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TYYn kolmivuotissuunnitelma vuosille 2017—2019
Hyväksytty edustajiston kokouksessa XX.XX.2016
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. Kolmivuotissuunnitelman tarkoitus ei ole olla
kuvaus TYYn jatkuvasta toiminnasta.

teema

2017

2018

2019

Yliopiston talouden
sopeutusohjelma

Valittujen
sopeutustoimien hyödyt
saavutetaan eikä niiden
haitta muodostu
kohtuuttomaksi.

Yliopiston
sopeutustoimet on
toteutettu yhteistyössä
yhteisön kanssa
heikentämättä
opiskelijoiden asemaa.

Mahdolliset puutteet
sopeutus- ja
kehitysohjelmassa on
havaittu ja ne korjataan.

Joustavat
opiskelumuodot

Avoimen yliopiston
kurssit ovat kesäisin
maksutta perustutkintoopiskelijoiden
käytettävissä.

Opetussuunnitelmatyöss
ä lisätään opintojen
joustavia
suoritusmahdollisuuksia.
Monimuotoiset
oppimisympäristöt ovat
laajasti käytössä.

Pedagogiset taidot sekä
digitaaliset ja joustavat
opetusmenetelmät
nähdään voimavarana,
jotka opetustyössä
kuuluu hallita.

Kehityshankkeet
mahdollistavat
digitalisaation ja uusien
pedagogisten
menetelmien
hyödyntämisen.
Osallistuminen
yliopiston
päätöksentekoon

Yliopiston hallituksen
jäsenten valinnan
kriteerit ovat selvät ja
valintaprosessissa
kuullaan opiskelijoiden
mielipidettä.

Yliopiston hallitus kuulee
yliopistoyhteisön
mielipidettä päätöksiä
tehtäessä.
Ylioppilaskunta kehittää
suhteitaan muihin
yliopistoryhmiin.

Rehtorin ja dekaanien
valinnassa kuullaan
laajasti yliopistoyhteisöä.
Yksiköt saavat valita itse
omat johtajansa.

Opiskelijan
terveydenhuolto

TYY vaikuttaa aktiivisesti
YTHS:n aseman
turvaamiseen soteuudistuksessa. TYY
seuraa uudistusten ja
YTHS:n sopeutustoimien
vaikutuksia palveluiden
saatavuuteen ja laatuun.

YTHS:n asema soteuudistuksessa on
turvattu ja säätiön
rahoitusrakenne
vakiintuu. Poliittiset
päättäjät ovat
sitoutuneet

YTHS:n toiminta
uudessa sote-mallissa on
vakiintunut ja sen
asiantuntijuus
opiskelijoiden
terveysasioissa laajasti
tunnustettua. AMKlaajennus on toteutunut
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Hyvinvointi ja
toimeentulo

laajentamaan YTHS:n
AMK-opiskelijoille.

tai toteutumassa ja sen
myötä myös YTHS:n
resurssit ovat laajemmat.

Opintotuen ja asumisen
tuen muutoksista
tiedotetaan opiskelijoille,
yliopiston
henkilökunnalle ja
sidosryhmille.
Yliopistolla selvitetään
tarvittavia muutoksia
koulutuksen ja
ohjauksen rakenteisiin.

Opiskelijan
toimeentulon kiristyessä
koulutuksen ja
ohjauksen rakenteet ovat
joustavia ja opintojen
edistymistä tukevia.
Opiskelijalla on aito
mahdollisuus suorittaa
tutkinto Kelan
vaatimassa määräajassa.

Seurataan ja reagoidaan
perustulokokeilun
tuloksiin.

Opintotuen
ratkaisutoiminnan
päättyessä yliopistoissa
opiskelijoiden
toimeentulon
neuvontapalvelut eivät
heikkene. TYY vaikuttaa
opintotukilautakuntien
säilyttämisen puolesta.

Uuden asumisen tuen
järjestelmän vaikutukset
on arvioitu ja
tunnustettu valtion
taholta. Järjestelmä on
parantanut opiskelun
edellytyksiä.

Yliopiston opiskelijan
hyvinvointiohjelma tulee
voimaan ja
opiskelijoiden
vaikutusmahdollisuudet
opiskelukykytyössä
paranevat. TYY vaikuttaa
aktiivisesti ohjelman
mukaisten
toimenpiteiden
käyttöönottoon ja
opiskelijaedustuksen
toteutumiseen.
Yhteinen
korkeakoululiikunta

CampusSportin
pilottivaiheen
onnistumista arvioidaan
käyttökokemuksiin
pohjaten. Jatkossa
lisäresursseja ohjataan
varsinkin liikuntatilojen
lisäämiseen.

Yliopiston hyvinvointityö
ja opiskelijoiden
osallistuminen työhön
vakiintuvat.
Hyvinvointityö on
selvästi vastuutettua ja
yliopistoyhteisöä
läpileikkaavaa.

Opiskelijat ovat tietoisia
liikuntamahdollisuuksist
a ja -palveluista. Liikunta
on merkittävä osa
opiskelijoiden
enemmistön arkea.
Liikuntatilojen määrä ja
lajivalikoima ovat
kasvaneet. Uudesta
palloiluhallista saadaan

Hyvinvointityön myötä
opiskelijoiden
hyvinvointi on
parantunut ja tietoisuus
tukipalveluista
lisääntynyt.
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myös iltavuoroja
opiskelijakäyttöön.
Tilakysymykset

Uusi opiskelijoiden
juhlatila avataan
käyttöön. Kerätään
varoja tilan
varustelemiseksi ja
nostetaan käyttöastetta.

Juhlatila on laajasti
järjestöjen käytössä ja
kaikki käytöstä johtuvat
kulut pystytään
kattamaan
vuokratuloilla.

TYYllä on suunnitelma
pidemmän aikavälin
tilaratkaisusta yhdessä
TYS:n ja kaupungin
kanssa.

Järjestöt

Kehitetään TYYn ja
järjestöjen välistä
yhteistyötä ja
kommunikaatiomuotoja.
Järjestökoulutusten
konsepti on vakiintunut.

Puheenjohtajien
pienryhmätapaamiset,
puheenjohtajien
neuvosto,
sekä järjestöjen
koulutukset ovat
suosittuja ja ne koetaan
hyödyllisiksi.

Puheenjohtajat
osallistuvat aktiivisesti
tapaamisiin, sekä
kehottavat myös
seuraajiaan
osallistumaan niihin.
Kaikki järjestöt
osallistuvat TYYn
koulutuksiin. Järjestöt
osallistuvat ja vaikuttavat
TYYn toimintaan.

Kaupunki- ja
yhteiskuntavaikuttamin
en

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

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

Turku on Itämeren
alueen innostavin
opiskelijakaupunki.
TYYn suhteet Turun eri
puolueisiin ja kaupungin
virkamiehiin sekä
maakuntahallintoon ovat
sujuvat. Raumalla ja
Porissa järjestöt pitävät
säännöllisesti yhteyttä
kaupunkien ja
maakunnan päättäjiin.

TYY valmistautuu
maakuntavaaleihin
kartoittamalla
opiskelijoille olennaiset
asiakokonaisuudet
maakuntapäätöksenteos
sa.

Yritysyhteistyön
kehittäminen

Yritysyhteistyön
toteuttamisesta osa on
vastuutettu toimiston
ulkopuolelle.

Maakuntavaaleissa
valitaan ehdokkaita,
jotka suhtautuvat
myönteisesti YTHS:öön
ja opiskelijoiden
tavoitteisiin. Rauman ja
Porin opiskelijajärjestöt
tekevät maakuntavaalien
alla vaikuttavaa
yhteistyötä
Satakunnassa.

Opiskelijoiden
eduskuntavaalikampanja
on näkyvä,
valtakunnallisesti
yhtenäinen ja vaikuttava.
Uuden hallituksen
ohjelma on
koulutusmyönteinen.

Valmistaudutaan 2019
eduskuntavaaleihin.
Sektorin työnjako
vakiintuu ja
yritysyhteistyön tuotto
kasvaa. TYY on haluttu ja
kannattava
yhteistyökumppani joka
pyrkii

Yritysyhteistyön tuotto
on vähintään
kaksinkertaistunut
vuoden 2016 tasosta. TYY
on luonut merkittäviä
yhteistyösuhteita, joiden
avulla välitetään
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Kansainväliset
opiskelijat

Tuetaan ja vaikutetaan
opiskelijajärjestöihin ja
henkilökuntaan
yhteistyön
kehittämiseksi ja
laajentamiseksi.
Järjestetään
säännöllisesti järjestöjen
ja opiskelijaedustajien
koulutuksia.
Vakiinnutetaan
yritysvierailut osaksi
TYYn ja
Rekrytointipalvelujen
toimintaa.

Kehitysyhteistyön
muutokset

yritysyhteistyöllään
myös kehittämään
opiskelijoiden
harjoittelupaikkojen
saantia.

opiskelijoille mielekkäitä
harjoittelupaikkoja.

Jokaisella
maisteriohjelmalla on
vähintään yksi
kansainvälinen
opiskelijaedustaja.

Maisteriohjelmien
apurahat ovat kattavia,
mutta lukuvuosimaksut
nähdään painolastina ja
niiden luopumiseen
vaikutetaan
valtakunnallisesti.

Ylioppilaskyläsäätiö ja
kaupunki tarjoavat
kansainvälisille
opiskelijoille riittävästi
asuntoja.
Jokaisessa
maisteriohjelmassa on
pakollinen suomen
kielen opintojakso.

Suomen kielen
opintoihin
kannustetaan.

Jatko-opiskelijoille
suunnattuja tapaamisia
ja tapahtumia
järjestetään
säännöllisesti.

Meksiko-hankkeen
päättymisen jälkeinen
kehyn kokonaisuus on
selvillä. TYYllä on
yhteinen
kehitysyhteistyöhanke
SYL:n ja
ylioppilaskuntien tai
muun tahon kanssa.

Uuteen, yhteiseen kehyhankkeeseen
osallistumisen tavat ovat
vakiintuneet ja tunnetut.
Kestävä kehitys näkyy eri
alojen opinnoissa.

Yliopisto seuraa
aktiivisesti kvmaisteriohjelmista
valmistuneiden
työllistymistä.
Kaikkiin yliopiston
tutkintoihin sisältyy
laadukkaita
kansainvälisyyttä tukevia
osioita.
Ylioppilaskunnan
tarjoama palvelutarjonta
kaikille jatkoopiskelijoille on
houkutteleva ja laaja.

