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Turun yliopiston ylioppilaskunta 
 
Lausuntopyyntö  
 
Johdanto 

Turun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 28.10.2022 pitkäjänteisen talouden tasapainottamisohjelman 
käynnistämisestä. Hallitus valtuutti rehtorin käynnistämään valmistelutoimet sellaisten keinojen löytämiseksi, joilla 
korjataan vuoden 2023 aikana noin 1,5-2 miljoonan euron sekä vuoteen 2028 mennessä varsinaisen toiminnan noin 15 
miljoonan euron rahoitusvaje. Vajetta voidaan kattaa sekä tuloja lisäämällä että menoja vähentämällä. Muutosneuvottelut 
käynnistyivät yliopiston työnantajapuolen ja pääluottamusmiesten välillä 17.11.2022. Viimeinen muutosneuvottelukokous 
on suunniteltu pidettäväksi 8.2.2023. Turun yliopiston hallitus käsittelee asiaa todennäköisesti 14.2.2023 kokouksessaan. 
 
Hallitus edellytti kokouksessaan 20.1.2023, että talouden tasapainotusprosessissa tulee lisätä yliopistoyhteisön yhteistä 
valmistelua ja avoimuutta. Hallitus edellytti, että ennen asian tuomista hallituksen linjattavaksi myös Turun yliopiston 
ylioppilaskunnalta pyydetään lausunto tasapainotusta koskevasta ehdotuksesta.  
 
Tavoitteet 

Työnantajan talouden tasapainottamisohjelmasta ja muutosneuvotteluista laadittu yhteenveto on tämän lausuntopyynnön 
liitteenä. Yhteenvedosta pyydetään lausumaan mahdollisimman monipuolisesti. Lausunnon ei tarvitse olla yksimielinen 
vaan siinä voidaan tuoda esiin useampia eri näkökulmia. Lausunnon ei tarvitse ottaa kantaa pelkästään yhteenvetoon 
vaan siinä voidaan tuoda esiin TYY:n ajatuksia laajemmin talouden tasapainottamisesta sekä tulonlisäysmahdollisuuksista.  

Vastausohjeet vastaanottajille 

Lausuntopyyntö itsessään on julkinen asiakirja. Lausuntopyynnön liitteenä oleva talouden tasapainottamisohjelmasta ja 
muutosneuvotteluista laadittu yhteenveto ei ole tullut julkiseksi julkisuuslain tarkoittamalla tavalla, koska asian osalta 
valmistelu on kesken. Tiedon antaminen asiakirjasta, joka ei vielä ole tullut julkiseksi, on julkisuuslain 9.2 §:n mukaisesti 
organisaation (viranomaisen) erillisessä harkinnassa.  Päätös mahdollisesta julkisuudesta valmisteluvaiheessa tehdään 
keskitetysti. Tämän päätöksen osalta pyydetään olemaan yhteydessä tämän lausuntopyynnön valmistelijaan.  

Yhteenveto sisältää henkilötietoja. Henkilötieto voi olla myös työtehtävän nimike, josta yksittäisen henkilön voi tunnistaa. 
TYY voi käsitellä henkilötietoja lausuntopyynnön tekemistä ja valmistelua varten, mutta niitä ei ole mahdollista käsitellä 
muussa tarkoituksessa. 

Aikataulu 

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 8.2.2023 mennessä osoitteeseen eeva.ryodi@utu.fi. Lausuntopyynnöt 
koostetaan hallituksen taustamateriaaliksi kokoukseen, joka pidetään 14.2.2023. 

Valmistelijat 

Vararehtori Piia Björn  

Lausuntopyyntö: Lakiasiainjohtaja Eeva Ryödi, eeva.ryodi@utu.fi, puh. 050-562 8096 

Talouden tasapainottamisohjelmasta ja muutosneuvotteluista laadittu yhteenveto: Henkilöstöjohtaja Sanna-Mari 
Tammilaakso ja talousjohtaja Siru Helminen 
   
Liitteet 

Talouden tasapainottamisohjelmasta ja muutosneuvotteluista laadittu yhteenveto 24.1.2023, ei julkinen asiakirja 
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