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Pöytäkirja 24/2016
Aika:

15. elokuuta 2016 klo 9.00

Paikka:

Turun suunnistajien maja Alppila, Rauvolantie 230, Kaarina

Läsnä jäsenet:

Riina Lumme, puheenjohtaja
Miika Tiainen, varapuheenjohtaja
Laura Aaltonen
Tuomas Dahlström
Katariina Kulha
Jyri Lähdemaa
Teppo Vättö

Muu jakelu:

Rauli Elenius, pääsihteeri (saapui klo 9.50)
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Virva Viljanen, järjestö- ja hallintoasiantuntija

321
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.20.
322
Päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
323
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla kokouksessa
pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Dahlström ja Kulha.

kaksi

324
Ilmoitusasiat
27.6.
2.8.
3.8.
5.8.
9.8.
10.8.
11.8.
13.8.
15.8.–16.8.
16.8.

Dahlström ja Nurmi tapaamassa Rekryä kv-työllisyysasioihin liittyen
Naarminen ja Viljanen tapaamassa oppilaitospappeja
Elenius TYS:n ja urakoitsijoiden työmaakokouksessa
Elenius, Lumme ja Eklund tapaamassa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mannia
Lumme lääketieteellisen tiedekunnan avausluennoilla
Lumme CampusSportin avajaistilaisuudessa Sport Sirkassa
Viljanen kasvatustieteiden tiedekunnan tutorkoulutuksessa
Elenius Osuuspankin sijoituskatsaustilaisuudessa
Dahlström oikeustieteellisen tiedekunnan tutorkoulutuksessa
Hallitus, edustajiston puheenjohtaja ja edunvalvontahenkilöstö
syksyn
suunnittelumökkeilyssä
Dahlström humanistisen tiedekunnan tutorkoulutuksessa
Viljanen yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutorkoulutuksessa
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16.–17.8.
18.8.
17.–18.8.
17.–19.8.

Elenius TYS:n strategiapäivässä
Dahlström ja Nurmi kv-tuutorien koulutuksissa
Lumme tapaamassa palvelujohtaja Mikkolaa koskien pysäköintimaksu-uudistusta
Dahlström matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutorkoulutuksessa
Lumme humanistisen tiedekunnan avausluennoilla
Lähdemaa ja Kajander Pedaforum-päivillä Jyväskylässä
Elenius TYS:n tutustumismatkalla Berliinissä

325
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Sosiaalipoliittiset asiat
326
Lausunto hallituksen esityksestä laiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 §:n muuttamisesta
L1

Juha Sipilän hallituksen strategisen ohjelman mukaan opintotukimenoja tulee
vähentää osana hallituksen julkisten menojen sopeuttamisohjelmaa. Säästötavoite
on vuoteen 2019 mennessä 70 miljoonaa euroa vuodessa ja pitkällä aikavälillä 150
miljoonaa euroa vuodessa. Tämän lisäksi opintotuen indeksisidonnaisuus
poistetaan. Hallitusohjelmassa on myös linjattu, että opintorahan, asumislisän ja
lainan on kokonaisuudessa oltava tasoltaan vähintään 1 100 euroa. Lisäksi
hallitusohjelman mukaan lainahyvitys säilyy taloudellisten reunaehtojen puitteissa,
opintotukikuukausien määrää rajataan ja opintotuki voi olla yksi tai
useampiportainen.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa SYL:ltä ja jakelussa mainituilta
tahoilta luonnoksesta hallituksen esitykseksi opintotukilain ja tuloverolain 127 §:n
muuttamisesta. Lausuntokierros päättyy 15.8.2016.

Esitys:

TYY lausuu opintotukilain ja tuloverolain 127 §:n muuttamisesta SYL:lle sekä
opetus- ja kulttuuriministeriölle liitteenä olevan lausunnon mukaisesti.

Keskustelu:

Sosiaalipoliittinen asiantuntija Naarminen esitteli asian.
Keskusteltiin
opintolainaan
esitetystä
valtiontakauksen
myöntämisestä
maksuhäiriöisille opiskelijoille. Päätettiin lisätä, että haavoittuvassa asemassa
olevan opiskelijan velkataakan kasvattaminen on epäeettistä. Lisäksi päätettiin
korostaa, ettei aiempien opintotukeen tehtyjen uudistusten vaikutuksia ole arvioitu
kunnolla.
Puheenjohtaja esitti lisättäväksi lausuntoon, että kokonaistukiajan lyhentäminen
asettaa eripituisia tutkintoja suorittavat opiskelijat eriarvoiseen asemaan. Päätettiin
tehdä lisäys.
Puheenjohtaja esitti, että opintotuen tulorajojen nostoa koskeva lause poistetaan
lausunnosta. Päätettiin muuttaa kyseinen lause sisältämään opiskelijoiden
lisääntyneen työssäkäynnin. Lisäksi päätettiin lisätä lausuntoon, että opintotuen
kehittämisen pääpainopiste tulisi olla opintorahapainotteisuudessa.
Lausuntoon tehtiin lisäksi teknisiä korjauksia.
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Pääsihteeri Elenius saapui paikalle klo 9.50.
Päätös:

Hallitus päättää lausua opintotukilain ja tuloverolain 127 §:n muuttamisesta
Suomen ylioppilaskuntien liitolle sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle liitteenä
olevan lausunnon mukaisesti.

327
Muut mahdolliset asiat
Ei muita asioita.
328
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.06.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Riina Lumme
puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Virva Viljanen
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Tuomas Dahlström

Katariina Kulha
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Lausunto hallituksen esityksestä laiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 §:n
muuttamisesta

