
Vaalikonekysymykset

Vahvistettu Tampereen ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnan 16.9.2020 
kokouksessa.

Ensimmäiset 10 kysymystä ovat valtakunnallisia ja seuraavat 11 kysymystä 
ovat TREYn omia. Ehdokkaalla on mahdollisuus kirjoittaa lyhyt saateteksti 
vastauksen yhteyteen.

Vastausvaihtoehdot noudattavat “eri mieltä – samaa mieltä” -asteikkoa, ellei
muuta ole ilmoitettu.

Vaalikonekysymykset:

 1. Perustutkintokoulutuksen tulee olla kaikille opiskelijoille maksutonta
 2. Opiskelijoiden  vaikutusmahdollisuuksia  yliopistojen  toimintaan pitäisi

mielestäni kehittää ensisijaisesti
 a) madaltamalla  opiskelijoiden  kynnystä  keskustella  henkilökunnan

kanssa omista opinnoistaan
 b) kehittämällä yliopiston palautejärjestelmiä ja vahvistamalla niiden

vaikuttavuutta
 c) ottamalla opiskelijat vahvemmin mukaan opetussuunnitel-

matyöhön
 d) lisäämällä ainejärjestöjen vaikutusmahdollisuuksia
 e) ei millään edellä mainituista tavoista

 3. Yliopistossani tulisi lakkauttaa joitakin koulutusaloja tai oppiaineita
 4. Tulevaisuudessa yhä useamman opiskelijan pitäisi siirtyä työelämään

kandidaatin tutkinnolla
 5. Ylioppilaskunta  voi  ottaa  kantaa  muihinkin  asioihin  kuin  suoraan

koulutukseen,  yliopistoihin  ja  opintososiaalisiin  asioihin  (opintotuki,
asuminen, ym.) liittyviin kysymyksiin
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 6. Opiskelijoiden asumistilannetta tulisi parantaa ensisijaisesti
 a) rakentamalla lisää opiskelija-asuntoja
 b) korottamalla opiskelijoiden asumisen tukea
 c) edistämällä  yleisesti  kohtuuhintaisten  vuokra-asuntojen

saatavuutta
 d) ei millään edellä mainituista vaihtoehdoista

 7. Jos saisit  valita  vain yhden  tavan,  miten  perheellisten opiskelijoiden
kohennettaisiin seuraavaksi, mikä se olisi?
 a) joustavat opiskelumenetelmät
 b) ylioppilaskunnan ja/tai yliopiston tarjoamat palvelut perheellisille 

opiskelijoille, esim lapsiparkki
 c) ei mitään näistä

 8. Ylioppilaskunnan tekemän kehitysyhteistyön tulisi sisältää
 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 

 9. Ylioppilaskuntani  antaa  tarpeeksi  osallistumismahdollisuuksia
kansainvälisille opiskelijoille 

 10. Ensisijainen  vastuu  kansainvälisten  opiskelijoiden  sitouttamisessa
yliopistoyhteisöön on 
 a) yliopistolla 
 b) ylioppilaskunnalla 
 c) ainejärjestöillä, killoilla tms 
 d) kv-opiskelijoiden omilla järjestöillä (esim. ESN) 
 e) muilla opiskelijajärjestöillä 
 f) ei millään edellä mainituista tahoista 

 11. Ylioppilaskunnan jäsenyyden tulisi olla vapaaehtoinen 
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 12. minusta ylioppilaskunnan keskeisimmät tehtävät ovat 
 a) opiskelijoiden edunvalvonta 
 b) järjestöjen tukeminen 
 c) TREYn järjestämät tapahtumat 
 d) kaupunkivaikuttaminen 
 e) tuutorointitoiminta 
 f) jäsenpalvelut  (esimerkiksi  opiskelijakortti,  pakettiauto  ja

lainopillinen neuvonta) 
 g) jokin muu 

 13. Ylioppilaskunnan  jäsenmaksun  tulisi  olla  pienempi,  vaikka  se
heikentäisi ylioppilaskunnan tarjoamia palveluja 

 14. Tampereen  korkeakoulujen  yhdistymisen  seurauksena
ylioppilaskunnan  piirissä  on  monia  perinteitä  ja  opiskelijakulttuureja.
Ylioppilaskunnan toiminnassa tulisi painottaa 
 a) Yhtenäistä TREYläistä kulttuuria / yhteisiä TREYläisiä tapahtumia 
 b) kampus- / järjestö- / alavetoista opiskelijakulttuuria ja tapahtumia 

 15. TREYn  ei  tule  tehdä  yhteistyötä  sellaisten  osapuolten  kanssa,  jotka
eivät noudata kestävän kehityksen periaatteita 

 16. TREYn  tulisi  tukea  kansainvälisten  opiskelijoiden  integraatiota
yliopistoon ensisijaisesti 
 a) ylioppilaskunnan  hallinnon  tasolla  (esimerkiksi  siten,  että

edustajisto ja ylioppilaskunnan hallitus toimivat englanniksi) 
 b) järjestämällä  enemmän  tapahtumia,  joissa  suomalaiset  ja

kansainväliset opiskelijat tuodaan yhteen 
 c) panostamalla kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvontaan 
 d) nykyinen toiminta on riittävää 
 e) ylioppilaskunnan  ei  tule  tukea  kansainvälisten  opiskelijoiden

integraatiota 
 17. TREY vaikuttaa yhteistyötahojensa toimintaan ja viestii siitä tarpeeksi

(esim. SYL, Opiskelijan Tampere, ammattiliitot) 
 18. Ylioppilaskunnan  tulee  kehittää  jatko-opiskelijoille  tarjottavia

jäsenpalveluita 
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 19. Ylioppilaskunta  viestii  riittävällä  tasolla  erilaisista  opiskeluun  ja
terveyteen liittyvistä tukipalveluista 

 20. Opiskelijoilla on riittävästi vaikutusmahdollisuuksia yliopistolla 
 21. TREY  tekee  tarpeeksi  sen  eteen,  että  Tampere  on  hyvä

opiskelijakaupunki 
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