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Hallitus
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tarkentavan
toteuttamissuunnitelman, jossa kuvataan myös toimintasuunnitelman ulkopuoliset
projektit.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi toimintasuunnitelman
toteuttamissuunnitelman.
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Käännöskulujen lisätalousarvio
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Vuoden 2016 talousarvio perustuu laskelmaan, että toiminnan kääntämiseen
englanniksi käytettäisiin 6 805 euroa. Tarkentuneen kääntämislinjan perusteella
käännöksiin kuluu tänä vuonna noin 12 000 euroa. Käännöskulut ovat osa
talousarvion kohtaa "Järjestötoiminta".
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy 5 200 euron lisätalousarvion
Järjestötoiminta-kokonaisuuteen ja vähentää 2000 euroa sektorivaroista.
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Opiskelijapalautteen keräämisen ja hyödyntämisen kehittäminen
Opiskelijapalautteen keräämisen ja hyödyntämisen keinot vaihtelevat yliopiston
sisällä laajasti. Vastausprosentti opiskelijoille tehtyihin palautekyselyihin yliopiston
pilottihankkeessa seurattujen kurssien kohdalla oli 15–82 %, mikä tarkoittaa
huomattavia eroja tiedekuntien, oppiaineiden ja kurssien välillä. Hyviksi testattuja
käytäntöjä kuitenkin on ja niiden levittämisestä yliopistolla olisi hyötyä niin
opiskelijoille kuin oppiaineillekin. Opiskelijan tulee tulla kuulluksi muulloinkin kuin
pakollisessa kandipalautteessa.
Yliopistolla esimerkiksi opiskelijapalautejaosto suhtautuisi opiskelijalähtöiseen
palautteen keräämisen ohjeistukseen varmasti myötämielisesti. Myös vastapalaute
voidaan sisällyttää ohjeistukseen ja esittää keinoja palauteväsymyksen
vähentämiseksi. Kysymyksissä ja palautelomakkeissa on myös runsaasti
kehitettävää, mutta näihin yliopistotasolla ollaan jo herätty ja pilotti II -hanke
käynnistyi helmikuun alussa.
Esitys:

TYY Terveeksi esittää edustajistolle, että se velvoittaa hallituksen luomaan
opiskelijalähtöiset käytännönohjeet palautteen keruusta. Ohjeisiin tulee sisällyttää
myös vaatimus vastapalautteesta ja sen tuomisesta esille opiskelijoille. Ohjetta ja sen
luomiseen käytettävää materiaalia käytetään hyväksi tulevassa vaikuttamistyössä
sekä jaetaan yliopiston sisällä oleellisissa toimielimissä.

40
Harjoittelupaikkoja kansainvälisille opiskelijoille
Nyt jo kansainvälisten opiskelijoiden ja valmistuneiden työttömyys on ongelmana
tiedossamme. Vuosittain yliopisto vastaanottaa kiitettävän määrän kansainvälisiä
opiskelijoita kaikkialta maailmasta. Suomeen saapuvat opiskelijat ovat taitavia sekä
motivoituneita, jo pelkästään siitä syystä että käyvät läpi yliopiston
sisäänpääsyvaatimukset.
Yliopiston kansainvälisille opiskelijoille tarjoamissa palveluissa on kuitenkin
helposti tunnistettavissa oleva vakava puute. Ilman yliopiston apua kansainvälisten
opiskelijoiden on lähes mahdotonta saada Suomesta harjoittelupaikkaa saati
vakituista työpaikkaa opintojensa aikana tai valmistumisen jälkeen. Vuosittain
kampuksella järjestetään useita rekrytapahtumia, joista kansainväliset opiskelijat
harvoin hyötyvät. Todellisuudessa useat kansainväliset opiskelijat päätyvät
työskentelemään tehtävissä, jotka ovat huomattavasti akateemista taustaansa ja
tutkintoaan heikompia, tai vaihtoehtoisesti muuttamaan pois Suomesta. Tällöin
Suomi häviää. Suhteessa siihen, paljonko Suomessa käytetään rahaa kansainvälisten
opiskelijoiden ilmaiseen kouluttamiseen, on käsittämätöntä kuinka vieläkään ei ole
olemassa järjestelmää joka integroisi nämä osaavat ammattilaiset osaksi
suomalaista työelämää. Kansainvälisillä opiskelijoilla ei ole tasavertaisia
mahdollisuuksia menestyä ja työskennellä Suomessa osaamistasostaan huolimatta.
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Koko tilanne aiheuttaa turhautumista kansainvälisten opiskelijoiden keskuudessa
heidän valmistuessaan heikosti työllistetyiksi.
Ongelman ratkaisemiseksi suomalaisten yritysten tulisi olla halukkaampia
rekrytoimaan kansainvälisiä valmistuneita. Miten tämä käytännössä voisi toteutua?
TYYn tulisi yhdessä Turun yliopiston kanssa neuvotella useamman paikallisen
yrityksen kanssa kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoimisesta työharjoitteluun,
jotta heidät voitaisiin tutustuttaa suomalaiseen työelämään. Sen jälkeen olisi
opiskelijan vastuulla todistaa oma osaaminen ja motivaatio ja sitä kautta
mahdollisesti ansaita vakituinen työsopimus. Tilanne olisi win-win kaikille
osapuolille ja TYYn tulisikin ottaa tämä erityisasiakseen. Tämä voisi olla ensiaskel
kansainvälisten opiskelijoiden parempaan integroimiseen ja askel eteenpäin näiden
opiskelijoiden työllistymiselle.
Esitys:

TuKY-lista esittää edustajistolle, että se velvoittaa hallituksen luomaan kampanjan,
jossa haastetaan paikallisia yrityksiä rekrytoimaan kansainvälisiä opiskelijoita
työharjoitteluun säännöllisesti. TYYn tulisi saada myös Turun yliopisto mukaan
kampanjaan.
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