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. Kolmivuotissuunnitelmassa on kuvattuna myös läpileikkaavia teemoja, jotka ovat
toimintaympäristössä näkyviä muutosprosesseja. Kolmivuotissuunnitelman tarkoitus ei ole olla
kuvaus TYYn jatkuvasta toiminnasta.

Koulutuspolitiikka

2016
Osallistutaan
sopeutustoimien
selvitystyöhön ja
vaikutetaan
toimeenpanoon.

2017
Varmistetaan, että
valittujen sopeutustoimien
hyödyt saavutetaan eikä
haitta muodostu
kohtuuttomaksi.

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

Opetussuunnitelmatyö
n kautta edistetään
monimuotoisten
oppimisympäristöjen
käyttöönottoa ja
ympärivuotista
opiskelua.

Yhdessä yliopiston kanssa
tuetaan
oppimisympäristöjen
kehittämistä yksiköissä.

Monimuotoiset
oppimisympäristöt ovat
laajasti käytössä ja
edesauttavat
ympärivuotista opiskelua.

Liikuntaa harrastavien
opiskelijoiden määrä
on tuplaantunut.

Opiskelijat ovat tietoisia
liikuntamahdollisuuksista
ja -palveluista. Liikunta on
merkittävä osa
opiskelijoiden enemmistön
arkea. TYY osallistuu
aktiivisesti yhteisen
korkeakoululiikunnn
suunnittelemiseen

Turun korkeakoulujen
liikuntapalvelut yhdistyvät
yhdeksi yhteiseksi
liikuntapalveluiden
tuottajaksi.

TYY on vahva
vaikuttaja
opiskelijaterveydenhuollosta käytävässä
keskustelussa.

TYY osallistuu aktiivisesti
YTHS:n uuden
palvelupaketin
rakentamiseen.

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

Yliopiston
päätöksenteko
perustuu julkiseen
keskusteluun.
Päätöksenteon
instrumentit ovat
ennakoitavia,
ymmärrettäviä ja
oikeudenmukaisia.
Sosiaalipolitiikka

Vaikutetaan Turun
yliopiston koulutuksen
ja ohjauksen
rakenteisiin, jotta ne
tukevat opiskelua
uudessa
kaksiportaisen
opintotuen mallissa.

Turun yliopiston rakenteet
joustavat ja mahdollistavat
mielekkään opiskelun
uudessa
opintotukimallissa.

TYY yhdessä TYS:n
kanssa alkaa kartoittaa
investointiavustusten
poiston vaikutuksia ja
valmistautuu
muutoksiin.

Opiskelija-asuntojen
investointiavustusten
poisto ei heikennä
edullisten opiskelijaasuntojen saatavuutta
Turussa.

Uudesta opintotukimallista
tiedotetaan tehokkaasti
opiskelijoille että
henkilökunnalle.
Opintojen rakenteiden
tulee joustaa uudessa
mallissa.

Opiskelijoiden
elämänhallintaa
parannetaan.

Tilakysymykset ja
remontti

Vaikutetaan yliopiston
visioon koulutuksen
rakenteiden
kehittämisestä.

Muodostetaan yhteinen
kanta yliopiston kanssa
tulevaisuuden rakenteista.

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.
TYYn toimisto on
saavutettava ja hyvä
työympäristö.
Tehdään pysyvät
ratkaisut
opiskelijoiden käytössä
olevista tiloista.

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

Kaupunki- ja
yhteiskuntavaikuttaminen

Yritysyhteistyö

Kansainväliset
opiskelijat

Kunnallisvaaleihin
valmistaudutaan
kattavasti mm.
määrittelemällä
opiskelijoiden
keskeiset poliittiset
tavoitteet ja
vaalistrategia.

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

TYYn mielipidettä
kysytään kaupungin
päätöksenteossa.
Kunnallisvaaleihin
valmistautuminen.

Kunnallisvaalit, keskeisten
poliittisten tavoitteiden
määritteleminen.

Toimiva yhteistyö
kaupungin,
korkeakoulujen ja
opiskelijoiden välillä
parantaa
opiskelijoiden asemaa
kaupungissa.
Yritysyhteistyön
mahdollisuuksia
laajennetaan ja
käytäntöjä
vakiinnutetaan.
TYYstä tehdään entistä
kiinnostavampi
yhteistyökumppani.

Uusien kumppanuuksien
etsiminen ulkoistetaan
hallituksesta.

Yritysyhteistyö
laajenee ja
kumppanuuksien
määrä kasvaa.

Perustetaan
yritysyhteistyötoimikunta
hoitamaan TYYn
yritysyhteistyötä.

Tavataan kaikkien
kansainvälisten
maisteriohjelmien
koordinaattorit ja
kartoitetaan ne
ryhmät, joissa
opetussuunnitelmia ja
muuta opetusta
valmistellaan.
Koulutetaan järjestöjä
ja kansainvälisiä
opiskelijaedustajia
toimimaan
edunvalvontatehtäviss
ä.

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

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

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

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

Vaikutetaan
kansainvälisten
opiskelijoiden
asumistilanteeseen ja
selvitetään
työllistymistilannetta.

Vaikutetaan
kansainvälisten
opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksiin.

Läpileikkaavat teemat:
Verkostoituminen Verkostot (ylioppilaskuntayhteisö sekä ulkoiset verkostot)
Kansainvälisyys
Digitalisaatio ja viestinnän murros

Huom! Värikoodit:
Uusi
Vanha
Poistettu

