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19.10.2022

Lähetekeskustelu toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta

TSE-lista kiittää mahdollisuudesta lausua ja keskustella tärkeistä ohjaavista dokumenteista.
Suunta on oikea toimintasuunnitelman pituuden lyhentyessä ja sisällön konkretisoituessa.
Ylioppilaskuntamme rajalliset resurssit vaativat tarkkaa harkintaa panostuskohteita
määrittäessä eikä paisunut toimintasuunnitelma tue strategisia tavoitteita ja kehitystä.
Priorisoinnin tulisi aina olla ylioppilaskunnan ydintoiminnassa.

Rakenteellisista seikoista haluaisimme kiinnittää huomiota dokumenttien väliseen selkeyteen
ja luettavuuteen. Olisi suotavaa, että dokumentin strategiset kytkökset tulisivat selville ilman
strategian rinnalla lukemista.

Viestintäprojektissa haluaisimme kiinnittää huomiota epäonnistuneen verkkosivuprojektin
jälkien siivoamiseen, jotta asia voidaan siirtää historiaan pikimmiten. Ongelmien
kasautuminen ja pitkittyminen johtaa ongelmien vakiintumiseen, josta on hankalaa päästä
eteenpäin.

Edunvalvontaprojekti on kokonaisuutena laaja ja sisältää useita toisistaan eroavia ja/tai
riippumattomia tavoitteita. Väitöskirjatutkijoiden terveydenhuollon edistäminen on
tavoitteena yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia edistävä, mutta haluamme esittää huolemme
edunvalvontasektorin toimijoiden työkuorman liiallisesta kasvusta ja hajautumisesta. Samaa
huolta herättää selvityksen tekeminen korkeakouluopiskelijoiden välisten kotimaisten ja
kansainvälisten urheilukilpailujen osallistumisesta sen koskettaessa verrattain vähäistä osaa
ylioppilaskuntamme jäsenistä.

Verkostoprojektin EC2U-yliopistoallianssia koskeviin toimenpiteisiin toivoisimme huomion
kiinnittämistä riviopiskelijalle näkyvään tiedottamiseen. Tämän kaltaisen projektin
onnistumisen ja vaikuttavuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että yliopisto tiedottaa
kanavissa, joita opiskelijat seuraavat tavoilla, jotka ovat kiinnostavia.

Lähetekeskustelu keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta

TSE-lista kiittää mahdollisuudesta lausua keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta ja
haluaa kiittää taloustoimikuntaa pitkäjänteisestä valmistelutyöstä.

Heti alkuun haluamme esittää vakavan huolemme ylioppilaskunnan taloustilanteen
kehittymisestä kohti kroonisesti ja merkittävästi alijäämäistä suuntaa. Maailmantilanteen
kiristyessä pandemian, sodan ja energiakriisin keskellä joudumme varmasti tekemään
vaikeita päätöksiä rahoitusta allokoidessa. Vaikeassa tilanteessa opiskelijan talouteen
kohdistuvien jäsenmaksujen korotusten tulee olla oikein ajoitettuja, hyvin perusteltuja ja
mahdollisimman maltillisia. Toiminnan rahoitusvaihtoehtoja on tarkasteltava laaja-alaisesti, ja
jäsenmaksun korottaminen rahoituksen työkalupakissa ei pitäisi olla ensimmäinen käteen
otettava työkalu, vaan ensin pitäisi käydä läpi muut vaihtoehdot. Pakkojäsenyyteen

Internet Instagram Facebook
www.tuky.fi/etusivu/tse-lista/ tse_lista TSE-lista

http://www.tuky.fi/etusivu/tse-lista/


2

perustuvan jäsenmaksun nostaminen ei voi olla ensimmäinen lääke
rahoitukseen, vaan sen pitäisi olla viimeinen.

Haluamme kiinnittää huomiota palkkakustannusten jatkuvaan kasvuun. Nykyisessä pohjassa
esitetään palkkakustannuksiin noin 64 tuhannen euron kasvua viiden vuoden aikavälillä
verrattaessa vuoden 2020 toteumaa ja vuoden 2025 suunniteltua määrää. Tämä on noin 20
prosentin kasvu. Palkkakustannuksiin vaikuttaminen on haastavaa keskipitkän aikavälin
taloussuunnitelman suunnitteluvaiheessa, mutta toivoisimme tämän kasvutahdin
huomioimista ylioppilaskunnan kaiken toiminnan suunnittelussa. Paisuva toiminta kasvattaa
ylioppilaskunnan rakenteellisia kustannuksia vieden huomiota priorisoitavalta
ydintoiminnalta.

Lisäyksen tekemisen luottamustoimien menoihin näemme perustelluksi, mikäli se käytetään
nimenomaan lisähallituslaisen hankkimiseen. Tämä voisi vähentää tarvetta hyödyntää
kustannuksiltaan korkeaa työntekijäresurssia, minkä lisäksi hallitus kykenisi työssään
keskittymään ylioppilaskunnan tavoitteiden kehittämiseen entistä paremmin.

Turun Ylioppilasteatterin avustuksen vieminen samalle viivalle muiden järjestöjen avustusten
kanssa on ensiarvoisen tärkeää yhdenvertaisuuden kannalta. Rahamäärällisesti olemme
tyytyväisiä nykyiseen kirjaukseen ja jätämme valmistelijoiden harkintaa sen, että tulisiko
momenttien olla erillisiä vai tulisiko momentti yhdistää toiminta-avustuksien kanssa.

Vuokra-avustukset, jotka kohdistuvat vain hyvin pieneen osaan järjestöistä ovat
yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallisia ja näin voivat jopa loukata ylioppilaskunnan
periaatteita. Erityisesti tämä huoli koskee Ylioppilastalo B:n vuokralaisia koskevia avustuksia.
Erityisryhmiin kohdistuvista avustuksista tulisi luopua ja ne tulisi viedä osaksi yleistä
avustussääntelyä tai kohdentaa laajemmin ylioppilaskunnan yhteisöä tukeviin kohteisiin.

Näemme, että Turun Ylioppilaslehden suhteellinen osuus kokonaisbudjetista on edelleen
suhteettoman suuri. Tämän hetkisten tietojen valossa katsomme, että ylioppilaslehden
budjetissa olisi varaa kohtuullistamiseen, jotta rahoitus olisi toiminnan kanssa oikeassa
suhteessa.

Q-talon ja Saunan kohdalla huomio tulisi kiinnittää maltillisen kustannustason säilyttämiseen,
jota osaltaan tilasuunnitelman hyvä toteutus edesauttaa. Huoneistomenoja kokonaisuutena
tulisi pitää silmällä kustannustason muuttuessa erityisesti energian hinnan osalta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että talouden tasapainottamiseksi ratkaisuita on etsittävä ennen
kaikkea rakenteellisista kulueristä, joita tässä olemme esitelleet. Terveet talouden rakenteet
takaavat pitkällä aikavälillä sen, ettei ylioppilaskunta ajaudu taloudelliseen kriisiin. Talouden
rakenteet tulee laittaa kuntoon ns. hyvän sään aikana, koska taloudelliseen kriisiin
ajauduttuaan ylioppilaskunnan toimintaedellytykset ovat uhattuna, eikä tällöin ole enää
mahdollisuutta vaikuttaa rakenteisiin - rakenteet ovat osin kriisin syy. Siksi terveellä
taloudellisella rakenteella voidaan ennakoivasti rajata taloudellisen kriisiytymisen riskiä, ja se
on pitkällä aikavälillä ylisukupolvisesti kaikkien etu. Toimintaa ja kulukohteita on voitava
priorisoida, se on vastuullista toimintaa rajallisten resurssien maailmassa.
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Vihreä vasemmisto
Ryhmäpuheenvuoro 19.10.2022
Vuosien 2023-2025 toimintasuunnitelma
ja tavoiteohjelma

Arvoisa edustajisto,

Ryhmä Vihreä vasemmisto kiittää mahdollisuudesta osallistua lähetekeskusteluun

koskien TYYn toimintasuunnitelmaa ja tavoiteohjelmaa. Me ryhmänä koemme, että

suunnitelmassa linjatut asiat ovat toimivia ja toteuttamiskelpoisia. Ryhmässämme ei

noussut mitään erityistä kommentoitavaa suunnitelman osalta. Haluamme siis kiittää

hallitusta ja toimiston väkeä panoksesta, joka suunnitelmalle on annettu.

Haluamme puheenvuorossa nostaa esille sen, että etenkin ympäristöprojekti on keskeistä

ylioppilaskunnan jatkuvuuden kannalta. Meidän kaikkien tulee osaltamme olla

vaikuttamassa ilmastokriisin pysäyttämiseen. Kestämättömällä toiminnalla ei pidetä

elossa maapalloa, jolloin ei pidetä myöskään ylioppilaskuntaa. Suunnitelmaan merkityt

toimenpiteet ovat tärkeitä TYYn matkalla kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2025 mennessä.

Kiitämme puheenvuorosta.



Vihreä vasemmisto
Ryhmäpuheenvuoro 19.10.2022
Keskipitkän aikavälin talousuunnitelma

Arvoisa edustajisto,

Ryhmä Vihreä vasemmisto kiittää mahdollisuudesta osallistua lähetekeskusteluun

koskien TYYn keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaa.

Keskustelua seitsemännen hallituksen jäsenen lisäämisestä on käyty jo pitkään ja olemme

erittäin tyytyväisiä siitä, että se on nyt nostettu taloussuunnitelmaan. Me ryhmänä

seisomme täysin seitsemännen hallituslaisen lisäämisen takana, jotta hallituksen toiminta

ei ole liian kuormittavaa yhdelle henkilölle. Yhden jäsenen lisääminen tukee kaikkien

hallituslaisten jaksamista ja hyvinvointia.

Haluamme myös pysähtyä keskustelemaan Turun ylioppilasteatterin avustuksesta.

Kannatamme sitä, että TYT:n tulee jatkossa hakea avustuksia ja heille määriteltyjen

kriteerien avulla pystymme ohjaamaan toimintaa haluttuun suuntaan. TYT:n on kuitenkin

oltava konkreettisesti mukana valmistelemassa kriteeristöä etenkin näin ensimmäisellä

kerralla, kun niitä luodaan. On tärkeää huomioida, onko kriteeristön tarkoitus toimia

leikkaamisen mahdollistajana vai takeena sille, että TYT voi toimia tarkoituksenmukaisesti.

Jotta kriteeristö toimisi jälkimmäisellä tavalla, esitämme, että TYT:lle varattaisiin samaan

tapaan jokin perussumma, kuten muillakin järjestöillä on, mutta sen lisäksi TYT:llä on

kriteereiden täyttämisellä mahdollisuus saada budjettikaton mukaisesti perusosan päälle

tulevaa avustusta.

Vuonna 2016 TYY on antanut TYT:lle avustusta 9 098 euroa. Täydellisessä maailmassa

voisimme palata tähän tilanteeseen ja nostaa TYT:n budjettikaton samalle tasolle.

Tiedostamme kuitenkin, että tässä hetkessä realismia tämä ei ole. Valitettavasti TYT:n

toiminnan jatkuvuuden vuoksi 2 600 euroa, joka tällä hetkellä KTS:ään on kirjattu, ei

myöskään ole realistista, mikäli tahdomme jatkossakin mahdollistaa laadukasta

opiskelijalähtöistä kulttuuria Turkuun. Pandemiavuodet ovat osuneet kulttuurikenttään

ehkä kaikista koviten, ja tämä on myös TYT:llä huomattu. Kaikkia kulttuurikentän

toimijoita kohdanneiden haasteiden lisäksi viime vuosina TYT on ollut keskellä tilakriisiä.

Koemme, että on lähestulkoon hävytöntä tällaisten vuosien jälkeen tivata, miksei

toiminnalla ole tavoitettu tarpeeksi opiskelijoita. Ilman avustuksia, TYT olisi vielä

kauempana opiskelijoiden arjesta, koska mahdollisuutta yhtä monien projektien

toteuttamiselle ei olisi ja pääsyliput ja osallistumismaksut voitaisiin joutua nostamaan

korkeammalle. Tämä tekisi monelle opiskelijalle sen, etteivät he pääsisi edes tätä vähää



kulttuurin pariin. Kulttuuri kuuluu kaikille ja on tärkeä osa tukemassa opiskelijoiden

hyvinvointia. TYY voi avustuksellaan mahdollistaa sen, että tämä olisi opiskelijoille

saavutettavampaa.

Konkreettisena summana esitämme, että TYT:lle asetettaisiin budjettiin katoksi 5 000

euroa, josta osa, esimerkiksi tällä hetkellä KTS:ään kirjattu 2 600 toimisi perusosana.

Prosessi tulee olemaan vaikea kriteeristön määrittelemiseksi, joten haluamme myös

ehdottaa, että muutokselle mahdollistettaisiin siirtymäaika, esimerkiksi niin, että päätös

astuu voimaan vuoden tai kahden kuluttua.

Lopuksi haluamme tarkentaa vielä yhden asian: Yhdenvertaisuutta ei ole se, että kaikki

asetetaan samalle viivalle ja tuetaan samoin tavoin. Yhdenvertaisuutta on se, että jokaisen

haasteet ja tarpeet otetaan huomioon ja tuetaan sen mukaisesti.

Kiitämme kaikkia puheenvuorosta ja odotamme innolla keskustelua

taloussuunnitelmasta.



Ryhmän TYY Terveeksi ryhmäpuheenvuoro lähetekeskusteluun
toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta 2023-2025
19.10.2022

Arvoisa edustajisto,

Ryhmä TYY Terveeksi kiittää hallitusta mahdollisuudesta käydä keskustelua
toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta tuleville vuosille. Arvostamme, että
hallitus on linjannut itselleen konkreettisia sekä opiskelijoiden elämää koskevia
tavoitteita tuleville vuosille.

Eduskuntavaalit ovat ehdottomasti ensi vuoden tärkeimpiä tapahtumia opiskelijoiden
edunvalvonnan kannalta. Siksi onkin tärkeää, että TYY viestii aktiivisesti niistä,
kannustaa äänestämään sekä pitää opiskelijoille tärkeitä teemoja esillä
keskustelussa.

Ryhmä TYY Terveeksi kokee erittäin tarpeelliseksi ja toivotuksi hallituksen
pyrkimyksiä parantaa tuutorointikoulutusta. Ensimmäiset viikot ja kuukaudet ovat
todella tärkeitä opiskelijan opiskeluyhteisöön integroitumisen kannalta, ja tuutoreilla
on äärimmäisen tärkeä rooli uusien opiskelijoiden ohjaamisessa. Tällä hetkellä
tuutoroinnin laatu on epätasaista, ja monilta puuttuu tärkeitä taitoja ohjata uusia
opiskelijoita. Tuutorointia kehittäessä pitää muistaa ottaa huomioon tiedekuntien
väliset erot sekä kv-tuutorien tarvitsemat erilaiset tiedot ja taidot.

TyTe iloitsee myös siitä, että hallitus on ottanut opiskelijoiden terveyden keskeiseksi
teemaksi edunvalvontaprojektissaan. Kansainväliset ja jatko-opiskelijat ovat olleet
liian pitkään vähän huomioituja opiskelijaryhmiä, joten heidän etujensa ajaminen on
perusteltua ja tervetullutta.



Ryhmän TYY Terveeksi ryhmäpuheenvuoro lähetekeskusteluun
keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta
19.10.2022

Arvoisa edustajisto,

Ryhmä TYY Terveeksi kiittää hallitusta mahdollisuudesta käydä keskustelua
keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta.

TyTe on kiinnostunut kuulemaan hallitukselta seitsemännen hallituslaisen tuomasta
lisäarvosta. Olemme kuulleet hallituksen työmäärän olevan liian iso tämänhetkiselle
kuudelle hallituslaiselle, ja ymmärrämme huolen ajan riittämisestä sekä
jaksamisesta. Haluaisimme kuitenkin vielä kuulla tarkemmin, mitä töitä jää tällä
hetkellä tekemättä ja millaisia vastuita tälle uudelle hallituslaiselle siirtyisi? Yhden
hallituksen jäsenen lisääminen tuottaisi TYY:lle varmasti kustannuksia myös palkan
lisäksi, joten nämäkin pitää ottaa huomioon hallituksen koon kasvattamista
mietittäessä.

Koemme TyTe:ssä kulttuurin, myös teatterin arvokkaaksi. Kuitenkin vuosien kuluessa
Turun ylioppilasteatterin erillistä asemaa avustusten suhteen on hankala perustella,
ja avustuksia pitäisi tuoda lähemmäs muiden TYY:n järjestöjen saamia summia.
Koemme kuitenkin Turun ylioppilasteatterin avustuksen lähes puolittamisen
kohtuuttomaksi ja ehdotamme mieluummin sen laskemista asteittain, jotta TYT:lla
olisi mahdollisuus sopeutua muuttuvaan rahoitustilanteeseensa.

Vaikka inflaatio ja epävakaa tilanne maailmalla on kurittanut varsinkin opiskelijoita
erityisen pahasti, TyTe näkee kahden euron jäsenmaksun korotuksen ensi vuodelle
perusteltuna. Hintojen noustessa ennätysmäisesti on ymmärrettävää, että niin
nousevat myös tavalliset ylioppilaskunnan pyörittämiseen vaadittavat kulutkin.
Toivomme kuitenkin, että tulevaisuudessa ylioppilaskunnan kustannuksia voitaisiin
järkevöittää niin, että jäsenmaksuja ei tarvitsisi enää nostaa, vaan jopa niiden laskua
voitaisiin harkita.



Puheenjohtaja, arvon edustajisto
Lindfors, Hybridiaani

Hybridiaani kiittää taloustoimikuntaa ja muita osallistuneita hyvästä keskipitkän aikavälin
taloussuunnitelman valmistelusta. Kommentoimme muutamaa asiaa:

Hybridiaani näkee, että tilat fasilitoivat opiskelijayhteisöä ja ovat sille kriittistä infrastruktuuria.
Siksi on huojentavaa huomata tiloista koituvien tappioiden vähentyneen vuokrausasteen
palauduttua koronan jälkeen normaalimpaan suuntaan.

Sektorivarojen kasvukin näyttäytyy positiivisena asiana, kun palkitsemiskulttuuria kehitetään
eteenpäin tuutoroinnin rinnalla. Yhdessä näillä muutoksilla saadaan tulevaisuudessa toivon
mukaan aikaan hyvinvoivampia järjestötoimijoita ja osaavampia tuutoreita.

Ylioppilaslehden rahoitukseen on hankalaa ottaa kantaa ilman, että tietää lehden
kulurakenteesta. Perusrahoitus 80 000€ on suuri summa muuhun TYYn toimintaan nähden
ja kulurakennetta voisikin avata enemmän, jotta päätöksentekoon on riittävät lähtötiedot.

Hybridiaani ei näe ongelmaa siinä, että ylioppilasteatterin rahoitusta tarkastellaan kriittisesti.
Speksi merkitsee suurimmalle osalle opiskelijoita ylioppilasteatteria enemmän ja siten se on
isompi monelle jopa merkittävämpi osa yliopiston kulttuuria. Lisäksi rivijäsenille
ylioppilasteatterin toiminta on jäänyt etäiseksi, eikä monikaan tiedä millaisia esityksiä teatteri
pitää tai miten toimintaan pääsee mukaan. Ylioppilasteatteri pystyy kuitenkin hakemaan
toiminta-avustuksia normaaliin tapaan sekä lisäksi projekteihin erillisavustuksia.

Kiitos.



Ryhmäpuheenvuoro TYYn edustajistoon 19.10.2022 - Toimintasuunnitelma 2023-2025

Joustavat ja laadukkaat opiskelumahdollisuudet kaikille.

Lisää opiskelu- ja vapaa-ajan tiloja yhteisöllisyyden edistämiseksi.

Kestävä ja yhdenvertainen ylioppilaskunta.

Uskaltaisin sanoa, että Hybridiaanin pitkän aikavälin tavoitteet ovat näkyvästi esillä
hallituksen esityksessä vuosien 2023–2025 toimintasuunnitelmaksi ja tavoiteohjelmaksi.
Hybridiaani on tästä erittäin iloinen.

Hybridiaani kiittää hallitusta hyvin valmistellusta toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman
kokonaisuudesta, mutta aina löytyy myös parannettavan varaa, jopa oman TYYmme
toiminnasta. Ryhmäpuheenvuorossamme haluammekin nostaa esille neljä
edustajistoryhmässämme noussutta näkökulmaa liittyen edunvalvontaprojektiin, pitkän
tähtäimen tilasuunnitelmaan, ympäristöprojektiin sekä TYYn strategian päivittämiseen.

Yhtenä tärkeänä kehityskohteena tulevina vuosina näemme TYYn tuutoroinnin ja tuutorien
koulutuksen, jota on syytä kehittää edunvalvontaprojektia jalkauttaessa vuosina 2023-2025.
Kuten toimintasuunnitelmassakin on nostettu esille, on tiedekuntien ja ylioppilaskunnan
tuutorikoulutusten sisällöissä edelleen päällekkäisyyttä, minkä vuoksi näemme että
koulutusten sisältöjä tulee sopeuttaa niin ettei päällekkäisyyksiä tulevaisuudessa synny. Tätä
on syytä tehdä kiinteässä yhteistyössä TYYn ja tiedekuntien edustajien kanssa. Koulutuksia
kehittäessä on samalla syytä tarkastella paremmin, miten tuutorit voivat tehtävissään
parhaiten tukea uusia opiskelijoita muun muassa hyvinvointia opiskelun alussa sekä
opiskelijoiden integroitumista yliopiston arkeen.

Haluamme kuitenkin kohdistaa edustajiston erityisen huomion kv-opiskelijatuutoreiden
koulutusten kehittämiseen. Korviimme on kantautunut, että kv-opiskelijoiden tuutorit ovat
kokeneet tehtävänä kuormittavaksi ja haluamme nähdä tässä parannuksia tulevina vuosina.
Toivommekin, että tuleva toimintasuunnitelma vastaa tähän haasteeseen kehittämällä
ohjelmassa mainittuja KAIKKIA tuutorointikoulutuksia.

Olemme myös iloisia, että toimintasuunnitelmassa yhdeksi TYY:n keskeiseksi projektiksi
nostetusta pitkän tähtäimen tilasuunnitelmasta. Tilasuunnitelma on yksi Hybridiaanin
vaikutustyön ydinalueesta, kuten edustajistokin on varmasti tunnistanut, ja suunnitelman
huolelliseen valmisteluun tulemme kiinnittämään erityisen tarkkaa huomiota. Hybridiaanin
tavoitteena on lisätä tai vähintään säilyttää nykyinen tilojen määrä, jotta tiloja järjestöille sekä
yhteisiin juhlatilaisuuksiin on TYYllä tarjota tarpeeksi. Lisäksi kaipaamme lisää hiljaisia
opiskelijatiloja kampuksilta opiskelijoiden käyttöön. Hybridiaanille tärkeintä on, että tilat ovat
juuri TYYn järjestöjen käytössä ja näihin kysymyksiin toivomme vastauksia tilasuunnitelman
valmistuessa.



On ollut myös hienoa huomata, että kestävä kehitys ja ympäristötyö TYYssä on nostettu
yhdeksi TYYn strategian pääkohdaksi vuosille 2023-2025. Niin sosiaalisesti, kulttuurisesti,
taloudellisestikin kuin ympäristöllisesti kestävästi kehittyvä TYY on Hybridiaanille sydänasia.
Tähän toimintasuunnitelmassa muun muassa mainittu TYYn hiilijalanjäljen mittaamisen
kehittäminen antaa vastauksia.

Joustavuus, opetuksen laatu, yhteisöllisyys, kestävyys sekä yhdenvertaisuus ovat arvoja,
joita perustella Hybridiaani on valittu rakentamaan vahvempaa TYYtä jokaiselle yliopiston
opiskelijalle. Näitä arvoja toivomme myös edustajiston vaalivan kanssamme TYYn
strategiatyön päivittämisessä.

Yhdessä rakennettu TYY on kaikille opiskelijoille rakennettu TYY. Hybridiaani on tyytyväinen
hallituksen esitykseen TYYn vuosien 2023–2025 toimintasuunnitelmaksi ja tavoiteohjelmaksi
ja toivoo, että toimintasuunnitelma jalkautetaan yliopiston arkeen toimintasuunnitelman
asettamia hyviä tavoitteita kunnianhimoisesti toteuttaen. Kiitos.



Ryhmä Lexin puheenvuoro vuosien 2023-2025 toimintasuunnitelmasta ja
tavoiteohjelmasta

19.10.2022

Hyvä edustajisto,

Ryhmä Lex kiittää mahdollisuudesta osallistua toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta
käytävään keskusteluun.

Yleisesti ottaen olemme tyytyväisiä siihen, että toimintasuunnitelmassa olevat projektit ovat
pääosin konkreettisia ja niissä on havaittavissa selvät toimenpiteet ja tavoitteet, jolloin ne
palvelevat hyvin tulevien vuosien toimijoita. Kiitämme valmistelijoita siitä, että
toimintasuunnitelmaan ei ole sisällytetty juurikaan niin sanottua jatkuvaa toimintaa, vaan
siinä on selkeästi havaittavissa jatkuvasta toiminnasta poikkeavia projekteja. Yksittäisistä
projekteista haluamme lausua seuraavaa:

1. Viestintäprojekti

Ryhmä Lex pitää eduskuntavaaleihin, edustajistovaaleihin ja hallinnon opiskelijaedustajien
hakuun liittyviä tavoitteita erinomaisina. Ryhmä jakaa myös huolen TYYn uusien nettisivujen
toiminnallisista haasteista. Sivut eivät ole toimineet odotetulla tavalla, vaan toteutus on
suoraan sanottuna epäonnistunut. Ryhmä Lex haluaakin tässä yhteydessä vielä pyytää
valmistelijoita selvittämään sitä, olisiko sopimusta nykyisen toimittajan kanssa mahdollisuutta
irtisanoa sopimusehtoihin perustuen. Nykyiset sivut ovat perustavanlaatuisesti niin pielessä,
että uuden laadukkaan toimittajan valinta tullee joka tapauksessa ajankohtaiseksi jo
lähivuosina.

2. Edunvalvontaprojekti

Pidämme hyvänä, että edunvalvontaan liittyvät projektit ovat konkreettisia ja niihin liittyvät
tavoitteet on kirjattu toimintasuunnitelmaan selkeästi. Opiskelijoiden edunvalvonta on ennen
kaikkea ylioppilaskunnan ydintehtävä. Kannamme kuitenkin ryhmänä huolta hankkeiden
muita sektoreita suuremmasta määrästä. Muihin projekteihin verrattuna
edunvalvontasektorilla on havaittavissa kaikista eniten yksittäisiä hankkeita:
tuutorikoulutusten kehittäminen, ohjaustyön kehittäminen, kv-opiskelijoille kohdistuvan
tiedotuksen parantaminen, työterveyden laajentaminen väitöskirjatutkijoihin, Mielen päällä
-toiminnan jatkaminen, opiskelukyky-tapahtuman järjestäminen, kansainvälisiin ja kansallisiin
opiskelijoiden välisiin urheilukilpailuihin osallistumisen selvittäminen sekä
Peppi-mobiilisovelluksen käyttöönotto. Suhtaudumme varauksella projektien suureen
määrään, sillä ryhmämme mielestä toimintasuunnitelmaprojektien määrän sijaan pitäisi
keskittyä ennemmin laatuun. Muutamat projektit ovat sisällöltään myös verrattain kevyitä.



6. Ympäristöprojekti

On tärkeää, että ympäristöasiat, päästöjen vähentäminen ja kestävä kehitys huomioidaan
ylioppilaskunnassa. Ryhmä Lex suhtautuu kuitenkin kriittisesti ilmastopäästöjen
kompensointiprojektiin. Ei ole tarkoituksenmukaista, että opiskelijoiden maksaman
ylioppilaskunnan jäsenmaksu käytetääjn yritysten tarjoamiin kompensaatiomaksuihin, joiden
todellista vaikuttavuutta on vaikea arvioida. Täten esitämme, että kompensaatiohankkeesta
luovutaan.

Näillä sanoilla Ryhmä Lex kiittää saadusta puheenvuorosta ja toivottaa mukavaa kokousta.



Ryhmä Lexin puheenvuoro keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta
(KTS)

19.10.2022

Hyvä edustajisto,

Ryhmä Lex kiittää mahdollisuudesta osallistua keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta
käytävään keskusteluun.

Ryhmä Lex pitää huolestuttavana tietoa jäsenmaksun korottamisesta. Vuosina 2023-2025
jäsenmaksua korotetaan yhteensä kolmella eurolla, mikä tarkoittaa noin 45 000 euron
lisätuottoa ylioppilaskunnalle. Ryhmämme kummeksuu sitä, että jäsenmaksun korottaminen
nähdään tilanteessa ainoana vaihtoehtona: Toiminnan kuluista olisi mahdollista sekä
supistaa että lisätä tulopuolta yritysyhteistyön avulla. Jäsenmaksujen korotus luo lohtua vain
hetkeksi, sillä korotuksen jälkeen menoilla on tapana kasvaa vähintään samassa tahdissa,
jolloin jälleen nostettaisiin uusi korotus keskusteluun. Sen sijaan, että kasvatamme
riippuvuutta jäsenmaksutuloihin, meidän tulisi pyrkiä tästä riippuvuudesta eroon etsimällä
ylioppilaskunnan toiminnalle muita rahoitustapoja. Meidän tulisi pyrkiä tilanteeseen, jossa
voimme korotusten sijaan laskea jäsenmaksua.

Ryhmämme huomauttaa, että esimerkiksi Turun ylioppilaslehdestä olisi mahdollista leikata
reilustikin. Taloussuunnitelmassa Tylkkärin perusrahoitukseen ei esitetä muutosta. KTS:n
luonnoksen laatimisen jälkeen on ilmennyt, että Turun ylioppilaslehden henkilöstömäärä on
aiempaa pienempi, mikä laskee työnantajakuluja huomattavasti.

Katsomme myös, että ylioppilasteatterin ei pitäisi olla muusta yhdistystoiminnasta erillinen
yksikkö, vaan sen tulisi saada toiminta-avustusta muiden järjestöjen kanssa
yhdenvertaisesti. Muina säästökohteina näemme myös vuokratilojen epätasa-arvoiset
subventointikulut.

Haluamme huomauttaa, että hyvin harva järjestö hyötyy 10 900 euroa vuodessa maksavasta
vuokratilojen subventoinnista: subventoinnin määrän laskeminen nykyisestä kahdesta
eurosta euroon neliömetriä kohden laskisi kulut puoleen nykyisestä. Myös ero Opiskelijoiden
Liikuntaliitosta tuo itsessään merkittävät, yli 8000 euron vuosittaiset säästöt - valitettavasti
tämä päätös ei näillä näkymin tule edes näkymään opiskelijoiden kukkarossa.

Ryhmä Lex katsoo, että yritysyhteistyön mahdollisuuksien selvittäminen, sekä sen määrän
lisääminen on suotavaa. Nykyisellään yritysyhteistyön osuus ylioppilaskunnan tuloista on
vain hiukan yli 30 000 euroa. Vertailun vuoksi mainittakoon, että jäsenmaksuista tuottoa
ylioppilaskunnalle koitunee vuoden 2022 aikana miltei 763 700 euroa. Ajankohta
yritysyhteistyön kehittämisen suhteen on oikea. Lisäksi on hyvä pitää mielessä, ettei
ylioppilaskuntien perinteisiin tulonlähteisiin voida luottaa ikuisesti – sen takia on hyvä edetä
asian kanssa jo nyt.

Varsinaisen yritystoiminnan pitkän aikavälin tavoitteena tulisi sen lisäksi olla kaiken toiminnan
kulujen kattaminen yritystoiminnasta saadulla voitonjaolla, kuten Helsingin yliopiston



ylioppilaskunnassa. HYYssä yritystoiminnan tuotot kattavat jo nykyisin peräti kaksi
kolmasosaa HYYn kuluista. Yritystoimintansa ansiosta HYY voi jossain vaiheessa luopua
jäsenmaksusta kokonaan - tämän tulee olla myös TYYn tavoite ja päämäärä.

Haluamme vielä lopuksi keskustella keskipitkän taloussuunnitelman suurimmasta
yksittäisestä menoerästä eli henkilöresursseista. Ryhmä Lex haluaa nostaa keskusteluun
mahdollisuuden henkilöstöuudistuksen toteuttamisesta, minkä avulla kartoitettaisiin ja
poistettaisiin ylioppilaskunnassa tehtävää päällekkäistä työtä.

Nykyinen maailmanpoliittinen tilanne ja yleinen inflaatiokehitys tarkoittavat sitä, että jokaista
kuluerää pitää arvioida kriittisesti ja samaan aikaan etsiä uusia tuloja. Pelkkä parin prosentin
indeksikorotus menoihin tarkoittaa helposti euron tai kahden korotusta jäsenmaksuun, mutta
jäsenmaksun korotus ei saisi olla nykyisenkaltainen automaatti.
Ryhmämme toivoo, että keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaa tarkastellaan vielä
uudelleen ja jäsenmaksun korottamisesta luovuttaisiin.

Kunnioittaen,
Ryhmä Lex



 

Ryhmä Soihdunkantajien ryhmäpuheenvuoro TYYn keskipitkän aikavälin 

taloussuunnitelmasta  

19.10.2022  

Ryhmä Soihdunkantajat kiittää mahdollisuudesta lausua keskipitkän aikavälin 

taloussuunnitelmasta. Erityiskiitoksen haluamme esittää dokumentin valmistelijoille 

hyvästä työstä.  

Turun ylioppilasteatterin rahoituksen leikkaaminen lähes puoleen aiemmasta on 

Soihdunkantajien arvojen vastaista erityisesti tällaisessa maailmantilanteessa. 

Toivomme Turun ylioppilasteatterille 5000 €:n maksimitukea. 

Kun päätimme erota Opiskelijoiden liikuntaliitosta, kävimme keskustelua säästöjen 

käyttökohteesta. Keskusteluun nousi lisähallituslainen ja liikuntaedunvalvontaan 

panostaminen nyt kun OLL ei sitä puolestamme tee. Tämän vuoksi kannatamme 

lisäbudjetointia hallituksen palkkakuluihin. 

Ryhmä Soihdunkantajat kiittää. 



 

Ryhmä Soihdunkantajien ryhmäpuheenvuoro TYYn vuosien 2023−2025 

toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta  

19.10.2022  

Ryhmä Soihdunkantajat kiittää mahdollisuudesta lausua toimintasuunnitelmasta ja 

tavoiteohjelmasta. Haluamme kiittää dokumentin valmistelijoita hyvästä työstä ja 

hyvistä projekteista. Haluamme nostaa esille muutaman huomion. 

Haluamme kiittää erityisesti jatko-opiskelijoiden hyvinvointi- ja 

terveydenhoitopalvelutilanteen esille nostamisesta. Ylioppilaskunnassa on vuosia 

pohdittu, miten saisimme palveluistamme houkuttelevampia myös jatko-opiskelijoille. 

Olemme Soihdunkantajissa pitkään liputtaneet huomion kiinnittämistä myös jatko-

opiskelijoiden edunvalvontaan ja tämä on juuri sellaista edunvalvontaa. 

Lisäksi haluamme kiittää ympäristöprojektista. Ylioppilaskunnan hiilijalanjäljen 

kartoittaminen on hyvä alku hiilijalanjäljen systemaattiseksi pienentämiseksi 

tulevaisuudessa. Haluamme kuitenkin painottaa, että kompensaatioihin tulee 

suhtautua viimeisenä vaihtoehtona, ja niiden palveluntarjoajan valitseminen tulee 

tehdä huolellisesti.  

Lisäksi haluamme tuoda esiin toiveemme jäsenkyselyyn liittyen. Jäsenten äänten 

kuuleminen on ylioppilaskunnalle elintärkeää ja jäsenkysely mahdollistaa jäsenten 

osallistumisen keskusteluun matalalla kynnyksellä. Nyt viimeisestä kyselystä on kulunut 

viisi vuotta, ja täten edellisen ja seuraavan kyselyn välillä on valmistunut tuhansia 

opiskelijoita, jotka eivät ole saaneet mahdollista vastata kyselyyn. Toivommekin 

pohdintaa, voisiko jäsenkyselyn toteuttaa esimerkiksi kolmen vuoden välein. 

Tärkeimpänä pidämme kuitenkin jäsenkyselyn toteuttamiseen selkeää sykliä, jotta 

kysely toteutettaisiin systemaattisesti tasaisin väliajoin. 

Ryhmä Soihdunkantajat kiittää. 



Kokoomus
Ryhmäpuheenvuoro 19.10.2022

Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma vuosille 2023-2025

Arvoisa edustajisto,

Kokoomus kiittää edustajistoryhmänä mahdollisuudesta osallistua keskusteluun liittyen
toimintasuunnitelmaan ja tavoiteohjelmaan. Kiitämme hallitusta hyvästä valmistelusta näiden
kahden paperin osalta.

Olemme edustajistoryhmänä kokonaisuudesssaan tyytyväisiä tähän kokoukseen
valmistellusta toimintasuunnittelmasta ja tavoiteohjelmasta vuosille 2023-2025. Ohjelmia on
päivitetty hyvin näihin vuosiin sopivaksi, kunnianhimoisia tavoitteita unohtamatta.

Haluamme erityisesti kuitenkin korostaa vielä valtakunnanpolitiikan ja erityisesti
Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueiden vaikuttamisen tärkeyttä osana
toimintasuunnitelmaa ja tavoiteohjelmaa: TYYn kansallinen vaikuttaminen ei saa pysähtyä
SYLliin eikä eduskuntavaaleihin, vaan sitä on jatkettava kunnianhimoisesti myös
vaalikauden aikana.

Vain pitkäjänteisellä vaikuttamisella on mahdollista tehdä muutosta.



Kokoomus
Ryhmäpuheenvuoro 19.10.2022

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma (KTS)

Arvoisa edustajisto,

Kokoomuksen edustajistoryhmä kiittää mahdollisuudesta osallistua keskusteluun liittyen
keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaan. Kiitämme taloustoimikuntaa ja muita
valmistelijoita valmistelusta.

Talous on ylioppilaskuntamme mahdollistaja ja rajoittaja. Jotta talous mahdollistaa,
taloudenpidosta on pidettävä kiinni. Vastaavasti varojen holtiton kulutus johtaa siihen, että
taloudesta alkaa tulla rajoite.

Kuten olemme edustajistoryhmänä pitkin edustajistokautta nostaneet esille, TYYn on
pidettävä taloudestaan paremmin huolta ja järkeistettävä resurssien käyttöjään paremmin.
Ajat muuttuvat, eikä samanalaista resurssia välttämättä tarvita kuin viisi, kymmenen tai
kaksi-kolmekymmentävuotta sitten.

Lähestymme keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaa murheellisin mielin. Olemme erittäin
huolissamme jäsenmaksun nostosta. Näemme jäsenmaksujen noston sijaan
ylioppilaskunnan kuluista karsimisen parempana vaihtoehtona opiskelijoiden jo kasvaneiden
elinkustannusten ohella.

Suhtaudumme myös kriittisesti ylioppilasteatterin rahoituksen ohituskaistaan: mielestämme
kaikkia TYYn alaisia järjestöjä pitäisi kohdella samanarvoisesti, kuten jo aiemmassa
edustajiston kokouksessa nostimme esiin. Toivoisimme myös ylioppilaslehden tulevaisuuden
kriittisempää tarkastelua. Näemme myös hyvinkin ongelmallisena vuokra-avustusten
subventoinnin.

Me kokoomuksen edustajistoryhmässä haluaisimme nostaa esiin myös henkilöstöresurssin,
joka muodostaa suurimman osan koko budjetistamme. Kuten aiemmin nostin esille, ajat
muuttuvat, eikä samanalaista resurssia välttämättä tarvita kuin viisi tai kymmenen vuotta
sitten. Mielestämme henkilöstörakennetta tulisi tarkastella tulevina vuosina uudelleen
2020-luvun mukaan.

Kaiken kaikkiaan toivomme taloussuunnitelman tarkempaa tarkastelua näiden periaatteiden
mukaisesti.



Kokoomus
Ryhmäpuheenvuoro 19.10.2022



Vihreä lista
Ryhmäpuheenvuoro, toimintasuunnitelma
Edustajiston kokous 19.10.2022

Kiitos puheenjohtaja, hyvä edustajisto

Kiitos mahdollisuudesta kommentoida toimintasuunnitelmaa. Ensi vuosi tulee olemaan
ylioppilaskunnalle merkittävä vuosi. Keväällä 2023 käydään ylioppilasliikkeen kannalta tärkeät
eduskuntavaalit. Seuraavalla hallituskaudella opiskelijoiden toimeentuloon tulee kiinnittää erityistä
huomiota esimerkiksi viemällä sosiaaliturvauudistusta kohti perustuloa. Vaalit eivät siihen
kuitenkaan lopu. Syksyn tullen käymme toiset paikallisen ylioppilasliikkeen kannalta merkittävät
vaalit. Vihreä lista katsookin, että TYY:n tulee tehdä vaikuttavaa vaaliviestintää niin eduskunta -
kuin edustajistovaaleihin liittyen ja pitää opiskelijoille tärkeitä teemoja keskusteluissa esillä.
Erityisen tärkeää on, että TYY kannustaa jäseniään vaaliuurnille.

Mielenterveyden haasteiden määrä on ollut suuressa kasvussa opiskelijoiden keskuudessa jo
useamman vuoden. Siksi onkin hienoa, että TYY:ssä pyritään turvaamaan Mielen päällä -hankkeen
jatkuminen ja toiminnan vakiintuminen osana ylioppilaskuntaa. Matalan kynnyksen palvelut,
vertaistuki sekä yksilöllinen ohjaus ovat korvaamaton osa palveluvalikoimaa. Onkin arvostettavaa,
että TYY pyrkii pitämään huolta jäsentensä mielenterveyden tilasta myös jatkossa.

Erityisen kiitoksen haluamme antaa toiminstasuunnitelman ympäristösuunnitelmasta ja siinä
olevasta hiilijalanjäljen jatkuvan mittaamisen sekä kompensoinnin tavoitteista. Ilmastokriisi
koskettaa meistä jokaista. Meidän on tärkeä omalla toiminnallamme kantaa vastuu ilmastokriisin
torjumisesta kaikin mahdollisin keinoin.

Vihreä lista
Ryhmäpuheenvuoro, taloussuunnitelma
Edustajiston kokous 19.10.2022

Kiitos puheenjohtaja, hyvä edustajisto

Vihreän listan puolesta haluan kiittää esityksen valmistelijoita sekä mahdollisuudesta käydä
keskustelua keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta.



Hallitustoiminnan kuormittavuudesta sekä työmäärästä on puhuttu jo pitkään. Vihreä lista ottaa
ilolla vastaan taloussuunnitelmassa huomioon mahdollisuuden kasvattaa hallituksen kokoa
seitsemään hallituslaiseen vastaisuudessa. Hallituspaikan lisääminen on mielestämme perusteltua.
Uskomme, että työtaakan tasaannuttua useimmille harteille hallituksen sisällä, näyttäytyy ulospäin
selkeämpänä ja mukaan houkuttelevana toimintana raskaan mörön sijaan.

Vihreän listan mukaan TYY:n jäsenjärjestöjen yhdenvertaisen kohtelun tulee olla taloudellisia
avustuksia jaettaessa kaiken keskiössä. Haluammekin myös tässä kohdassa nostaa esiin
tilasuunnitelmasta esiin nousevan nykyisen vuokramaksujen subventointimallin. Vihreän listan
mielestä on selvää, että nykyinen vuokrien subventointimallin kriittinen tarkastelu ja kehittäminen
tilasuunnitelmaa laatiessa tulee tarpeeseen.


