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Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2014
Hallitus
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toimintasuunnitelman
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Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi
toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman vuodeksi 2014.

hallituksen
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Ylioppilaskunnan käyttämät kielet ja käännettävät dokumentit
L1

Hallitus on tammikuun edustajiston kokouksessa käydyn lähetekeskustelun pohjalta
valmistellut esityksen edustajistolle ylioppilaskunnan käyttämistä kielistä ja
käännettävistä dokumenteista. Esityksen pohjaksi on luotu taustamuistio, joka on
esityslistan liitteenä. Taustamuistiosta ilmenee vaihtoehtoiset toimintamallit ja
niiden kustannusvaikutukset.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee taustamuistion pohjalta vaihtoehdon
A.

40
Lähetekeskustelu ylioppilaskunnan käyttämien kielten ja käännettävien
dokumenttien kustannuksista
Hallitus toivoo edustajistolta poliittista linjaa kielikysymyksen kustannuksien
kattamisesta. Asia tulee päätettäväksi edustajiston maaliskuun kokoukseen.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun kielikysymyksen
kustannusten vaikutuksista ja kattamisesta valitusta mallista riippumatta.
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TYYn sijoitustoiminnan ohjeistus
L2

Taloustoimikunta valmisteli lähetekeskusteluun tammikuun edustajiston kokoukseen
luonnokset TYYn sijoitustoiminnan ohjeistukseksi sekä Universtas Oy:tä koskevaksi
omistajaohjauksen ohjeistukseksi TYYn talousstrategian mukaisesti.
Taloustoimikunta esittää dokumenttien hyväksymistä lähetekeskustelussa esiin
tullein muutoksin.

Esitys:

Taloustoimikunta esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn sijoitustoiminnan
ohjeistuksen sekä valtuuttaa hallituksen tekemään päätökset TYYn sijoitussalkun
purkamisesta siten, että TYYlle jää sijoitusvarallisuutta 200 000 euroa ja että loput
sijoitusvarallisuudesta siirretään Universtas Oy:n pääomaan.
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Universtas Oy - Omistajaohjauksen ohjeistus
Liite 3.
Esitys:

Taloustoimikunta esittää edustajistolle,
omistajaohjauksen ohjeistuksen.

että

se

hyväksyy

Universtas

Oy:n
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Selvitys Turun yliopiston sisäisestä rahanjakomallista
TuKY-lista esittää seuraavaa liittyen yliopiston sisäiseen rahanjakomalliin ja sen
suhteesta OKM:n malliin.
Yliopistossa on vuoden 2013 alusta alkaen otettu käyttöön Opetus- ja
kulttuuriministeriön yliopistoille tarkoitetusta rahoitusmallista hieman muokattu
versio Turun yliopiston sisäiseen rahanjakoon. OKM:n rahanjakomallia ei ole
tarkoitettu yliopistojen sisäiseen rahanjakoon.
Mallia ei ole siis otettu suoraan käyttöön vaan siihen on tehty muutamia muutoksia.
Ne löytyvät yliopiston hallituksen kokouksen pöytäkirjasta 9/2012.
OKM painottaa mallinsa laskennallisessa osuudessa koulutuksen ja tutkimuksen
%
vs. 50
rajoitinta, jolla estetään suuret muutokset yksittäisen tiedekunnan rahoituksessa,
toisin sanoen minkään tiedekunnan mallin kautta saama rahoitus ei voi kasvaa tai
laskea yli 2 % tämän vuoden tasosta.
TuKY-lista toivoo, että TYY kartuttaisi tietotasoaan sekä muodostaisi kannan
yliopiston sisäisestä rahoitusmallista, joka hyvin pitkälti ohjaa yliopiston koulutus- ja
tutkimuspolitiikkaa. Vaarantaako nykyinen rahoitusmalli pienten oppiaineiden tai
jopa kokonaisten yksiköiden olemassaolon ja miten sisäinen rahoitus tulee
kehittymään keskipitkällä aikavälillä? Päätöksentekoa varten tarvitaan kuitenkin
taustatietoa.
Esitys:

TuKY-lista esittää, että edustajisto velvoittaa ylioppilaskunnan hallituksen tekemään
selvityksen maaliskuun edustajiston kokoukseen mennessä, siitä miten uusi
rahoitusmalli vaikuttaisi yliopiston sisäisen rahoituksen jakautumiseen, mikäli 2%
rajoitteita ei käytettäisi. Selvitykseen tulisi sisällyttää miten paljon tietty tiedekunta
tai kauppakorkeakoulu tuo rahaa valtakunnallisen mallin mukaan ja kuinka paljon
ko. yksikkö taas saa rahaa sisäisen rahanjakomallin mukaan.

Same proposal in english:
Request to the board of the student union to investigate the financial structure of the University
TuKY-list expresses a motion regarding the financial structure of the university and
its relation to the model of the ministry of education and culture.
Since the beginning of 2013, the University of Turku has adopted the financial
structure model of the ministry of education and culture with slight modifications.
As everyone knows, the ministry model is not intended to be used to divide money
inside universities but to divide money in between universities.
The model in itself is not completely adopted, but a slight modification of it. The
changes can be found in the minute of the board of the university meeting of 9/2012.
The ministry of education and cultures’ model emphasizes education with 55% and
research with 45%. In the University of Turku model this is 50%/50%. Another
difference to the ministry model is that the university model proportions the 55
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course credits per year in relation to the amount of students enrolled present. The
model uses a 2% limiter to stop dramatic changes in a faculty’s funding. In other
words; the funding of a faculty cannot grow of decrease for more than 2% of this
year’s level.
Proposal:

TuKY-group proposes that the council obligates the board of the student union to
investigate before the end of March, how the new financial structure would affect
the funding received by the faculties and the School of Economics should the 2%
limiter not be employed. The report should include the amount of money a faculty
generates according to the ministry model and how much the faculty in question
receives.

44
Muut esille tulevat asiat
45
Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kokoukseen,
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