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Läsnä jäsenet: Akseli Tiitta, puheenjohtaja
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Anton Kultanen
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Jimi Salonen
Julia Siimento

Muu jakelu: Riina Lumme, pääsihteeri
Siiri Turunen, edustajiston puheenjohtaja
Aino Marjamaa, edustajiston varapuheenjohtaja
Elmo Martela, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Hanna Kiiskilä, tapahtumatuottaja
Tero Ahlgren, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Heta Laiho, viestintäasiantuntija
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri
Vilma Virtanen, kansainvälisten asioiden asiantuntija
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KOULUTUSPOLIITTISET ASIAT

60
Lausunto yliopiston talouden tasapainottamisesta

Liite 1 Lausuntopyyntö Turun yliopiston talouden tasapainottamisesta
Liite 2 Ylioppilaskunnan lausunto yliopiston talouden tasapainottamisesta (nähtävillä

kokouksessa)

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. Yliopisto koittaa kuroa
vajetta umpeen sekä tulojen lisäyksillä että menojen vähennyksillä.
Muutosneuvottelut käynnistyivät yliopiston työnantajapuolen ja
pääluottamusmiesten välillä 17.11.2022. Keskiviikkona 25.1.2023 osapuolet päättivät
vielä jatkaa neuvotteluja helmikuulle ennakoiden alkavaa lausuntokierrosta ja
viimeinen muutosneuvottelukokous on suunniteltu pidettäväksi 8.2.2023. Turun
yliopiston hallitus käsittelee talouden tasapainottamisesta ja muutosneuvotteluiden
tulosta todennäköisesti 14.2.2023 kokouksessaan.

Käynnistäessään talouden tasapainottamisohjelman valmistelun lokakuussa 2022
yliopiston hallitus ohjeisti prosessia seuraavasti: "Suunnittelutoimet tähtäävät
hallitukselle tuotaviin toimenpide-esityksiin, jotka valmistellaan yliopiston
organisaatiossa avoimesti, laajasti ja tarvittavin muutosneuvotteluin." Yliopiston
hallitus edellytti uudestaan kokouksessaan 20.1.2023, että talouden
tasapainotusprosessissa tulee lisätä yliopistoyhteisön yhteistä valmistelua ja
avoimuutta. Hallitus edellytti, että ennen asian tuomista hallituksen linjattavaksi
tiedekuntien johtokunnilta, erillislaitoksilta ja Turun yliopiston ylioppilaskunnalta
pyydetään lausunnot tasapainotusta koskevasta ehdotuksesta.

Työnantajan talouden tasapainottamisohjelmasta ja muutosneuvotteluista laadittu
yhteenveto on toimitettu ylioppilaskunnalle lausunnon oheismateriaalina.
Yhteenvedosta pyydettiin lausumaan mahdollisimman monipuolisesti. Liitteenä
oleva varsinainen lausuntopyyntö on julkinen asiakirja. Lausuntopyynnön mukana
lähetetty oheismateriaali ei ole tullut julkiseksi julkisuuslain tarkoittamalla tavalla,
koska asian osalta valmistelu on kesken. TYY voi käsitellä oheismateriaalia
lausuntopyynnön tekemistä ja valmistelua varten, mutta oheismateriaalia ei ole
mahdollista käsitellä muussa tarkoituksessa, eikä sitä ole sisällytetty tämän
esityslistan liitteeksi.

Ylioppilaskunta on pyytänyt yliopistolta kirjallisesti lisätietoja materiaalia koskien.
Lisätietojen antamiseksi yliopiston johto järjestää ylioppilaskunnan lausuntoa
valmisteleville kyselytilaisuuden keskiviikkona 1.2. Lisäksi yliopisto järjestää
maanantaina 6.2. kaikille opiskelijoille ja väitöskirjatutkijoille avoimen info- ja
keskustelutilaisuuden.
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Ylioppilaskunta tapasi maanantaina 30.1. tiedekuntien johtokuntien varsinaisia
jäseniä, jotka ovat myös saaneet lausuntopyynnön ja oheismateriaalinen
tiedekuntiensa kautta.

Yliopisto on pyytänyt tiedekuntien johtokunnilta lausuntoja 6.2. mennessä ja
ylioppilaskunnalta viimeistään 8.2.2023 mennessä. Lausuntopyynnöt koostetaan
hallituksen taustamateriaaliksi yliopiston hallituksen kokoukseen, joka pidetään
14.2.2023. Muutosneuvotteluiden osapuolet totesivat myös huomioivansa
lausuntokierroksen: "Vaikka lausuntokierros itsessään ei ole varsinaisesti osa
muutosneuvotteluprosessia, halutaan lausunnoissa esille tulevat asiat käsitellä
muutosneuvottelussa. Tämän vuoksi neuvotteluosapuolet päättivät jatkaa
neuvotteluja helmikuussa."

Ylioppilaskunta haluaa varmistaa, että myös sen lausunto ehtii
muutosneuvotteluiden osapuolten tietoon.

Johtuen salassa pidettävästä oheismateriaalista, ylioppilaskunnan lausunto sisältää
sekä julkisen osion, jossa asiaa käsitellään yleisellä tasolla, että salassa pidettävän
osion, jossa ylioppilaskunta kommentoi yksityiskohtaisesti oheismateriaalin asioita.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:

Hallitus päättää lausua yliopiston talouden tasapainottamisesta liitteen mukaisesti.

SIIPIASIAT

61
Täydennyshaun avaaminen TYYn kehitysyhteistyösiipeen lukuvuodelle 2023

TYYn kehitysyhteistyösiipeen haetaan jäseniä kevätlukukaudelle 2023. Hakea voivat
kaikki TYYn jäsenet. Haku avataan viikolla 6.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 48§ mukaan hallitus päättää jäsenten valitsemisesta
ylioppilaskunnan siipiin.

Hallituksen jäsen Rönkä esittää:

Hallitus päättää avata täydennyshaun TYYn kehitysyhteistyösiipeen
kevätlukukaudelle 2023 viikolla 6.

62
Eron myöntäminen kehitysyhteistyösiivestä

Paola Moyano Gomez on pyytänyt eroa kehitysyhteistyösiivestä.

Hallituksen jäsen Rönkä esittää:
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Myönnetään ero Paola Moyano Gomezille kehitysyhteistyösiivestä.

YRITYSYHTEISTYÖASIAT

63
TYYn ja TYS:n yhteistyösopimuksen uusiminen

Liite 3 TYS Yhteistyösopimus 2023 1

TYYn ja TYS:n yhteistyösopimuksen rutiininomainen jatkaminen. Sisältö on pitkälti
vanhan vuoden 2022 sopimuksen mukainen.

Hallituksen jäsen Astin esittää:

Hallitus päättää hyväksyä yhteistyösopimuksen TYS:n kanssa vuodelle 2023.

64
Muut mahdolliset asiat

65
Kokouksen päättäminen
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