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TYYn kolmivuotissuunnitelma vuosille 2016—2018
Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) keskipitkän aikavälin vaikuttamisen kohteet ja
tavoitteet ovat kuvattu tässä kolmivuotissuunnitelmassa. Kolmivuotissuunnitelman tarkoitus on
tuoda vaikuttamiseen jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä sekä tukea ylivuotisen toiminnan
suunnittelua. Vaikuttamisen tuloksia tarkastellaan ja vaikutuksia arvioidaan vuosittain
kolmivuotissuunnitelman päivityksen yhteydessä. Kolmivuotissuunnitelmassa on kuvattuna
myös ulkoisia muutosvoimia, jotka muokkaavat TYYn toimintaympäristöä. Kolmivuotissuunnitelman tarkoitus ei ole olla kuvaus TYYn jatkuvasta toiminnasta.

Yliopiston
talouden
sopeutusohjelma

Ympärivuotisen opiskelun
edistäminen

Vaikuttaminen
ja
osallistuminen

Opiskelun
edellytykset

2016
Osallistutaan
sopeutustoimien
selvitystyöhön ja
vaikutetaan siihen, etteivät
sopeutustoimet heikennä
kohtuuttomasti opetuksen
ja tutkimuksen laatua.
Opetussuunnitelmatyön
kautta edistetään
monimuotoisten
oppimisympäristöjen
käyttöönottoa ja
ympärivuotista opiskelua.
Yliopiston päätöksenteko
perustuu julkiseen
keskusteluun.
Päätöksenteon instrumentit
ovat ennakoitavia,
ymmärrettäviä ja
oikeudenmukaisia.
TYY on vahva vaikuttaja
opiskelijaterveydenhuollosta käytävässä
keskustelussa.

TYY vaikuttaa aktiivisesti
uuden opintotukimallin
suunnittelutyöhön, jossa
turvataan kaikille yhdenvertainen mahdollisuus
korkeakoulutukseen.

2017
Valittujen sopeutustoimien
hyödyt saavutetaan eikä
niiden haitta muodostu
kohtuuttomaksi.

2018
Yliopiston sopeutustoimet
on toteutettu yhteistyössä
yhteisön kanssa
heikentämättä
opiskelijoiden asemaa.

Yhdessä yliopiston kanssa
tuetaan
oppimisympäristöjen
kehittämistä yksiköissä.

Monimuotoiset
oppimisympäristöt ovat
laajasti käytössä ja
edesauttavat
ympärivuotista opiskelua.

TYY osallistuu aktiivisesti
YTHS:n uuden
palvelupaketin
rakentamiseen ja seuraa
uudistusten ja YTHS:n
sopeutustoimien
vaikutuksia palveluiden
saatavuuteen ja laatuun.

YTHS:n asema soteuudistuksessa on turvattu
ja säätiön rahoitusrakenne
ja palvelupaketti vakiintuu.

Uudesta opintotukimallista
tiedotetaan tehokkaasti
opiskelijoille ja
henkilökunnalle.
Yliopistolla selvitetään
tarvittavia muutoksia
koulutuksen ja ohjauksen
rakenteisiin.

Varmistetaan, että Turun
yliopiston koulutuksen ja
ohjauksen rakenteet
mahdollistavat opiskelun
toimeentulomallista
huolimatta. Tutkinto on
mahdollista suorittaa
Kelan vaatimassa ajassa
eikä toimeentulo asetu
esteeksi opiskelulle.
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Yhteinen
korkeakoululiikunta

TYY osallistuu aktiivisesti
yhteisen korkeakoululiikunnan selvitystyöhön.
Selvityksessä kiinnitetään
erityistä huomiota
liikuntatilojen riittävään
saatavuuteen myös
tulevaisuudessa.

Korkeakoululiikunnan
toimintoja aletaan
yhdistää. Liikunnan
palvelupaketti pysyy
vähintään nykyisen
tasoisena ja uudistuksen
aikana turvataan
palveluiden laatu.

Tilakysymykset
ja remontti

Yo-talo A:n ja TYYn
toimiston remontti
toteutetaan tavalla, joka ei
häiritse ylioppilaskunnan
edunvalvonta- ja
palvelutoimintaa tai
heikennä työyhteisön
hyvinvointia. Sopeudutaan
tiloihin remontin jälkeen.

Viimeistellään TYYn
toimistotilojen remontointi
ja sen muuttamat
käytännöt.

Tuetaan järjestöjä uusien
tilojen hankkimisessa ja
toiminnan turvaamisessa
sekä selvitetään uuden
ylioppilastalon tai
vastaavaa tarkoitusta
toteuttavan kokonaisuuden
hankkimista.
Kunnallisvaaleihin
valmistaudutaan kattavasti
mm. määrittelemällä
opiskelijoiden keskeiset
poliittiset tavoitteet ja
vaalistrategia.

Toimeenpannaan uuden
ylioppilastalon selvitysten
pohjalta muotoillut
mahdolliset ratkaisut.

TYYn järjestöillä on
asianmukaiset toimistotilat
ja vapaa-ajan tiloja
mielekkääseen toimintaan.

Opiskelijoiden tavoitteet
ovat keskiössä
kunnallisvaalien alla
julkisessa keskustelussa.
Valituiksi tulleet ehdokkaat
ovat sitoutuneita
opiskelijoiden tavoitteisiin
ja tavoitteet saadaan
mukaan
valtuustosopimukseen.

Turku on Suomen
opiskelijamyönteisin
kaupunki, jossa opiskelijan
ääntä kuunnellaan ja
opiskelijoiden
kunnallispoliittiset
tavoitteet konkretisoituvat
teoiksi.

Yritysyhteistyön työnjako
järjestetään uudelleen
toimiston sisällä.

Yritysyhteistyön tuotto
vakiintuu ja sektorin
työnjako selkeytetään. TYY
on haluttu ja kannattava

Opiskelijakaupunki
Turku

Turun korkeakoulujen
liikuntapalvelut yhdistyvät
yhdeksi yhteiseksi
liikuntapalveluiden
tuottajaksi. Opiskelijat ovat
tietoisia
liikuntamahdollisuuksista
ja -palveluista. Liikunta on
merkittävä osa
opiskelijoiden enemmistön
arkea.

TYYn mielipidettä kysytään
kaupungin
päätöksenteossa.

Yritysyhteistyön
kehittäminen

Toimiva yhteistyö
kaupungin, korkeakoulujen
ja opiskelijoiden välillä
parantaa opiskelijoiden
asemaa kaupungissa.
Yritysyhteistyön
mahdollisuuksia
laajennetaan ja käytäntöjä
vakiinnutetaan. TYYstä
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tehdään entistä
kiinnostavampi
yhteistyökumppani.
Kansainväliset Tavataan kaikkien
opiskelijat
kansainvälisten
maisteriohjelmien
koordinaattorit ja
kartoitetaan ne ryhmät,
joissa opetussuunnitelmia
ja muuta opetusta
valmistellaan. Koulutetaan
järjestöjä ja kansainvälisiä
opiskelijaedustajia
toimimaan edunvalvontatehtävissä.
Ulkoiset muutosvoimat:
Verkostoituminen
Kansainvälisyys
Digitalisaatio
Muuttuvat viestinnän tavat ja kanavat

yhteistyökumppani.

Vaikutetaan
opiskelijajärjestöihin ja
henkilökuntaan yhteistyön
kehittämiseksi ja
laajentamiseksi. Lisätään
järjestöjen ja
opiskelijaedustajien
koulutuksia.

Jokaisella
maisteriohjelmalla on
opetussuunnitelmia ja
muita opetusta koskevissa
työryhmissä vähintään yksi
kansainvälinen
opiskelijaedustaja.
Opiskelijaedustajien hakuja valintaprosessit ovat
yhtenäisiä, selkeitä ja
avoimia.

