LINJAPAPERI
Hyväksytty edustajiston kokouksessa
4/2020-2021, 21.9.2020

LINJAPAPERI
Sivu 1 (7)
21.9.2020

Yleistä
Vaikuttaminen Suomen ylioppilaskuntien liitossa
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) valitsee liittonsa puheenjohtajan ja
liittohallituksen vuosittain liittokokouksessa. Perinteisesti ylioppilaskunnat ovat
sopineet neuvottelevansa nämä tehtävät. VYY edistää demokratiaa valtakunnallisissa
liitoissa ja järjestöissä. VYY ei neuvottele henkilövalinnoissa.
VYY
vaatii
Suomen
ylioppilaskuntien
liittoa
tarkastelemaan
kriittisesti
Opiskelija-Holding Oy:n toimintaa ja sen sitomia pääomia. VYY vaatii, että Suomen
ylioppilaskuntien liitto ei rahoita Opiskelija-Holding Oy:tä.
Mielestämme kehitysyhteistyö on äärimmäisen arvokasta, ja erityisesti koulutuksen
tukeminen kehitysmaissa on tärkeää. Koemme kuitenkin, että ylioppilaskuntien liiton
tulee ensisijaisesti panostaa ylioppilaskuntien edunvalvontaan eikä kehitysyhteistyön
tekemiseen omin resurssein. Voittoa tavoittelemattomien järjestöjen kautta
kehitysyhteistyöhön kerätyt varat voidaan kohdentaa tehokkaammin.
Ylioppilaskuntien jäsenyys
Yliopistolain 46§:n mukaan “Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä
yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun
ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä.” Nykytilanteessa
ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua yliopiston kasvatustehtävien hoitamiseen,
minkä vuoksi ylioppilaskunnalla on oikeus määrätä jäsenmaksu maksettavaksi.
Edunvalvonnan yhdenvertaisuuden vuoksi pidämme tärkeänä, että kaikki
yliopisto-opiskelijat ovat oman ylioppilaskuntansa jäseniä. Ylioppilaskunnan tulee
kuitenkin kannattaa pitkällä tähtäimellä pakollisesta jäsenmaksusta luopumista ja
lakisääteisten tehtävien rahoittamista valtion varoista.
Kestävä kehitys
VYY sitoutuu noudattamaan kaikessa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita
ja sitoutuu Pariisin ilmastosopimukseen. VYY velvoittaa myös yliopistoa ja sen
ympärillä toimivia organisaatiota noudattamaan samoja periaatteita. VYY tukee ja
kannustaa piirissään toimivia järjestöjä toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden
mukaisesti. Vaasan yliopiston ja Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan tulee tehdä arvio
omasta hiilijalanjäljestään ja saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.
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Koulutuspolitiikka
Kansallinen koulutuspolitiikka
VYY pitää maksutonta koulutusta perusoikeutena myös EU- JA ETA-maiden
ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Koulutuksen suorittaneille tulee myöntää oleskeluja työlupa Suomeen valmistumisen jälkeen. Riittävän kattavalla oleskeluluvalla
vältetään osaamisen valumista toisiin maihin.
VYY tukee alustamaisen mallin ottamista käyttöön korkeakouluissa. Alustamaisen
mallin luoma helpottunut vertailtavuus tutkintojen välillä ja sujuvampi opintojen
suorittaminen toisessa korkeakoulussa ovat tavoittelemisen arvoisia asioita. Opetuksen
resurssit tulee kuitenkin ensisijaisesti kohdentaa sille oppilaitokselle, missä
tutkinto-oikeus on. Opintojen muotoilu selkeiksi, aihekohtaisiksi kokonaisuuksiksi
tarjoaa myös selkeyttä osaamisen kehittämiseen tutkinto-opiskelun ulkopuolella.
Opiskelijavalinnat
Yliopiston opiskelijavalinnan tulee mahdollistaa sisäänpääsy eri väylien kautta.
Todistusvalinnan liiallinen painotus luo nuorille liikaa paineita ammatinvalinnasta jo
hyvin varhaisessa vaiheessa. Heikko menestys ylioppilaskirjoituksissa ei saa olla este
yliopistoon pääsylle. Pääsykoe tulee pitää jatkossakin yhtenä väylänä
opiskelijavalinnoissa. Myös avoimen väylää on jatkossa pidettävä yhtenä sisäänpääsyn
vaihtoehtona, kuitenkin siten, ettei avoimen väylä rasita opiskelijaa taloudellisesti, eikä
siitä synny maksullista tietä tutkintoon. Koulutusalojen tulee voida valita opiskelijansa
myös ylioppilastodistuksen perusteella, mutta kuitenkin niin, ettei todistuksen
perusteella
valitun
hakijan
tule
suorittaa
pääsykoetta.
Uuden
opiskelijavalintamenettelyn myötä on otettava huomioon riittävät resurssit opintojen
ohjauksessa.
Opinto-oikeus
Kun hakija on valittu yliopiston opiskelijaksi, opinto-oikeus on myönnettävä kerralla
sekä ylempään että alempaan korkeakoulututkintoon. Alemman korkeakoulututkinnon
suoritettuaan
opiskelijan
ei
tule
erikseen
joutua
hakemaan
ylemmän
korkeakoulututkinnon opinto-oikeutta.
Opiskelu Vaasan yliopistossa
Kaikille Vaasan yliopiston opiskelijoille tulee taata johdonmukaiset ja yhtenäiset
säännöt koskien kurssisuorituksia, tutkielmia ja kypsyysnäytteitä. Opintopisteisiin
vaadittavan työmäärän tulee olla johdonmukainen akateemisesta yksiköstä,
opintosuunnasta tai yksittäisestä kurssista riippumatta. Kurssitöiden ja tenttien
tarkistusaikojen, sekä kirjoitusohjeiden tulee olla yhtä lailla johdonmukaisia ja
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta
Opiskelijan asialla jo vuodesta 1968.
Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa
+358 443 248 980 · y
 lioppilaskunta@vyy.fi · www.vyy.fi

LINJAPAPERI
Sivu 3 (7)
21.9.2020

yhtenäisiä koskien myös tutkielmia, sekä kypsyysnäytteitä edelleen akateemisesta
yksiköstä, opintolinjasta tai kurssista riippumatta.
Opiskelun Vaasan yliopistossa tulee olla laadukasta ja saavutettavaa. Kurssimateriaalin
tulee olla helposti saatavilla ja esteetöntä. Kurssimateriaalissa tulee huomioida esitetyn
materiaalin saavutettava luettavuus ja helppo käyttö.
Yliopiston pitää tarjota riittävät tukipalvelut jokaiselle opiskelijalle opintosuunnasta
riippumatta. Opiskelijan tulee saada tarvittaessa tukea opiskeluunsa viipymättä,
vähintään kahden viikon sisällä yhteydenotosta.
Sähköistä tenttimistä ja etäopiskelumahdollisuuksia tulee kehittää.
Sähköistä
tenttikapasiteettia tulee lisätä ja sähköiselle tenttimisille tarvittaessa etsiä lisää tiloja.
Etäopiskelumahdollisuuksia tulee kehittää siten, että jokaisen opintosuunnan
opiskelijalla olisi mahdollisuus osallistua etäopiskeluun. Kurssien opetus pitää tallentaa,
ja sen tulee olla kurssilla opiskelevien käytössä luentojen jälkeen.
Vaasan yliopiston ja ammattikorkeakoulun välinen yhteistyö
Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun väliseen yhteistyöhön on
panostettava ja toimintaa kehitettävä yhteisesti järjestettävien kurssien suhteen.
Yhteistyön Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa ei tule olla rasite Vaasan yliopiston
opiskelijoille, vaan sen pitää tuoda lisäarvoa myös yliopistoyhteisölle. Tutkinnon laatu
ei voi kärsiä yhteistyöstä. Yhteistyökursseilla opetuksen tasoon ja oppimistavoitteisiin
on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta yliopisto-opiskelijat saavat riittävät valmiudet
jatkokursseille ja myöhemmin työelämään.
Oppilaitosten välisen viestinnän tulee olla välitöntä. Kurssien ilmottautuminen,
aikataulut ja muutokset pitää saattaa yliopisto-opiskelijoiden tietoon heidän
käyttämissä järjestelmissä. Käytäntöjen niin kurssi-ilmoittautumisten, aikataulujen kuin
muutostenkin osalta tulee olla yksiselitteiset ja johdonmukaiset, ja ne täytyy viestiä
selkeästi myös opiskelijoille. Opintosuoritusten tulee rekisteröityä Vaasan yliopiston
järjestelmiin tutkintosäännön määrittelemässä aikataulussa.
Korkeakoulujen tulee voida tehdä yhteistyötä kurssien järjestämisessä soveltuvin osin.
Yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun yhteistoimintaa tulee johdonmukaistaa ja
jouhevoittaa.
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Sosiaalipolitiikka
Opintotuki
Nykyinen opintotukimalli tulee uudistaa. Opintotuen tulee mahdollistaa täysipäiväinen
opiskelu turvaten opiskelijan perustarpeet. Opintotuki on tarkoitettu opiskelijan
sosiaaliturvaksi. VYY:n mielestä opintotuen on oltava joustava ja yhtenäinen
kokonaisuus, joka mahdollistaa myös työssäkäynnin opintojen ohella. Opintojen ohella
työskenteleminen mahdollistaa osaamisen kehittämisen ja elintason korottamisen,
sekä tukee opintojen jälkeisessä työllistymisessä. Yleisen asumistuen tulee ottaa
huomioon opiskelupaikkakunnan kustannustaso. Lisäksi yleisen asumistuen
ruokakuntakohtaisuuden ongelmat on korjattava.
Nykyinen opintotuen tuloraja on liian matala, epäkannustava ja jäykkä. VYY kannattaa
toimintatapaa, jossa tulorekisteri mahdollistaa tulojen reaaliaikaisen seurannan. Tämä
tarkoittaa sitä, että tulorajojen tullessa vastaan opintotuen maksaminen vuodelta
päättyy automaattisesti. Tällöin ei tarvita byrokraattista ja rankaisevaa
takaisinperintäprosessia. VYY katsoo, ettei tulorajoja pidä poistaa, vaan korottaa, sillä
hyvin toimeen tulevat eivät tarvitse opintotukea opintojen mahdollistamiseksi.
Opiskelijaruoka
Opiskelijan mahdollisuus Kelan tukemaan kohtuuhintaiseen ja terveelliseen
lounaaseen tulee säilyttää. Tämä parantaa opiskelijan hyvinvointia ja jaksamista
opintojen aikana. Kelan pitää tunnistaa kasvis- ja vegaaniruokavaihtoehtoja paremmin,
jotta kasvisruoka kampuksella olisi laadukkaampaa. Kampusalueella tulee olla tarjolla
runsaasti terveellisiä välipaloja ympärivuorokautisen opiskelun tueksi, eikä niistä tule
periä arvonlisäveroa.
Vaasan yliopiston kampusalueella tulee tarjota ruokailumahdollisuuksia kattavasti eri
vuorokauden aikoina. Ruokavalikoimassa tulee huomioida erilaiset erityisruokavaliot.
Tämän lisäksi yliopistolla tulee olla hyvät mahdollisuudet omien eväiden nauttimiseen.
Ruoan
tarjonnassa
tulee
huomioida
ruoantuotannon
ilmastovaikutukset.
Kampusalueen kaikissa ravintoloissa tulee olla tarjolla myös vegaanista ruokaa.
Opiskelijaravintoloiden on ilmoitettava ruuan alkuperä ja suosittava mahdollisuuksien
mukaan lähiruokaa. Ravintoloiden on laitettava ruokien alkuperämerkinnät esille.
Opiskelijaruokaa tulisi tarjoilla tulevaisuudessa myös Ahvenrannan ylioppilaskylässä ja
keskustassa.
Opiskelijan työllistyminen
Ylioppilaskunta tekee määrätietoisesti yhteistyötä Vaasan alueen elinkeinoelämän ja
kuntien kanssa yliopisto-opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllistymiseksi Vaasan
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alueella. VYY kannustaa Vaasan yliopistoa tarjoamaan työelämän kannalta relevanttia
kieliosaamista, jossa huomioidaan alueelle ominaisen elinkeinoelämän sanasto.
Ylioppilaskunta, yliopisto ja VYY:n piirissä toimivat yhdistykset tarjoavat yhdessä
opiskelijoille mahdollisuuden kehittää työelämän kannalta relevantteja taitoja
yliopistokoulutuksen ohella. Ylioppilaskunta kannustaa VYY:n piirissä toimivia
yhdistyksiä
työelämärelevanttien
tapahtumien
ja
sisällön
luomiseen.
Kampusuudistuksen myötä kampusalueelle mahdollisesti siirtyvien yritysten ja
yliopiston välisiä suhteita tulisi kehittää varhaisesta vaiheesta asti, jotta yhteistyö
opiskelijoiden kanssa olisi mahdollista.
YTHS
Ammattikorkeakouluopiskelijoiden siirryttyä YTHS:n piiriin, tulee YTHS:n resurssit
turvata ja palvelut pitää monipuolisina, sisältäen esimerkiksi perusterveydenhuollon,
hammashuollon, mielenterveyspalvelut ja seksuaaliterveyspalvelut.
Mielenterveyspalveluiden saavutettavuutta on kehitettävä. Saumaton hoitoketju ei saa
katketa siirryttäessä korkeakouluopintoihin. Erityisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin
tulee jatkossakin panostaa. Ajanvarausta on kehitettävä joustavammaksi ja
painotettava
digitaalista
ajanvarausjärjestelmää.
Opintopsykologin,
korkeakoulupastorin ja YTHS:n välistä yhteistyötä tulee kehittää, jotta opiskelijoiden
mielenterveysongelmat tunnistetaan tarpeeksi ajoissa.

Edunvalvonta Vaasassa
Yhteisö kampuksella
Ylioppilaskunta pyrkii kykyjensä ja resurssiensa mukaan kehittämään ja tukemaan
yhteistyötä ainejärjestöjen, sekä muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa. VYY tukee
piirissään toimivia yhdistyksiä ja kannustaa poikkitieteelliseen yhteistyöhön.
OVVS
Opiskelijoiden välinen verkostoituminen Vaasan eri korkeakoulujen välillä on
ensiarvoisen tärkeää. OVVS on VYY:lle ensisijainen väline verkostoitumiseen, ja VYY on
aktiivinen toimija sen hallituksessa. OVVS:n painopisteet ovat edunvalvonnassa sekä
opiskelijoiden välisessä verkostoitumisessa, ja VYY ajaa ainoastaan niihin liittyvien
tavoitteiden saavuttamista OVVS:n hallituksessa. Edunvalvonnan työnjaosta sovitaan
kunkin OVVS:n hallituksen kanssa siten, ettei päällekkäisyyksiä VYY:n oman toiminnan
kanssa tule.
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Asuminen Vaasassa
Opiskelijoille tulee olla tarjolla edullisia, ja opiskelijoita miellyttäviä asuntoja Vaasassa.
Opiskelijoille pitää olla riittävä määrä edullisia asuntoja sekä keskustassa että
Palosaarella. Kampusta kehittäessä tulee huomioida opiskelija-asuminen ja sen
läheisyys. Opiskelijoille suunnattuja asuntoja rakentaessa tulee huomioida asuntojen
helppo muokattavuus tulevaisuuden tarpeita varten.
Vaasan opiskelija-asuntosäätiön tulee olla esimerkillinen Vaasan opiskelijoille
suunnattujen opiskelija-asuntojen ja palvelujen tuottaja, ja sen tulee kuunnella
opiskelijoiden toiveita asuntojen remontoinnissa, palveluissa ja rakentamisessa.
Liikkuminen
Opiskelijoita ja henkilökuntaa tulee kannustaa liikkumaan kampukselle muutoin kuin
henkilöautolla. Kevyen ja julkisen liikenteen käyttöön
on luotava
hyvät
mahdollisuudet.
Vaasan kaupungin julkista liikennettä tulee aktiivisesti kehittää, jotta se olisi
yksityisautoilua houkuttelevampi vaihtoehto. Ylioppilaskunnan on osallistuttava
julkisen liikenteen kehittämiseen siten, että julkinen liikenne palvelee kampukselle
liikkuvia opiskelijoita ympäri vuorokauden. Pääpaino kehittämisessä tulee olla
kohtuullisessa lippujen hinnoittelussa sekä reittien, reittitiheyksien ja aikataulujen
suunnittelussa. Vaasan kaupungin liikennesuunnittelussa tulee huomioida erityisesti
kevyt liikenne ja esteetön kulku kampukselle.
Yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan pysäköimiselle on etsittävä uusia ratkaisuja.
Opiskelijoille ja henkilökunnalle merkittyjen parkkipaikkojen määrää tulee lisätä siten,
että molempien pysäköintitarpeet täyttyvät. Opiskelijoiden pysäköintipaikat tulee
varata Vaasan yliopiston opiskelijoille.
Yliopiston liikuntapalvelut
Opiskelijan liikuntatarpeista vastaa yliopiston liikuntapalvelut. Yliopistoliikunnan tulee
tuottaa liikuntapalveluja ja -kokeiluja monipuolisesti opiskelijoiden erilaisiin
liikuntatarpeisiin. Liikuntavuorojen lisäksi liikuntapalveluiden tulisi tuottaa opiskelijoille
liikuntaneuvontaa. ‘
Yliopistoliikunnan tulee pitkällä aikavälillä olla VYY:n jäsenille
Yliopistoliikunnan tulee tarjota kuntosalipalvelut ympärivuorokautisesti.

maksutonta.
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