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Kulut voi katsoa talouspuolelta: \\utu.fi\verkkolevyt\TYY\Sektorit\Talous\TYY
31.10.2014-> Startti 31.10.2014. Tämän vuoden hankintakuluihin ei enää lisäyksiä,
mutta palkkoja ja vuokria on vielä maksamatta.
Pakettien määrä tällä hetkellä 550 eikä määriä ole tarkoitus kasvattaa, pikemminkin
parantaa nykyisten pakettien laatua (lähinnä ostaa uusia peittoja, tyynyjä, kattiloita).
Tarvittava tila: 66 m2 + varastotilat eli yhteensä vähintään 90 m2. Uuteen yhteiseen
tilaan mahdollisuus AMK:n tiloissa, mutta remontti etenee vasta loppuvuodesta ja
muutto olisi mahdollinen aikaisintaan maalis-huhtikuussa. Sopimukset tehdään
toimistolla ja pantin palautus EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille TYYn kansliasta
käsin kuten ennenkin.
Vuokrat tänä vuonna yhteensä 6336 € (528 €/kk). Vuokrasta on neuvoteltu TYS:n
kanssa ja se on jo nyt edullisempi kuin normaali vuokra. Vuokrien vuoksi mennään
miinukselle.
Vaihtarien määrät Syksy:
AMK: 190–200
ÅA: n. 170
Novia: 20
TY: 318
Kevät:
AMK:110–120
ÅA: maks. 70
Novia: 10–15
TY: 170

Hinnan nostaminen:
+Saadaan lisää rahaa jolla saadaan katettua tappiota: saamme hallintokuluja tällä hetkellä
vain 200 € (AMK)+ 200 € (ÅAS) + 100 € (Novium) ja vuokriin menee 528 €/kk siihen asti
kuin muutetaan uuteen paikkaan. Työtunteja ei voida lisätä mutta toimintaa voisi tehostaa
esim. lataamalla paketin sopimuspaperin nettiin.
+Hinta olisi edelleen looginen: 1/3 olisi hinta, 2/3 olisi panttia: 25 € + 50 €
+Hinnat nousevat aina, joten myös starttipaketin hinnan on noustava jossain kohtaa

-

-

Huono ajankohta jos nostetaan nyt: materiaalien päivitys kaikilla tahoilla + kvpalvelut, muutos tulee liian myöhään. Netissä olevan tiedon voi päivittää nopeasti,
mutta tietoja ei ole pelkästään starttipakettisivuilla vaan meidän omilla sivuilla ja kvpalvelujen tiedoissa. Jos hinta nousee kesällä, on paljon paremmin aikaa tehdä tämä
kunnolla.
Vaihtarit ovat ehkä jo lukeneet palveluista ja pakettien hinnoista, ei reilua nostaa
kesken vuoden (ne jotka ovat täällä koko vuoden maksavat siis paketista 20 € ja ne
jotka kevään, maksavat 25 €)

-

Osa tuutoreista hakee paketin jo joulun jälkeen, vaihtuisiko hinta siis vuoden alusta
vai kaikille paketeille jotka haetaan kevättä varten?
Jos Turun starttipaketin hinta kasvaa, miten käy Vaasan starttipaketin?
TY:n tulossa keväällä 174 uutta vaihtaria (tarkka luku), (arviot: AMK 110-120, ÅA
max. 70, Novia 10-15), ei siis merkittäviä tuloja kuitenkaan 5 euron nostolla.
Starttipaketti on muutenkin työläs & byrokraattinen hakea, jos hinta nousee liikaa,
kukaan ei enää halua sitä. Hintaa ei voi vaihdella edestakaisin enää sitten kun
paketin hinta on nostettu.

