Sopimus FITech-rahoitetuissa tutkinto-ohjelmissa opiskeleville tarjottavista
palveluista ja niistä maksettavasta korvauksesta
1. Sopimuksen osapuolet
Turun yliopiston ylioppilaskunta (jatkossa ”TYY”, 0197626-7)
Åbo Akademis Studentkår (jatkossa ”ÅAS”, 0142381-4)
ja yhdessä ”palveluntuottajat”
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta - Aalto-universitetes studentkår (jatkossa ”AYY”, 0101365-5)
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (jatkossa ”LTKY”, 0225936-6)
Oulun Yliopiston Ylioppilaskunta (jatkossa ”OYY”, 0195067-3)
Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (jatkossa ”TTYY”, 0211686-7)
Tampereen yliopiston ylioppilaskunta (jatkossa ”Tamy”, 0214464-9)
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (jatkossa ”VYY”, 0183704-8)
ja yhdessä ”tilaajat”
TTYY ja Tamy yhdistyvät yhdeksi ylioppilaskunnaksi 1.1.2019 alkaen. Tämän sopimuksen velvoitteet sitovat
myös tätä uutta ylioppilaskuntaa lain yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta (942/2017)
mukaisesti.
2. Käsitteet
Tässä sopimuksessa termillä ”opiskelija” tarkoitetaan niitä opiskelijoita, jotka on otettu suorittamaan
kokonaista tutkintoa johonkin edellisessä kappaleessa mainituista yliopistoista FITech-rahoitettuun
ohjelmaan Turussa, tutkintonimikkeestä riippumatta.
”Palvelulla” tarkoitetaan kaikkia sellaisia vastikkeellisia ja vastikkeettomia, aineellisia ja aineettomia
suorituksia, joita palveluntuottajat järjestävät omille jäsenilleen.
3. Sopimuksen kesto
Sopimus on voimassa määräaikaisena 1.8.2018–31.7.2019. Tämän jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi
vuoden kerrallaan, ellei joku osapuolista irtisano sitä viimeistän kolmea kuukautta ennen uuden
sopimuskauden alkua. Jos joku osapuolista irtisanoo sopimuksen määräajassa, sopimusta ei jatketa
muidenkaan osapuolten kesken ilman uusia sopimusneuvotteluita ja sopimuksen vahvistamista.
Keväällä 2019 käydään osapuolten välillä uudet neuvottelut tarvittavista muutoksista sopimukseen.
Muutoksista on sovittava kirjallisesti.
4. Sopimuksen tarkoitus ja kohde
Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun
yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi toimivat yhteistyössä FITech-verkostona Turun alueella tekniikan
osaajien määrän lisäämiseksi. FITech-rahoitetut tutkinnot ovat erillisiä yliopistojen muusta tutkinto-

opetuksesta, mutta niiden sisältöjä voidaan integroida yhteistyöyliopistojen muuhun tutkinto-opetukseen.
Opetus ja opiskeluun liittyvät toiminnot järjestetään pääosin Turussa.
Kukin opiskelija on yliopistolain mukaisesti ylioppilaskunnan jäsen siinä yliopistossa, josta hän muodollisesti
valmistuu. Maantieteellisten etäisyyksien vuoksi opiskelijat eivät voi täysimääräisesti hyödyntää oman
ylioppilaskuntansa palveluita ja on tarkoituksenmukaista, että palveluntuottajien palvelut ovat
opiskelijoiden käytettävissä.
Tällä sopimuksella sovitaan palveluista, joita palveluntuottajat tarjoavat opiskelijoille ja korvauksesta, jonka
tilaajat maksavat palveluntuottajille.
5. Tarjottavat palvelut
Palveluntuottajien kaikki palvelut ovat opiskelijoiden käytettävissä samoin ehdoin kuin niitä tarjotaan
niiden omille jäsenille. Palveluntuottajilla on oikeus yksipuolisesti lisätä, poistaa ja muuttaa palveluita
valikoimastaan, mutta ei rajoittaa pelkästään tässä sopimuksessa tarkoitettuja opiskelijoita palveluiden
ulkopuolelle.
Rajoituksena yllä mainittuun opiskelijoilla ei ole oikeutta osallistua palveluntuottajan hallintoon tai
kolmannen osapuolen hallintoon palveluntuottajan edustajana sellaisissa tehtävissä, joissa
osallistumisoikeus perustuu nimenomaisesti TYYn tai ÅAS:n jäsenyyteen, eikä oikeutta palveluntuottajien
maksamiin rahallisiin avustuksiin, jotka on tarkoitettu niiden järjestöille, alayhdistyksille, toimijaryhmille tai
muille sellaisille rekisteröidyille yhdistyksille tai muille ryhmittymille, joille avustukset on rajattu
palveluntuottajien omissa säännöstöissä tai muissa avustuskriteereissä.
Esimerkinomainen listaus palveluntuottajien palveluista on tämän sopimuksen liitteenä. Listaus ei rajoita
palveluntuottajien oikeutta lisätä, poistaa tai muuttaa palveluitaan.
Palveluntuottajat antavat opiskelijoille neuvontaa sellaisissa opintoihin liittyvissä asioissa, jotka liittyvät
Turun yliopistossa tai Åbo Akademissa suoritettaviin kursseihin, opintojaksoihin tai muihin
opintosuorituksiin. Kaikki opintoihin liittyvä edunvalvonta-, neuvonta- ja viestintäpalvelu tehdään
tarvittaessa yhteistyössä palveluntuottajan ja tilaajan kesken.
6. Tilaajien maksama korvaus
Tilaajat maksavat kukin kolmekymmentä (30) euroa jokaista FITech-rahoitetussa ohjelmassa opiskelevaa
jäsentään kohden. Korvaus jakaantuu siten, että tilaaja maksaa TYYlle 18 euroa ja ÅAS:lle 12 euroa
jokaisesta opiskelijasta. Jos opiskelija ilmoittautuu läsnä olevaksi vain yhdeksi lukukaudeksi, maksettava
korvaus on puolet yllä mainitusta.
Tilaajat ilmoittavat palveluntuottajille laskutettavan opiskelijamäärän oman yliopistonsa ilmoittautumisajan
päätyttyä, kuitenkin syksyn ilmoittautumisen yhteydessä viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Keväällä
ilmoitusta tarvittaessa täydennetään syksyllä myöhässä ilmoittautuneilla ja kevätlukukaudeksi
ilmoittautuvilla. Kevään ilmoitus on tehtävä helmikuun loppuun mennessä.
7. Tietosuoja

Palveluntuottajat vastaavat siitä, että ne käsittelevät opiskelijoiden tietoja tietosuojalainsäädännön
mukaisesti.
8. Allekirjoitukset

Turussa 31.5.2018

_____

Turussa __.__.2018

Inari Harjuniemi
Rauli Elenius
hallituksen puheenjohtaja pääsihteeri
TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

________________
Ina Laakso
Linda Lindholm
hallituksen puheenjohtaja pääsihteeri
ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR

Espoossa __.__.2018

Lappeenrannassa__.__.2018

_____
Noora Vänttinen
Niko Ferm
hallituksen puheenjohtaja pääsihteeri
AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

______

______

Oulussa __.__.2018

______

______
________________
Teemu Sikanen
Antti Ilmavirta
hallituksen puheenjohtaja pääsihteeri
LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNTA
Tampereella __.__.2018

_____

______
Kalle Parviainen
Aino-Kaisa Manninen
hallituksen puheenjohtaja pääsihteeri
OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

__________________
________________
Lassi Mäkinen
Jukka Koivisto
hallituksen puheenjohtaja pääsihteeri
TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNTA

Tampereella __.__.2018

Vaasassa __.__.2018

_____

______

Sanni Lehtinen
Sanni Pietilä
hallituksen puheenjohtaja pääsihteeri
TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

__________________
________________
Kim Kujala
Kaisa Paavola
hallituksen puheenjohtaja pääsihteeri
VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Liite sopimukseen FITech-rahoitetuissa tutkinto-ohjelmissa opiskeleville
tarjottavista palveluista ja niistä maksettavasta korvauksesta: Listaus TYYn
ja ÅAS:n palveluista keväällä 2018
Åbo Akademis Studentkår

Turun yliopiston ylioppilaskunta
Tilat

Marli-rummet (n. 20 henkilölle)
Kårenin juhlasali
Kårenin sauna
Argentina-sali
Kokoushuoneita Kårenilla, 3 kpl

vuosijuhlatavarat
PA-laitteet
videotykki
rintamerkkikone
laminointikone

Haalarimerkit
ÅAS:n lyyra
ÅAS:n nauha

Fastlaskiainen
Yhdistysmessut
LillaVappen
Wappen
Gulnäbbsakademi
Itsenäisyyspäivän soihtukulkue
Vuosijuhlat
Pubi-iltoja

Uutiskirje

Q-talon juhlasali
Vähä-Heikkilä-sali
TYYn sauna
Turku-sali
kappeli
Osakuntasali
Lainattavat, vuokrattavat
Laulukirjat
Vuosijuhlatavarat
Puhujanpönttö
PA-laitteet
Pyöränkorjaussarja
TYYma-astiasto
starttipakettivarasto
Retkipajan kortti
Videotykit
Rintamerkkikone
Laminointikone
Myytävät
Haalarimerkit
Kinokoplan kausikortit
Yhdistystoimijan opas
Lakkipinssi
Rintapinssi
Laulukirjat
75-vuotishistoriat
Tapahtumat
Fastlaskiainen
Yhdistymisen vuosipäivä
Vappuintro
TYYlikäs vappu
TYYlikäs avaus
Porthanin päivä
Itsenäisyyspäivän soihtukulkue
Vuosijuhlat
(Suursitsit)
Teemaviikot
Viestintä
Uutiskirjeet
Muut

TYS
Tavasthem-asuntola + muita asuntoja
edunvalvonta

TYS
Ylioppilasteatteri
Edunvalvonta
Kinokopla
Neuvontapalvelut
Opintoasiat
Opintososiaaliset asiat
Lakineuvonta
Neuvonta yhdistystoiminnasta
Kansainvälistyminen
Häirintäyhdyshenkilöt
Oppaat
Viestintätuki yhdistyksille
Yhdistyskoulutukset
Unica
YTHS
Yritysten tarjoamat opiskelijaedut
Lukuvuosikalenteri
Turun ylioppilaslehti

