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Ryhmä Oikeat
Ryhmä Oikeiden huolena on keskipitkän taloussuunnitelman osalta ylioppilaskunnan
jäsenmaksun
nostaminen.
Mielestämme
pakkojäsenyyteen
perustuvaa
ylioppilaskuntamaksua ei saisi nostaa enää nykyisestä. Jäsenmaksujen korotukseen
suhtaudumme negatiivisesti, sillä ryhmä Oikeiden mielestä ylioppilaskunnan toimintaa
tulisi jatkossa priorisoida entistä tarkemmin vain opiskelijoille kaikista tärkeimpien
toimintojen ympärille, eikä antaa ylioppilaskunnan kulujen ja tehtävien paisua pakollisten
jäsenmaksujen kustannuksella. Lisäksi, kun ei voida olla varmoja YTHS-maksun
lähitulevaisuudessa
mahdollisesti
paljonkin
kohoavasta
summasta,
tulisi
ylioppilaskunnalle tilitettävää osuutta nostaa vain erittäin painavasta syystä, jotta
jäsentemme kukkarot eivät joudu niin koville.
Ryhmä Oikeiden mielestä ylioppilaskunnan taloutta ei saa pyörittää lyhyellä ja pitkällä
aikavälillä tarkasteltuna alijäämäisesti. Ryhmä Oikeiden mielestä talouden alijäämää tulee
pienentää tarkastelemalla ylioppilaskunnan menoja kriittisesti. Ryhmä Oikeiden mielestä
talouden alijäämää pienentävinä keinoina tulisi tarkastella kriittisesti oman
ylioppilaslehden asemaa. Lehdestä voisi saada säästöjä, jos se siirtyisi enemmän
sähköiseksi ja sitä tehtäisiin yhdessä muiden ylioppilaskuntien kanssa. Säästötoimena
ryhmä Oikeiden mielestä tulisi huomioida myös ylioppilaskunnan maksamat vuosittaiset
jäsenmaksut erilaisissa kansalaisjärjestöissä. Ryhmä Oikeat ei halua missään nimessä
kritisoida ylioppilaskunnan kannatusmaksuillaan tukemia järjestöjä, vaan herättää
ajatuksen siitä ovatko jäsenyydet ja niiden mukanaan tuomat maksut välttämättömiä
ylioppilaskunnan ydintoiminnan kannalta.
Lisäksi ryhmä Oikeat haluaa nostaa esiin kysymyksen Turun ylioppilasteatterin avustusten
määrästä. Mielestämme ylioppilasteatterille suunnattuja avustuksia tulisi kohdentaa
aikaisempaa
enemmän
aine-/tiedekuntajärjestöjen
spex-näytelmille.
Tällöin
ylioppilaskunta olisi tukemassa ainejärjestöjä ja opiskelijakulttuuria, mikä on sen yksi
tärkeimmistä tehtävistä.
Esitykset: Tylkkärin avustuksen pienentäminen, esim. 60 000 € vuodessa (-20t€),
jäsenmaksu ennallaan (50€ + 54€ vuodessa)
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Ryhmä Lex
Arvon edustajisto,
Ryhmä Lex kiittää taloustoimikuntaa keskipitkän aikavälin
valmistelusta. Haluamme lausua lähetekeskustelussa seuraavaa.

taloussuunnitelman

Kovin montaa liikkuvaa osaa keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmassa ei ole, ja sen
valmistelu vaikuttaa mielestämme pedantilta. Kiitämme taloustoimikuntaa erityisesti
indeksikorotusten tarpeettomuuden huomioimisesta nykyisessä nollainflaatiotilanteessa.
Kiinnitimme kuitenkin huomiota yritysyhteistyön tulojen budjetointiin. Ymmärrämme
kyllä, että pitkäaikaisten yhteistyösopimusten ollessa katkolla varovainen budjetointi on
perusteltua. Tästä huolimatta pidämme epäkohtana sitä, ettei yritysyhteistyön tulojen ole
budjetoitu kasvavan lainkaan seuraavan kolmen vuoden aikana. Olemme vielä tänä
syksynä päivittämässä yritysyhteistyön linjoja ja yritysyhteistyön kehittämisestä on ollut
puhetta jo pitkään. Tänään edustajiston käsittelyssä olleen kolmivuotissuunnitelman
mukaan "Yritysyhteistyön mahdollisuuksia laajennetaan ja käytäntöjä vakiinnutetaan" ja
"TYYstä tehdään entistä kiinnostavampi yhteis-työkumppani". Mielestämme näiden
tavoitteiden pitäisi näkyä myös entistä kunnianhimoisempina numeerisina tavoitteina
KTS:ssa.
Kunnioittaen
Ryhmä Lex
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Vihreä lista
Tämän vuoden talousarvion yhteydessä edustajisto päätti pohjaa vastaan olla
palauttamatta leikattuja järjestöavustuksia. Edustajisto vaikutti kuitenkin olevan
yksimielinen siitä, että järjestöavustuksia nostetaan tänä vuonna, kun YTHS-maksun
korostuksesta on selvitty. Vihreän listan mielestä järjestöjen toiminta-avustuksiin tuleekin
ehdottomasti lisätä luvattu 3 000 euroa. Järjestöt ovat opiskelijan lähin kontakti
ylioppilaskuntaan, eikä edustajisto voi pettää järjestöjen luottamusta.
Yritysyhteistyön linjakeskustelussa edustajisto visioi TYYlle monipuolisempaa ja
vaikuttavampaa yritysyhteistyötä, jonka toteuttaminen ei jäisi vain hallitusvastaavan
harteille. Varovaisuus on hyve, mutta yritysyhteistyön tavoitteet pitäisi kuitenkin asettaa
ylöspäin. Vihreä lista kokeekin, että järjestöavustusten palauttaminen on mahdollista
kattaa puoliksi nostamalla yritysyhteistyön tavoitteita 1500 euroa. Loput 1 500 euroa
voidaan esimerkiksi tehdä alijäämää ylittämättä 10 000 euron kipurajaa.
Vuokratulojen muutos on valitettava mutta välttämätön kulu, jota ei ole osattu ennakoida.
Luottamustoimien palkkioiden nostaminen samassa suhteessa palkkojen kanssa on hyvä
ratkaisu. Luottamustoimien osalta TYYn tulisi jatkossa vakavasti pohtia, tulisiko KTS:ssä
ottaa huomioon mahdollisuus kahdeksanteen hallituksen jäseneen. Edunvalvonnan
haasteet ja opiskelijoiden toimeentulon ja opintojen järjestämisen ongelmat eivät
valitettavasti näytä olevan vähenemässä. Vuonna 2017 on tulossa sekä kuntavaalit että
TYYn juhlavuosi. TYYn hallitus on pieni, vaikka olemme suuri ylioppilaskunta. Jos meillä
olisi enemmän tekijöitä, voisimme olla vielä vaikuttavampia ja meidän olisi mahdollista
käyttää enemmän resursseja myös järjestöjen tukemiseen ja ongelmatilanteiden
selvittämiseen.
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Demariopiskelijat – TOSY
Kiitämme Taltoa hyvin tehdystä valmistelutyöstä ja KTS:ää avaavasta dokumentista.
Meidän nähdäksemme tehty valmistelutyö on riittävä ylioppilaskunnan pitkäjänteisen
taloudellisen suunnittelun tekemiseen kunhan muistamme, että merkittävimmät liikkuvat
tekijät tulojen määräytymisessä ovat
1) jäsenmäärän kehitys
2) mainosmyynti
3) yritysyhteistyösopimukset
Ylioppilaskunnan kannalta emme pysty suoranaisesti vaikuttamaan kohtaan 1 ja kohta 2 ja
3 ovat osittain taloussuhdanteista riippuvaisia, osittain yleisestä mainosmarkkinoiden
tilasta.
Jäsenmaksukorotusten esitetyn kaltainen jyvittäminen eri lukuvuosille on meidän
mielestämme nähtävä alustavana, sillä emme voi tietää esim. YTHS-maksun suuruutta
lukuvuodelle 2016–2017 ja eteenpäin.
Ryhmä Demariopiskelijat pitää tärkeänä TYYn toiminnan järjestötalouden taloudellisten
edellytysten vakaana pitämistä ja että mikäli tulot dramaattisesti vähenisivät
lähitulevaisuudessa, olemme valmiita esittämään ennenaikaisesti jäsenmaksuun
maltillista, korkeintaan 0,50 euron korotusta sen sijaan, että kuluttaisimme taloudellisia
puskurivarojamme liiallisella tavalla.
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Soihdunkantajat
Kiitos PJ, arvoisa edustajisto, Talvinko Soihdunkantajat.
Soihdunkantajat kiittävät taloustoimikuntaa keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman
valmistelusta. Taloutemme on haasteen edessä uusien vuokrakustannusten takia. Tästä
huolimatta meidän ei pitäisi aina tuijottaa talouden haasteita siten, että aina kun tulee
kuluja niin palvelumme saavat kärsiä.
Mielestämme viime vuonna jäädytetyt järjestöavustukset pitäisi olla nostettuna 3000
eurolla, joka olikin suunniteltu tehtäväksi jo viime vuonna. Keskusteluissa viime vuonna
painoi pitkälti YTHS-maksun roima 10 euron korotus ja vaikka tälle vuodelle on esitetty
pientä jäsenmaksun korotusta, niin summa on pieni meille ja suuri järjestöille.
YTHS-maksun suuruus on toki auki ja se saattaa aiheuttaa yhä isompia haasteita
tulevaisuudessa, mutta jos sen vaikutus tulee olemaan suuri niin joudumme joka
tapauksessa miettimään talouttamme uudestaan. Muuten KTS näyttäytyy alustavasti
oikein hyvin tehdyltä.
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Humanoidi-rengas (Hybridiaani, Eduxi, Humanistilista)
Kiitämme taloustoimikuntaa keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman valmistelusta. KTS
näyttää mielestämme johdonmukaiselta, mutta kiinnittäisimme huomiota järjestöjen
avustuksiin, jotka näytetään jäädytettävän seuraavalle kolmelle vuodelle. Järjestöillä on
tärkeä rooli opiskelijoiden lähiyhteisöinä ja TYYn tulee mielestämme kohdistaa niiden
tukemiseen resursseja.
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TuKY-lista
TuKY-lista kiittää taloustoimikuntaa KTS:n valmistelusta sekä mahdollisuudesta lausua
siitä.
TYYn talous on kehittynyt oikeaan suuntaan viimeisten vuosien aikana. Huomattavasti
alijäämäisestä budjetista on päästy eroon ja nyt olemme hyvin lähellä nollaa. Tästä tulee
pitää tulevaisuudessa tiukasti kiinni, eikä paluuta entiseen malliin voida tehdä! TYYn tulee
nyt ja tulevaisuudessa kiinnittää erityistä huomiota kulurakenteeseensa sekä
varainhankintaansa. Sen eri toimintoja tulee voida tarkastella kriittisesti taloudellisesta
näkökulmasta ja pohtia pitkällä aikavälillä järkeviä ratkaisuja. Kun suurin osa TYYn
tuloista tulee opiskelijan lompakosta, on ylioppilaskunnan toiminta ja siihen sisältyvät eri
toiminnot oltava järkeen perustuvia.
Yritysyhteistyö
tulisi
ehdottomasti
nähdä
potentiaalisena
varainhankintana.
Varovaisuuden periaatteen mukaan korotukset KTS:ssä tuleekin olla perusteltuja, etenkin
näin herkän tuloerän kohdalla. TuKY-lista muistuttaakin, että saadaksemme
yritysyhteistyöstä enemmän tuloja vastaisuudessa, tulee siihen myös varata enemmän
resursseja. Tämä on ensi alkuun pois joltakin muulta sektorilta, mutta koemme sen olevan
pitkällä tähtäimellä järkevä ratkaisu. Uskomme, että yritysyhteistyön linjojen valmistuttua
ja edustajiston ne hyväksyttyä, sektori tulee tulevaisuudessa kehittymään yhä
vahvemmaksi.
TuKY-lista haluaa kiinnittää huomiota myös työntekijöiden palkkoihin, joihin on vuosille
2017 ja 2018 merkitty 2 %:n indeksikorotus. TuKY-lista toivoisi tarkasteltavan sitä,
riittäisikö 1 % indeksikorotus vuosille 2017 ja 2018, kun yleinen palkkataso nousee 0,4 %
vuodessa.
TYYn taloudellinen toimintakenttä elää jatkuvasti: valtion tukia kehy-hankkeille leikattiin,
YTHS on korottanut maksujaan, ylioppilaskunnan jäsenmäärä on laskenut ja
automaatiojäsenyys saattaa poistua. TYYllä tulee olla varallisuutta selvitä merkittävistä
taloudellisista muutoksista.
Varallisuuden merkitys pätee myös, jos haluamme tehdä merkittäviä investointeja (kuten
kovasti edustajistossakin puhuttuihin järjestötiloihin). Pesämunan kasvattamiseksi TYYn
tuleekin ehdottomasti tehdä ahkerasti töitä alijäämäisen budjetin välttämiseksi ja sen
sijaan keskittyä tuottoihin ja pitkäjänteiseen taloudenhoitoon edestakaisen tempomisen
sijaan.
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TYY Terveeksi
TYY Terveeksi kiittää taloustoimikuntaa keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman valmistelusta ja
haluaa nostaa tästä esille seuraavat seikat.
YTHS-maksun mahdollinen nousu täytyy pitää mielessä ja siihen pitää jopa pyrkiä toiminnan
leikkauksien sijaan. Tästä johtuen vuosittaisen jäsenmaksun muuta osaa ei tulisi nostaa yhtään sen
enempää kuin täysin välttämätöntä. Kuten iltakoulussa mainittua, yritysyhteistyön tulot on
budjetoitu maltillisesti ja tämä ottaa huomioon tulevaisuudessa jäsenmaksun korotuksia kohtaan
käytävissä keskusteluissa. Tulevaisuudessa on pidettävä mielessä Turun ylioppilaslehden
mahdollisuutta muuttua sähköiseksi julkaisuksi myös budjettikeskusteluissa.
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Vihreä vasemmisto
Vihreä Vasemmisto kiittäää taloustoimikuntaa hyvästä taustatyöstä KTSn kanssa.
Pidämme TYYn taloudellisen ohjauksen keskeisenä linjana laajojen palveluiden
ylläpitämisen, vaikka vuokrakulujen kasvu kasvattaa hetkellisesti ylioppilaskunnan
alijäämää. Ylioppilaskunnan ei tule toteuttaa hätiköityjä leikkauksia palveluihin. Nykyiset
paineet on mahdollista purkaa kehittämällä aktiivisesti yritysyhteistyötä ja maltillisilla
korotuksilla jäsenmaksuun.
Järjestöavustuksia täytyy arvioida uudelleen. Vaikka kuluttajahintaindeksi on nollan ja
deflaation välissä, tilaongelmat aiheuttavat kasvupainetta järjestöjemme kuluissa. Kulujen
kasvuvauhdit täytyy selvittää pohjustuksena järjestöavustusten kasvattamiselle.

