
TYYE marraskuu 2022 
Liite 1: Hallituksen esitys vuosien 2023–2025  

toimintasuunnitelmaksi ja tavoiteohjelmaksi 
 Sivu 1/12 

 

 

 

     

 

Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma vuosille 2023 – 2025 

Sisällysluettelo 

1.    Viestintäprojekti ......................................................................................................................... 2 

2.    Edunvalvontaprojekti .................................................................................................................. 4 

3.   Verkostoprojekti .......................................................................................................................... 7 

4.   Ympäristöprojekti ........................................................................................................................ 9 

5.   Pitkän tähtäimen tilasuunnitelma................................................................................................ 10 

6.   Strategian päivittäminen ............................................................................................................ 12 

 

 

  



TYYE marraskuu 2022 
Liite 1: Hallituksen esitys vuosien 2023–2025  

toimintasuunnitelmaksi ja tavoiteohjelmaksi 
 Sivu 2/12 

 

 

 

     

1.    Viestintäprojekti 

Vastuutahot 

Viestintäsektori, pääsektori, järjestösektori ja edunvalvontasektorit 

Nykytila  

Eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2023. TYYn eduskuntavaalivaikuttaminen pohjautuu 

Suomen ylioppilaskuntien liiton eduskuntavaaliohjelmaan, yliopiston kanssa laadittavaan yhteiseen 

vaikuttamispaperiin ja yhteistyöhön Ryhmä 40 000:n kanssa. 

Edustajistovaalit järjestetään syksyllä 2023. Edellisissä edustajistovaaleissa äänestysprosentti oli 

matalin sitten vuoden 2007 vaalien. Vaalien toteutuksesta huolehtii edustajiston valitsema 

keskusvaalilautakunta. Toimisto on vaalien toteutuksessa tukena. Äänestysaktiivisuuteen vaikuttaa 

paitsi yleinen vaalien viestintä, myös vaaliliittojen toiminta. Toimisto voi edistää äänestysaktiivisuutta 

esimerkiksi tukemalla vaaliliittojen vaalikoordinaattoreita ja panostamalla yleiseen viestintään.  

Ylioppilaskunta valitsee yliopiston hallintoelimiin noin 90 opiskelijaedustajaa kahden vuoden välein. 

Opiskelijaedustajien haku hallintoelimiin järjestetään syksyllä 2023. Edustajat ovat keskeinen osa 

opiskelijoiden vaikuttavuutta yliopistossa. Kiinnostus tehtäviä kohtaan on kuitenkin ollut laskussa. 

Nettisivujen uudistus vietiin loppuun syksyllä 2022 merkittävästi myöhässä alkuperäisestä 

aikataulusta. Vuodelle 2022 ei oltu resursoitu aikaa nettisivu-uudistukselle ja useat sivujen 

toiminnallisuudet eivät toimineet odotetulla tavalla, joten uusien nettisivujen käyttöönotossa on ollut 

suuria haasteita. Parannuksia ja korjauksia tarvitsee tehdä nettisivuilla vielä paljon. 

Yhteydenpitoa järjestötoimijoihin on kehitetty viime vuosina. Yhteydenpito perustuu ennen kaikkea 

sähköpostilistoihin ja sektoreille perustettuihin pikaviestinryhmiin. Pikaviestinryhmien aktiivisuus 

vaihtelee, ja olisi tarpeen ottaa käyttöön käytännöllisempi alusta, jolla järjestötoimijat voivat olla 

yhteydessä sekä toisiinsa että TYYn toimistoon.  

TYY on toteuttanut jäsenkyselyn edellisen kerran huhtikuussa 2017. 

Linkki strategiaan 

Edistää strategian arvoja yhteisöllisyys, avoimuus, eettisyys ja sivistys sekä strategian toimenpiteitä 5 

ja 13.  

Ehdotetut toimenpiteet 

 TYY viestii aktiivisesti eduskuntavaaleista ja tekee näkyvän kampanjan yhdessä yliopiston ja 

Ryhmä 40 000:n kanssa. 

 Hallinnon opiskelijaedustajien hausta tehdään viestintäkampanja, joka lisää ymmärrystä 

hallinnon opiskelijaedustajien tehtävistä ja innostaa opiskelijoita hakemaan tehtävään. 

Viestintäkampanjassa huomioidaan tiedekuntakohtaiset erot.  

 TYY viestii monipuolisesti eri kanavia käyttäen edustajistovaaleista. Samalla tarjotaan 

viestinnällistä tukea edustajistovaalien vaaliliitoille. 
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 Uusille nettisivuille laaditaan saavutettavat uuden opiskelijan opas ja kv-opas. Pyrimme 

luomaan nettisivuille teknisen toteutuksen, joka mahdollistaa oppaiden laatimisen.  

 Luodaan alusta järjestötoimijoiden vuorovaikutuksen ja toimiston tavoitettavuuden 

lisäämiseksi. 

 Toteutetaan jäsenkysely alkuvuodesta ja viestitään kampanjamaisesti jäsenkyselystä 

Tavoitteet  

2023 

Eduskuntavaalien viestintä on laadukasta ja tavoittaa opiskelijoita. Opiskelijat äänestävät 

eduskuntavaaleissa aktiivisesti ja päättäjät ottavat asiakseen eduskuntavaalikampanjamme teemat.  

Hallinnon opiskelijaedustajien paikat saadaan täytettyä ja paikoista käydään kilpailua kaikissa 

tiedekunnissa. 

Edustajistovaalien viestintä tavoittaa laajasti opiskelijoita, vaaliliitot saavat apua tarjottavasta tuesta ja 

vaalien äänestysprosentti nousee. 

Opiskelijan opas ja kv-opas ovat valmiina nettisivuilla ennen uusien opiskelijoiden saapumista. 

Järjestötoimijat käyttävät luotua alustaa aktiivisesti 

Jäsenkyselyssä on vähintään 2000 vastaajaa. 

2024 

Järjestötoimijoille luotu alusta yhdistää järjestötoimijoita ja toimistoa. 
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2.    Edunvalvontaprojekti 

Vastuutahot 

Edunvalvontasektorit 

Nykytila 

TYY ja tiedekunnat kouluttavat tuutoreita. Koulutusten sisällöt ovat vielä osittain päällekkäisiä, 

vaikka kehittämistä on jo yhteistyössä tiedekuntien edustajien kanssa tehty. TYYn koulutus on 

järjestetty suomeksi ja englanniksi kaikille tuutoreille.  

Ohjaustyöhön kohdistuu paljon paineita niin opintojen kuin opiskelijoiden hyvinvoinnin 

näkökulmasta. Ohjaustyö ei kuitenkaan saa vielä ansaitsemaansa arvostusta yliopistolla. Vuosi 2023 

on yliopistolla ohjauksen teemavuosi. 

Jatko-opiskelijoiden jaksaminen ja sen tukeminen ovat herättäneet keskustelua. Jatko-opiskelijat ovat 

Turun yliopistossa oikeutettuja opintopsykologien palveluihin ja heille suunnattua Mielen päällä -

toimintaa käynnistetään yliopistolla, mutta myös muunlaisen tuen tarve tunnistetaan. Jatko-

opiskelijoista pieni osa on työsuhteessa yliopistoon, jonka vuoksi he jäävät ilman työterveyspalveluita 

eivätkä he kuulu YTHS:n piiriin. Terveyspalvelujen tarjoamista toteutetaan yliopistoissa erilaisin 

Turun yliopistosta poikkeavin mallein. 

Mielen päällä hanke jatkuu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana vuoden 2023 loppuun. 

Toiminnassa edistetään hyvinvointia yhteisöllisyyden ja vertaistukitoiminnan avulla. Toiminnalle on 

olemassa kysyntää kasvaneiden yhteydenottomäärien ja monipuolisten toimintamuotojen, kuten 

opiskelunurkan perusteella. Mielen päällä -toiminta täydentää opiskelijan käytössä olevia matalan 

kynnyksen palveluita. 

Peppi-opintotietojärjestelmä otettiin käyttöön kesällä 2021. Pepin mobiilikäytössä on puutteita. 

Opiskelijoiden hyvinvointi ja opiskelukyky on romahtanut viime vuosien aikana, ja TYYn jatkuvan 

sosiaalipoliittisen toiminnan lisäksi on edelleen tarvetta ylläpitää keskustelua aiheesta ja etsiä 

ratkaisuja opiskelukyvyn parantamiseksi. 

TYYn ero Opiskelijoiden liikuntaliitosta astui voimaan 1.10.2022. Aiemmin Opiskelijoiden 

liikuntaliitto on ilmoittanut Turun yliopiston opiskelijat mukaan kansainvälisiin opiskelijoiden välisiin 

urheilukilpailuihin ja koordinoinut kaikkia kilpailuihin liittyviä asioita. 

Linkki strategiaan 

Edistää strategian visiota ja missiota sekä arvoja yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja sivistys. Edistää 

myös strategian toimenpidettä 2. 

Ehdotetut toimenpiteet 

 Kehitetään kaikkia tuutorointikoulutuksia yhteistyössä tiedekuntien ja liikkuvuus- sekä 

hakijapalveluiden kanssa.  

 Käytämme ohjauksen teemavuotta hyväksi ohjaustyön arvostuksen nostamiseen ja ohjauksen 

ongelmakohtiin puuttumiseen. 
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 Lisätään kv-opiskelijoiden tietoutta saatavilla olevista terveyspalveluista ja tuodaan 

epäkohdat päättäjien tietoon. 

 Edistämme väitöskirjatutkijoiden pääsyä yliopiston tarjoaman työterveyden piiriin. 

 Mielen päällä -toiminnan jatkuminen yliopistoyhteisössä turvataan OKM-hankekauden 

päättymisen jälkeen. 

 Järjestetään tapahtuma opiskelukyky-teemalla. 

 Toteutetaan vuoden aikana rasisminvastainen kampanja.  

 Selvitetään Turun yliopiston opiskelijoiden osallistumista kansainvälisiin ja kansallisiin 

opiskelijoiden välisiin urheilukilpailuihin. 

 Vaikutamme, jotta Pepin käyttöä helpottava mobiilisovellus saadaan käyttöön yliopistolla. 

Tavoitteet 

2023 

Tuutorikoulutukset muodostavat selkeät ja toimivat kokonaisuudet ja työnjako TYYn ja yliopiston 

välillä on selkeää. 

Yliopistolla tehtävä ohjaustyö on tunnetumpaa ja sen arvostus nousussa. Ohjaustyön kehittäminen ja 

sen ongelmakohtien ratkaiseminen kiinnostaa oppiaineita ja tiedekuntia. Pepin käyttöä helpottava 

mobiilisovellus on saatu käyttöön onnistuneesti. 

Tiedossa on, miten opiskelijoiden on mahdollista osallistua kansainvälisiin ja kansallisiin 

opiskelijoiden välisiin urheilukilpailuihin.  

Kv-opiskelijoiden terveydenhuoltopalveluiden tiedottamista koskevat ongelmat on korjattu ja 

paikallisten päättäjien tietoon on tuotu kv-opiskelijoiden kohtaamat ongelmat terveydenhuollon 

saannissa. TYYn aloitteesta yliopisto kiinnittää huomiota väitöskirjatutkijoiden työterveyspalveluiden 

epätasa-arvoiseen tilanteeseen ja yliopisto ryhtyy selvittämään niiden järjestämistä Itä-Suomen mallin 

pohjalta. 

Yliopisto turvaa Mielen päällä -toiminnan jatkon OKM-hankekauden päättyessä vuoden lopussa. 

Samalla toiminta tunnistetaan tiedekunnissa tärkeäksi osaksi yliopiston hyvinvointiverkkoa. 

Opiskelukyky-tapahtumalla nostetaan esiin pinnalla olevia opiskelijoiden hyvinvointiteemoja. 

Tapahtuma antaa tietoa ja työkaluja opiskelukyvyn parantamiseen.  

2024 

Tuutorikoulutukset palvelevat tuutoreita parhaalla mahdollisella tavalla ja antavat valmiudet toimia 

uusien opiskelijoiden oppaina. Koulutusten selkeäjakoinen järjestämisvastuu on TYYllä ja 

tiedekunnilla.  

Kv-opiskelijoiden terveydenhuollon palveluiden merkittävimpien ongelmakohtien korjaamiseen on 

ryhdytty hyvinvointialueilla. Väitöskirjatutkijoiden yhdenvertaisille työterveyspalveluille on olemassa 

malli, joka sisällytetään vuoden 2025 budjettikeskusteluihin. 

Mielen päällä-toiminnalla on rahoitus. Toiminta pyörii jatkuvalla rahoituksella.  
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2025 

Väitöskirjatutkijoille on tarjolla yhdenvertaiset työterveyspalvelut 
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3.   Verkostoprojekti 

Vastuutahot 

Pääsektori, järjestösektori, edunvalvontasektorit 

Nykytila 

Osa ylioppilaskunnan vaikuttavuudesta perustuu laajaan ja onnistuneeseen sidosryhmätyöhön niin 

yliopiston sisällä kuin ulkopuolella.  

Yliopiston sisällä ylioppilaskunnan yhteydet ovat hyvällä tasolla esimerkiksi yliopiston hallitukseen, 

rehtoristoon, opintohallintoon ja hyvinvointipalveluihin, ja näitä toimijoita tavataan säännöllisesti. On 

tärkeä kuitenkin tarkastella myös yliopiston sisäisten verkostojen tilaa. 

Ulkoisten verkostojen osalta säännölliset yhteydet on esimerkiksi SYL:n, ylioppilaskuntien, YTHS:n 

ja TYS:n suuntaan. Paikallisen tason verkostoissa esimerkiksi kuntapäättäjiin ja -viranhaltijoihin sekä 

alueen kansanedustajiin löytyy kehitettävää.  

Ylioppilaskunta on viimeisen kahden vuoden aikana rakentanut yhdessä yliopiston kanssa 

verkostojaan European Campus of City-Universities (EC2U) -yliopistoallianssiin. Allianssin 

tähdätessä jatkokaudelle ja laajentumiseen, on tärkeä huolehtia turkulaisten opiskelijoiden äänen 

kuulumisesta toiminnassa. 

Ylioppilaskunnan juhlavuosi innosti alumneja toimintamme pariin. Tämän kiinnostuksen 

hyödyntämiseen on nyt mahdollisuus. 

Linkki strategiaan 

Edistää strategian arvoja eettisyys ja sivistys, ja strategian toimenpiteitä 7 ja 8. 

Ehdotetut toimenpiteet 

 Kartoitetaan TYYn verkostojen heikkouksia ja vahvuuksia, ja määritetään sidosryhmät joihin 

tulisi erityisesti panostaa. 

 Kehitetään toimivat suhteet European Campus of City-Universities (EC2U) -

yliopistoallianssin opiskelijaneuvostoon ja toimitaan sen kautta aktiivisesti Turun yliopiston 

opiskelijoiden etujen takaamiseksi.  

 Pidämme yllä suhteita paikallisiin päättäjiin eduskuntavaalien aikana ja sen jälkeen. 

 Mahdollistetaan TYYn entisten aktiivien toiminnan omaehtoinen organisoituminen. 

Tavoitteet 

2023 

TYYllä on kattava käsitys verkostojensa vahvuuksista ja heikkouksista. Tieto tapaamisista välittyy 

paremmin TYYn sisällä. Toimintansa aloittanut EC2U-allianssin opiskelijaneuvosto on keskeinen 

toimija allianssissa ja TYYn näkemykset kuuluvat sen kautta. 

2024 
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TYYn sidosryhmien ja paikallisten vaikuttajien tapaaminen on aiempaa aktiivisempaa ja 

suunnitelmallisempaa. Toimiston jäsenten verkostot kasvavat, ja TYY on siten näkyvämpi ja 

vaikuttavampi. Vastavalitut opiskelijaedustajat toimivat aiempaa verkostomaisemmin, ja tiedon 

välittyminen ja vaikuttavuus ovat tehostuneet.  

EC2U-allianssin opiskelijatoiminta on vakiintunutta ja aktiivista. 
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4.   Ympäristöprojekti 

Vastuuhenkilöt 

Ympäristösektori 

Nykytila 

TYYn ympäristöohjelma antaa suuntaviivat ympäristöasioiden huomioimiselle Turun yliopiston 

ylioppilaskunnassa. TYY osallistuu aktiivisesti Turun yliopiston kestävän kehityksen työryhmiin 

työntekijän ja hallituksen jäsenen voimin. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi yliopiston hiilijalanjäljen 

kanssa. Turun yliopistolla on tavoitteena olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. 

TYYn hiilijalanjälki on mitattu vuonna 2019 ja sen jälkeen mittauksesta päätettiin luopua. 

Mittaukseen käytettiin excel-taulukkoa, jota jokainen sektori täytti itse. Mittaamisen ongelmiksi 

mainittiin luopumispäätöksen yhteydessä sen aiheuttama työmäärä verrattuna käytössä oleviin 

resursseihin. Tämän jälkeen mittaamisen tavat ovat kehittyneet ja TYYn resurssit ympäristösektorilla 

kasvaneet, kun hallituslaisen lisäksi myös työntekijäresurssia on käytettävissä. Käytännössä 

mittaaminen kuitenkin kuormittaa myös muita toimistolla, kuten pääsihteeriä ja taloussihteeriä. 

Linkki strategiaan 

Edistää strategian arvoja eettisyys ja sivistys.  

Ehdotetut toimenpiteet 

 Vakinaistetaan kestävän kehityksen sektorin toimintaa luomalla toimiva vuosikello 

 Kartoitetaan sopivia tapoja mitata TYYn hiilijalanjälkeä ja tehdään yhteistyötä yliopiston 

kanssa. 

 Tehdään yhteistyötä kulttuurisektorin kanssa ja luodaan selkeät prosessit tapahtumien 

ympäristötarkkailulle.  

Tavoitteet 

2023 

Vuoden 2023 aikana löydetään sopiva tapa mitata koko ylioppilaskunnan toiminnan hiilijalanjälki. 

Ympäristötarkkailusta tulee osa tapahtumien suunnittelua ensimetreiltä toteutuksen loppuun saakka. 

2024 

Mitataan ylioppilaskunnan hiilijalanjälki ja kartoitetaan mahdollisia tapoja kompensoida niitä 

päästöjä, joita ei voida vähentää.  

2025 

Hiilijalanjäljen mittaamisesta on tullut osa jatkuvaa toimintaan ja TYY on kehittänyt 

kompensointitapoja. 
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 5.   Pitkän tähtäimen tilasuunnitelma 

Vastuutahot 

Pääsihteeri 

Nykytila 

TYYn nykyiset kertavuokrattavat tilat ovat Q-talon juhlasali, Q-talon alakerrassa sijaitseva kokoustila 

Vähä-Heikkilä, TYYn sauna sekä Turku-Sali. Turku-Salia vuokrataan maksutta TYYn jäsenten 

käyttöön. Muiden tilojen käytöstä maksetaan vuokra-ajasta ja viikonpäivästä riippuen eri suuruista 

vuokraa. Lisäksi opiskelijoiden vuokrattavissa on Yo-talo B:ssä sijaitseva maksullinen Osakuntasali 

sekä Yo-talo C:ssä sijaitseva kampuskappeli, jota vuokrataan maksutta arvoiseensa käyttöön. 

TYY vuokraa opiskelijajärjestöille toimistotiloja Yo-talo B:stä sekä Q-talon alakerrasta. 

Toimistotilojen vuokrien suuruuden lähtökohtana on se, että vuokrat kattavat TYYn tiloista 

maksaman omakustannehintaisen vuokran. Edustajiston on kuitenkin päättänyt 209/2013 subventoida 

Yo-talo B:stä vuokrattavia toimistotiloja noin kahdella eurolla neliömetriä kohden. Subventio 

toteutetaan käytössä niin, ettei yhteisistä tiloista, kuten käytävistä, wc-tiloista ja keittiötiloista, peritä 

vuokraa. 

Edustajisto päätti 250/2015 nimittää työryhmän selvittämään mahdollisen uuden ylioppilastalon tai 

vastaavaa tarkoitusta toteuttavan kokonaisuuden hankkimista ylioppilaskunnan käyttöön tai 

ylioppilaskunnalle. Selvityksen tuloksena edustajisto päätti 195/2017 vuokrata Kuuvuoren vanhan 

nuorisotilan kiinteistön ja 196/2017 hyväksyä Kuuvuoren nuorisotilan alkukustannusten talousarvion. 

Tila nimettiin Q-taloksi ja se otettiin ylioppilaskunnan nykyiseen käyttöön keväällä 2017. Tilassa on 

sekä kaksi aiemmin mainittua kertavuokrattavaa tilaa että opiskelijajärjestöille toistaiseksi voimassa 

olevaksi ajaksi vuokrattavia toimistotiloja. 

Q-talon arvioitiin alun perin olevan ylioppilaskunnan käytettävissä noin kymmenen vuoden ajan 

vuokrausajan alkamisesta. Taloustoimikunta on arvioinut Q-talon molempien kertavuokrattavien 

tilojen ja TYYn saunan taloudellista kannattavuutta. TYYn saunan pyörittäminen siirtyi TYYn 

omaksi toiminnaksi maaliskuun alusta 2019 eli ennen koronapandemian alkamista tilat olivat 

nykyisellä tavalla ylioppilaskunnan pyörittämiä yhden kokonaisen vuoden ajan. Koronapandemian 

vuoksi kertavuokrattavat tilat olivat keväällä 2020 muutaman kuukauden ajan kokonaan suljettuina ja 

sen jälkeen tiloissa on noudatettu monenlaisia käyttäjämäärärajoituksia sekä turvallisuus- ja 

hygieniaohjeita. Koronapandemia vaikutti merkittävällä tavalla tilojen vuokrausasteeseen ja tätä 

kautta myös tilojen taloudelliseen kannattavuuteen. Q-talo kokonaisuudessaan on tuottanut 

käyttöaikansa alusta nykypäivään asti ylioppilaskunnalle kumulatiivista tappiota noin 120 000 euroa. 

Tilojen käyttö on normalisoitunut vuoden 2022 aikana. Q-talon ja TYYn saunan yhteenlasketun 

vuosittaisen tuloksen arvellaan olevan keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman mukainen. 

Kokonaisuudessaan ylioppilaskunnan kertavuokrattavat tilat sekä opiskelijajärjestöille 

toimistokäyttöön vuokrattavat tilat edellyttävät tällä hetkellä ylioppilaskunnan osittaista subventiota. 

Joidenkin yksittäisten tilojen osalta perittävät vuokrat kattavat ylioppilaskunnalle koituvat kulut. 

Kuitenkin useiden tilojen osalta ylioppilaskunta on joko päättänyt olla perimättä tilasta minkäänlaista 

vuokraa, subventoida perittäviä vuokria tai tilojen vuokraustoiminnan määrä ei riitä kattamaan tiloista 

koituvia kustannuksia. 
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TYYn nykyiseen strategiaan on kirjattu, että ylioppilaskunnalle tulee tehdä pitkän tähtäimen 

tilasuunnitelma, jossa huomioidaan Q-talon väliaikaisuus. 

Vuoden 2022 aikana tilasuunnitelmaa varten on toteutettu kyselyitä TYYn järjestöille, koottu laaja 

taustamuistio tilasuunnitelman teon pohjaksi ja edustajisto on päättänyt lokakuun kokouksessaan 

tilasuunnitelman laatimisen periaatteista. 

Linkki strategiaan 

Edistää strategian toimenpidettä 4. 

Ehdotetut toimenpiteet 

 Tilasuunnitelma valmistellaan kevään aikana edustajiston päätettäväksi. 

 Tilasuunnitelman toteutus aloitetaan syksyllä. 

Tavoitteet 

2023 

Pitkän tähtäimen tilasuunnitelma valmistuu kevään aikana.  

2024 

Pitkän tähtäimen tilasuunnitelman toteutus alkaa. 
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6.   Strategian päivittäminen 

Vastuutahot 

Pääsihteeri, hallituksen puheenjohtaja 

Nykytila 

TYYn nykyinen strategiakausi 2018 - 2022 on päättymässä. Uuden strategian valmistelu on aloitettu 

toimintasuunnitelman mukaisesti vuonna 2022. Toimintasuunnitelmaprojektin tavoitteena on jatkaa 

vuonna 2022 aloitettua työtä ja luoda TYYlle uusi strategia niin, että strategia valmistuu ja 

hyväksytään edustajistossa kevätkaudella 2023. Uusi strategiakausi voisi kattaa esimerkiksi vuodet 

2024 - 2028. 

Vuoden 2022 aikana on suunniteltu strategiaprosessi, tehty toimintaympäristön analyysiä, vanhan 

strategian arviointia ja koottu strategiatoimikunta valmistelemaan uutta strategiaa. Strategiatoimikunta 

jatkaa työtään vuonna 2023. 

Ehdotetut toimenpiteet 

 Strategiatoimikunta valmistelee uuden strategian edustajiston hyväksyttäväksi. 

 Jäsenkyselyn vastauksia hyödynnetään strategiatyössä. 

 Strategiaprojektin etenemisestä viestitään aktiivisesti sekä sisäisesti että ulkoisesti. 

 Valmis strategia visualisoidaan ja nettisivuille luodaan strategialle oma sivu. 

 Strategia implementoidaan osaksi toimiston päivittäistä toiminta ja se otetaan huomioon 

vuoden 2024 toiminnan suunnittelussa. 

Tavoitteet 

2023 

Jäsenkyselyn vastaajamäärä on korkea, ja sen tuloksista saadaan tukea strategiatyöhön. Uusi strategia 

hyväksytään edustajistossa kevätkauden aikana. 

2024 

Uuden strategian toimeenpano on aloitettu. Strategian toimeenpanoon on sitouduttu kaikilla TYYn 

toiminnan sektoreilla. Ensimmäinen väliarviointi uuden strategian toteutumisesta. Leipäteksti tyylillä 

normaali 

 


