaan ja ISYY kannattaa sen 138 
sääntelyn keventämistä. 139 
● Opiskelija-alennusten tulee koskea kaikkia opiskelijoita, myös kv- ja jatko-opiskelijoita, 140 
iästä riippumatta. 141 
  142 
Opintotuki  143 
● ISYY kannattaa opiskelijoiden tulorajojen nostamista.   144 
● Opintorahan maksamisen tulee perustua opintojen etenemiseen.   145 
● Opintojen edetessä aikataulun mukaisesti opiskelijaa ei tule rangaista aktiivisesta 146 
työnteosta opintotuen menetyksellä.  147 
● Toimeentulotukea hakiessa nostamatonta opintolainaa ei tule katsoa tuloksi. 148 
● Opiskelijalla on oltava oikeus nostaa opintolainaa myös opintotukikuukausien loppumisen 149 
jälkeen. 150 
● Opintorahan tulee taata jokaiselle yhdenvertainen mahdollisuus opiskella täysipäiväisesti. 151 
● Perheellisten opiskelijoiden opintorahassa tulee olla huoltajakorotus.   152 
● Opintoraha on sidottava indeksiin.  153 
● Opintotuen porrastaminen poistetaan. 154 
  155 
Asumisen tuki  156 
● Asumisen tukea on selkeytettävä. Tuen on oltava ennakoitavissa ja sen on joustettava 157 
elämäntilanteen mukaan.  158 
● Opiskelijoille on turvattava mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen.  159 
● Asumistuen ruokakuntakohtaisuus on muutettava yksilökohtaiseksi. Opiskelijan 160 
parisuhteen tai asuinkumppanin ei pidä vaikuttaa opiskelijan asumistukeen. 161 



 Hyvinvointi  162 
● ISYY kannattaa ja tukee savuttomuutta.  163 
● ISYY kannustaa päihteettömyyteen opiskelijatoiminnassa.  164 
● YTHS:n palvelujen taso on taattava, kun AMK-opiskelijat siirtyvät sen piiriin.  165 
● YTHS:n päihdepalvelujen laadun tulee olla riittävä.  166 
● YTHS:n painopiste on ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa.  167 
● YTHS:n kautta saatavien mielenterveyspalveluiden on oltava helposti saavutettavissa ja 168 
asiakkaan tulee saada tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta. 169 
● Opiskelijoille on taattava kattava ja laadukas terveydenhuolto. Ei karsita 170 
erikoislääkäripalveluita opiskelijoilta.  171 
● Maksuton ehkäisy kaikille opiskelijoille YTHS:n kautta.  172 
● Toinen opintopsykologi on saatava pysyväksi Itä-Suomen yliopistossa.  173 
● Opiskelijoille taataan monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja -palvelut. 174 
● Korkeakoululiikunnalle erityisesti Sykettä-palveluille taataan riittävästi tiloja, joita henkilöstö 175 
ja opiskelijat voivat käyttää yhdenvertaisesti. 176 
● Yliopistolla tulee olla mahdollisuus taukoliikuntaan ja työskentelyyn seisten. 177 
● Kaikilla on oikeus terveelliseen opiskeluympäristöön. Yliopiston rakennuksissa ei tule olla 178 
sisäilmaongelmia.  179 
● ISYY kannustaa hajusteettomuuteen yliopiston rakennuksissa. Yliopistolla käytettävien 180 
hygieniatuotteiden on oltava allergisoimattomia.   181 
● ISYY ei hyväksy syrjintää, kiusaamista, rasismia, seksuaalista häirintää eikä asiatonta 182 
käytöstä missään muodossa. Näiden ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehdään 183 
aktiivisesti töitä.  184 
● Jokaisessa tiedekunnassa on oltava oma häirintäyhdyshenkilö. Jos tiedekunta on usealla 185 
kampuksella, häirintäyhdyshenkilöt tarvitaan kummallekin kampukselle.  186 
● Opiskelijoille on tarjottava viihtyisiä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja -tiloja 187 
tasavertaisesti kampuksille.  188 
● Opiskeluympäristön esteettisyys on osa opiskeluhyvinvointia.  189 
  190 
  191 

Kansainvälisyys  192 
● Kansainvälisyys on saumaton osa ISYYn ja UEFin toimintaa.  193 
● Kansainvälisyys tarkoittaa moninaista ymmärrystä ja keskinäistä kunnioittavaa 194 
kohtaamista.  195 
● Kansainvälisten opiskelijoiden arkea ja asettumista opiskelijayhteisöön tuetaan riittävällä 196 
orientaatiolla ja laadukkaalla tuutoroinnilla.  197 
● ISYY ja UEF tarjoavat matalan kynnyksen kotikansainvälistymisen mahdollisuuksia 198 
suomalaisille opiskelijoille.  199 
● Opiskelijoita kannustetaan lähtemään kv-tuutorointitoimintaan.  200 
● Tutkintoon on tarjottava mahdollisuus suorittaa ei-suomen kielisiä ja kansainvälisyystaitoja 201 
tukevia kursseja.  202 
● Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden tutkintovaatimuksiin tulee sisältyä kotimaisten 203 
kielten ja kulttuurin opetusta riittävässä määrin.   204 
● Työelämässä tarvittavia verkostoitumis- ja työelämätaitoja on sisällytettävä kansainvälisiin 205 
maisteriohjelmiin.  206 
● Kansainvälisyyden on oltava jokaiselle mahdollista - UEF:n on varattava riittävästi varoja 207 
henkilökunnan sekä opiskelijoiden liikkuvuuden tukemiseksi.  208 
● Vaihto-opiskelu ei saa merkittävästi hidastaa opintoja.  209 
● Opintojen maksuttomuus on taattava kaikille, myös EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille 210 
opiskelijoille. 211 
  212 
  213 
  214 



Ympäristö  215 
● ISYY pyrkii edistämään kestävää kehitystä tukemalla eettistä kuluttamista esimerkiksi 216 
Reilua kauppaa ja käyttämällä hankinnoissaan vastaavia tuotteita.  217 
● ISYY ja UEF pyrkivät hiilineutraaliuuteen. 218 
● ISYY kannustaa monipuoliseen ja kasvispainotteiseen opiskelijaruokaan. 219 
● ISYY ja UEF vähentävät yksityisautoilua kannustamalla pyöräilyyn, joukkoliikenteeseen ja 220 
kimppakyyteihin.  221 
● ISYYn ja UEFin tulee välttää tarpeetonta paperin käyttöä.  222 
● Kampusten saniteettitiloissa käytettävien hygieniatuotteiden tulee olla ympäristö- ja 223 
allergiaystävällisiä.  224 
● Opiskelijoille on varattava tietty määrä kohtuuhintaisia pysäköintilupia kampusalueille. 225 
Pysäköintiluvat myönnetään harkinnanvaraisesti.  226 
● ISYY kannustaa kampuskaupunkeja kotimaiseen puurakentamiseen.  227 
● Yliopistokampuksilla ja opiskelija-asunnoissa tulee olla riittävät ja laadukkaat 228 
kierrätysmahdollisuudet. 229 
  230 
 231 


