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SYL Talousarvio 2021
1

Vuoden 2021 SYL:n taloutta tulee leimaamaan 100-vuotisjuhlavuosi, jonka suunnittelua ja toteutusta2
varten tarvitaan osa-aikaista henkilökuntaa. Myös juhlavuoden tapahtumat ja dokumenttielokuva3
tulevat olemaan isoja juhlavuodenkuluja. Tuloja juhlavuoden toteuttamiseen saadaan4
historiateoksen myynnistä, vuosijuhlien osallistujamaksuista sekä edelleen jatkuvasta5
varainhankinnasta.6

Vuodelle 2021 esitetään 10 sentin korotusta jäsenmaksuun, eli jäsenmaksu olisi esityksen mukaan7
5,7 € per jäsen. Korotus perustuu liittokokouksessa 2019 hyväksyttyyn keskipitkän aikavälin8
taloussuunnitteeseen, ja korotuksella vastataan kustannusten nousuun. Valtionavustukseen on9
haettu jälleen korotusta muun muassa SYL 100 vuotta -projektia varten.10

11
Tämä talousarvio koostuu yleistä-osasta, varsinaisesta talousarviolaskelmasta sekä liitteenä12
olevista yksityiskohtaisemmista perusteluista kunkin pääluokan osalta. Talousarviolaskelmassa ovat13
vuoden 2021 laskelman lisäksi edellisvuoden talousarvio ja tilinpäätös sekä kuluvan vuoden14
talousarvio ja toteuma heinäkuun 2021 loppuun mennessä. Huom. luettavuuden vuoksi tässä15
esitetyn talousarvion luvut on pyöristetty lähimpään sataan euroon.16

17
Yleistä18
Talousarvioesitys vuodeksi 2021 perustuu seuraaviin päälähtökohtiin:19

· Hallituksen koko (puheenjohtaja + 6) pysyy ennallaan.20
21

· Vakituista palkattua henkilökuntaa on viisi henkilöä edunvalvontatoiminnan, yksi22
järjestötoiminnan ja viestinnän, yksi kehitysyhteistyön ja kaksi hallinnon pääluokissa.23

24
· Henkilöstön palkkaus ja muut työehdot perustuvat ylioppilaskuntien ja Ylemmät toimihenkilöt25

YTN ry:n tekemään työehtosopimukseen. Neuvottelut työehtosopimuksesta käytiin26
alkuvuodesta 2020.  Uuden sopimuksen mukaan palkkoihin tehtiin 1,3 % suuruinen korotus27
kesäkuussa 2020. Lisäksi palkoissa on tehty varaus osa-aikaisen vuosijuhlakoordinaattorin28
palkkaamiseen sekä osa-aikaisen viestintätyöntekijän palkkausta varten. Vuonna 202129
palkkoihin tulee TES:n mukainen 1,0% suuruinen korotus toukokuussa sekä30
työpaikkakohtainen 0,8% erä työnantajan jaettavaksi. Budjetoinnissa on otettu huomioon31
mahdolliset henkilövaihdokset.32

· Hallituksen palkkioita ei esitetä korotettavan vuodelle 2021. Palkkio on 1 365 euroa33
kuukaudessa, puheenjohtajalle maksetaan 475 euron ja varapuheenjohtajalle 100 euron34
kuukausikohtainen lisä. Hallituksen jäsenillä on käytössään puolikas ruokaetu, matkoja35
opiskelupaikkakunnalle sekä yhteensä 200 euron suuruinen hyvinvointiraha hallituksen36
jäsentä kohden.37

38
· Jäsenmaksuksi esitetään 5,70 € / jäsenjärjestön henkilöjäsen. Esityksessä on 10 sentin39

korotus nykyiseen 5,6 euron jäsenmaksuun pohjautuen liittokokouksessa 2019 hyväksyttyyn40
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keskipitkän aikavälin taloussuunnitteeseen. Jäsenmääräksi on arvioitu noin 131 000. Tämä41
on suunnilleen edellisvuosien tasoa.42

43
· Valtionavuksi on budjetoitu haettavan määrän mukaisesti 362 000 euroa. Avustukseen on44

haettu korotusta erityisesti SYL 100 vuotta -projektia varten. Vuodelle 2018 avustukseen45
saatiin korotusta sen ollen yhteensä 342 000 euroa. Vuodelle 2019 haettiin jälleen korotusta,46
mutta saatiin sama summa 342 000 euroa. Korotusta haettiin vuodelle 2020, mutta avustus47
jäi edellisen vuoden tapaan 342 000 euroon.48

49
· Matkakulut jäsenjärjestöille maksetaan 24 € ylittävältä osalta hallituksen erikseen tekemän50

päätöksen mukaisesti. Viime vuosien tavoin matkakuluja korvataan maksimissaan 30051
euroon asti per tapahtuma per henkilö.52

53
· Sijoitustoiminnan tuottoja ei ole vuodesta 2017 lähtien kirjattu talousarvioon kassavirraksi.54

SYL:n tavoitteena ei ole saada kotiutettua tulovirtaa salkusta vuosittain, joten varainhoidon55
piirissä olevien varojen arvonmuutos näkyy vain tilinpäätöksessä/taseessa.56

57

· SYL100 -projektin kuluja vasten on luotu oma kustannuspaikka vuosille 2020 ja 2021.58
59

· Alijäämäinen tulos selittyy SYL100-juhlavuoden kustannuksilla. Juhlavuosi on SYL:lle60
merkittävä näkymisen paikka, joten sitä varten ollaan valmiita tekemään alijäämäinen vuosi.61

62
63
64
65
66

TOIMINTATALOUS 202167
TA2019 TP2019 TA2020 TOT 7/2020 TA 2021

EDUNVALVONTATOIMINTA
Palkat yhteensä -187 000 -190 300 -193 300 -109 600 -195 000

Eläke-, sivu- ja muut henkilökulut -51 100 -52 600 -49 800 -26 600 -52 100

Toimintakulut yhteensä -57 200 -52 300 -65 200 -4 500 -52 700

EDUNVALVONTATOIMINTA YHTEENSÄ -295 300 -295 200 -308 300 -140 700 -299 800

KOULUTUS JA TAPAAMISTOIMINTA
Osallistumismaksut 42 000 72 300 42 000 20 640 35 000

Toimintakulut yhteensä -110 300 -131 100 -96 300 -32 600 -80 000
KOULUTUS JA TAPAAMISTOIMINTA
YHTEENSÄ -68 300 -58 700 -54 300 -11 900 -45 000

JÄRJESTÖ JA VIESTINTÄTOIMINTA
Palkat yhteensä -45 900 -35 000 -48 300 -25 200 -46 000
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Eläke-, sivu- ja muut henkilökulut -14 000 -9 500 -14 500 -6 700 -12 700

Toimintakulut yhteensä -100 800 -90 500 -123 800 -55 900 -101 200

JÄRJESTÖ JA VIESTINTÄTOIMINTA YHTEENSÄ -160 700 -134 700 -186 600 -87 600 -159 900

KEHITYSYHTEISTYÖ
Kehy-keräys yhteensä 12 900 7 200 8 100 2 200 5 400

UM:n tuki yhteensä 204 900 106 200 106 000 64 700 125 300

Palkat yhteensä -41 000 -31 200 -28 200 -18 900 -39 200

Eläke-, sivu- ja muut henkilökulut -8 100 -8 500 -6 900 -4 300 -7 800

Toimintakulut yhteensä -169 400 -93 700 -96 800 -7 900 -104 800

KEHYTOIMINTA YHTEENSÄ -700 -20 100 -17 900 44 000 -21 200

HALLITUS
 Palkkiot -121 600 -121 600 -121 500 -71 100 -121 600

Toimintakulut yhteensä -18 800 -12 800 -17 300 -4 400 -15 300

Lounasetu -9 300 -9 500 -9 300 -5 400 -9 500

HALLITUS YHTEENSÄ -149 600 -143 800 -148 100 -80 900 -146 400

LIITTOKOKOUS
Osallistumismaksut 36 000 44 300 40 000 0 40 000

Toimintakulut yhteensä -58 500 -70 300 -58 500 -2 100 -63 500

LIITTOKOKOUS YHTEENSÄ -22 500 -26 000 -18 500 -2 100 -23 500

HALLINTO
Palkat yhteensä 0 -121 600 -84 000 -34 400 -86 000

Eläke-, sivu- ja muut henkilökulut -19 500 -24 200 -17 800 -6 900 -18 500

Poisto koneista ja kalustosta -400 -400 -600 0 -600

Toimintakulut yhteensä -18 800 -24 800 -18 800 -2 700 -17 800

Toimiston yhteiset kulut -39 000 -40 300 -38 500 -24 000 -41 300

Toimitilakulut yhteensä -136 200 -142 200 -136 000 -79 000 -143 000

Toimistokulut yhteensä -83 000 -82 400 -63 600 -31 900 -74 200

HALLINTO YHTEENSÄ -387 700 -433 400 -359 300 -178 900 -381 400

SYL100
Tuotot yhteensä 0 0 0 149 000 100 000

Palkat yhteensä 0 0 0 -49 100 -12 000

Eläke-, sivu- ja muut henkilökulut 0 0 0 -9 600 -2 500

Toimintakulut yhteensä 0 0 0 -38 200 -130 100
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SYL100 YHTEENSÄ 0 0 0 52 000 -44 600

Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä -1 084 800 -1 112 000 -1 092 900 -406 100 -1 121 600

VARAINHANKINTA
Jäsenmaksutuotot 726 300 746 600 733 400 369 900 746 500

Tuotto-/kulujäämä -358 500 -365 400 -359 500 -36 200 -375 100

Nuorisojärjestöjen toiminta-avustus 360 000 342 000 392 000 256 500 362 000

0

Tilikauden tulos 1 400 3 700 32 400 241 400 -13 200
68
69
70

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT71
72

EDUNVALVONTATOIMINTA73
74

YLEISTÄ75
76

SYL:n varsinainen toiminta. Edunvalvontatoiminnan kulut noudattelevat melko lailla vuosien 2019 ja77
2020 summia.78

79
Palkat80
Viiden edunvalvontaa tekevän työntekijän palkat (nykyisin kaksi koulutuspolitiikan asiantuntijaa, kaksi81
sosiaalipolitiikan asiantuntijaa sekä kansainvälisten asioiden ja EU-edunvalvonnan asiantuntija).82
Lisäksi pieni varaus henkilökunnan vaihtumista varten.83

84
Eläke-, sivu-, ja muut henkilöstökulut85
Edellisten sosiaaliturvamaksut sekä työeläkemaksu- ja muut pakolliset sosiaalikulut ja -vakuutukset86
sekä luontaisedut87

88
Toimintakulut89

Toimintakulut sisältävät toimintasuunnitelmaprojektien kulut, matkakulut ja päivärahat,90
asiantuntijoiden ja hallituksen jäsenten osanotot edunvalvontatoimintaa koskeviin kokouksiin ja91
seminaareihin Suomessa ja ulkomailla, työryhmien matkat sekä edunvalvontaan liittyvä kohtuullinen92
suhdetoiminta. Myös edunvalvontaan liittyvän toiminnan kopio-, painatus-, puhelin- ja mate-93
riaalikulut, alumnitapaamisten kulut sekä alan kirjallisuuden ja lehtien hankinta.94

95
Toimintakuluihin on varattu ensi vuodelle n. 10 000 euroa vähemmän kuin tälle vuodelle. SYL:n96
alumnitoiminta keskittyy ensi vuonna vahvasti SYL100-juhlavuoden alle, joten myös kuluja tiliöidään97
enemmän sinne.98

99



LIITTOKOKOUS 12.–13.11.2020, KORPILAMPI

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
Lapinrinne 2, 00180 Helsinki
sähköposti: syl@syl.fi
Y-tunnus: 0202339-6
syl.fi Sivu 5 / 10

Toimintakulut muodostavat noin 17 % edunvalvonnan pääluokan kuluista. Edunvalvonnaksi tai sen100
tukitoimiksi luokiteltavia kuluja on myös jonkin verran viestinnän ja hallinnon pääluokissa.101

102
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KOULUTUS- JA TAPAAMISTOIMINTA103
104

YLEISTÄ105
106

SYL:n järjestämät koulutukset ja seminaarit ylioppilaskunnille. Viime vuosina sektoritapaamiset on107
järjestetty pääsääntöisesti SYL:n toimistolla, mikä on aiheuttanut jonkin verran kustannuksia108
hotellimajoitusten ja ruokailujen osalta. SYL on kuitenkin saanut karsittua tapaamisten kustannuksia109
mm. hotellien kilpailutuksella, minkä ansiosta erityisesti koko kenttää koskevien isojen tapahtumien110
järjestämisessä olemme pysyneet hyvin budjetissa.111

112
Osallistumismaksut113
Tuotot koostuvat jäsenjärjestöjen osallistumismaksuista ja kulut seminaarien, sektoritapaamisten,114
muiden kokousten ja koulutustilaisuuksien järjestämiskuluista.115

116
Mikäli tapahtumat järjestetään fyysisesti, ovat kaksipäiväisten sektoritapaamisten117
osallistumismaksut ovat alle 6 000 jäsenen jäsenjärjestöiltä 35 € / osallistuja ja yli 6 000 jäsenen118
jäsenjärjestöille 70 € / osallistuja, eikä niitä koroteta vuodesta 2020. Mikäli sektoritapaamiset119
järjestetään etänä huomioidaan se täysimääräisesti osallistumismaksuissa. Avaus- ja120
syysseminaarin ja mahdollisten muiden erityisten tapahtumien hinnasta tehdään erillinen päätös.121
Hallitus voi käyttää harkintaa mahdollisten muiden alennusten myöntämisessä.122

123
Toimintakulut124
Seminaarien, sektoritapaamisten, muiden kokousten ja koulutustilaisuuksien tila-, ravinto-, majoitus,125
materiaali- yms. kulut. Koulutuksiin ja tapaamisiin liittyvät matkakulut. Jäsenjärjestöille korvataan126
tapaamisten osallistujille matkakuluja 24 euron ylittävältä osalta liiton hallituksen erikseen tekemän127
päätöksen mukaan. Maksimikorvaus yhtä tapahtumaa kohden per henkilö on rajattu 300 euroon.128

129
130

JÄRJESTÖYHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ131

YLEISTÄ132
133

Pääluokka sisältää viestinnänasiantuntijan palkan sekä varauksen osa-aikaisen viestintätyöntekijän134
palkkaamisen erityisesti SYL100-vuotta varten. Toimintakulujen osalta ensi vuodelle on varattu noin135
10 000 euroa vähemmän kuin vuodelle 2020. SYL100-juhlavuotta varten tilattavat136
viestintämateriaalit löytyvät SYL100-kustannuspaikan alta. Uusien nettisivujen ylläpitokustannukset137
ovat nykyisiä sivuja alhaisemmat.138

139
KULUT140

141
142

Palkat143
Viestintäasiantuntijan palkka.144

Eläke-, sivu-, ja muut henkilöstökulut145
Edellisten sosiaaliturvamaksut sekä työeläkemaksu- ja muut pakolliset sosiaalikulut ja -vakuutukset146
sekä luontaisedut.147

148
Toimintakulut149
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Toimintakulut sisältävät järjestöyhteistyöhön ja viestintään liittyvät matkakulut ja päivärahat,150
asiantuntijan ja hallituksen jäsenten osanotot seminaareihin ja toimintaa koskeviin tilaisuuksiin.151
Lisäksi toimintakulut sisältävät tapahtumien järjestämisen muiden opiskelijajärjestöjen kanssa sekä152
SYL:n järjestötoimintaan, tunnisteisiin ja kampanjoihin liittyvä painatus- ja tiedotusmateriaalin sekä153
puhelinkulut.154

155
Lisäksi kulupuolelle on laskettu erilaiset tuki-ilmoitukset ja sosiaalisen median mainonnasta aiheutu-156
vat kulut, mediaseurannan kulut sekä OSS-Järjestöpalveluilta ostettu käännöspalvelu.157

158
Luokka pitää sisällään myös Järjestöyhteistyön muut kustannukset, esimerkiksi edustamisen159
jäsenyhteisöissä ja sisarjärjestöissä. SYL:n jäsenmaksut muissa järjestöissä, joista merkittävimmät160
seuraavassa:161

162
European Students’ Union 15 500 €163
Suomen Opiskelija-asunnot SOA ry 2 500 €164
Reilu Kauppa ry 1 100 €165
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi 1 000 €166
Palvelualojen työnantajat PALTA 800 €167
SOSTE ry 750 €168
Eurooppalainen Suomi ry 600 €169

170
SYL päätti erota Hostellijärjestön jäsenyydestä vuonna 2020. Siitä syystä jäsenmaksukuluissa on171
vähemmän varausta vuodelle 2021.172

173
Pääluokan toimintakuluista suurin osa muodostuu käännöskustannuksista ja jäsenmaksuista.174

175
176

KEHITYSYHTEISTYÖ177
178

YLEISTÄ179
180

Vuodelle 2021 haetuista uusista hankkeista tuli kielteiset päätökset. Näistä rahoituspäätöksistä on181
toimitettu oikaisuvaatimus. Syksyn 2020 aikana haetaan vielä Ulkoministeriön tukea182
kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatushankkeisiin. Etiopia-hankkeelle on jo myönnettynä183
rahoitusta vuodelle 2021. Vuoden 2021 aikana on tarkoitus hakea uusia kehitysyhteistyöhankkeita184
ja siten osaltaan rahoittaa SYL:n kehytoimintaa tuleville vuosille.185

186
TUOTOT187

188
Kehykeräys189
Ylioppilaskuntien keräämät kehitysyhteistyömaksut sekä muut mahdolliset keräystuotot.190

191
Ulkoministeriön tuki192
Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöjen projekteille myöntämä hanketuki sekä tiedotustuki.193
Vuonna 2021 jatkuu kuluvana vuonna aloitettu projekti Etiopiassa.194

195
KULUT196

197
Palkat198
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Kehityspolitiikan asiantuntijan ja muiden hankkeessa työskentelevien palkkakulut.199
Eläke-, sivu-, ja muut henkilöstökulut200
Edellisten sosiaaliturvamaksut sekä työeläkemaksu- ja muut pakolliset sosiaalikulut ja -vakuutukset201
sekä luontaisedut.202

203
Toimintakulut204
Kehitysyhteistyöhankkeisiin maksettava suora rahallinen tuki, hankkeiden arviointimatkat,205
kehitysyhteistyöhön liittyvä tiedotus- ja julkaisutoiminta, projekti-, stipendiaatti- ja muut kulut.206

207
208

HALLITUS209
210

YLEISTÄ211
212

Pääluokassa ei merkittäviä muutoksia.213
214

Palkkiot215
Hallituksen jäsenten palkkiot.216

217
Lounasetu218
Hallitukselle korvattava lounasetu.219

220
Matka- ja toimintakulut221

Matka- ja toimintakulut sisältävät hallituksen jäsenten matkustamisen opiskelupaikkakunnalle ja222
muuttoavustukset. Lisäksi luokka sisältää hallituksen kokoukset, puhelinkulut, kouluttautumisen ja223
virkistystoiminnan.224

225
LIITTOKOKOUS226

227
Osanottomaksutulot228
Osanottomaksut fyysisenä järjestettävään liittokokoukseen: varsinaiset edustajat 150 euroa,229
varaedustajien liittokokousmaksu 175 euroa (alle 6 000 jäsenen jäsenjärjestöiltä liittokokousmaksu230
on varsinaisten ja varaedustajien osalta puolet em. summista). Mikäli liittokokous järjestetään etänä231
huomioidaan se täysimääräisesti osallistumismaksuissa. Liittokokouksen osallistumismaksuja232
korotettiin liittokokouksessa 2019. Lisäksi sekalaiset tuotot, joita ei voi katsoa kulujen oikaisuksi.233
Mahdolliset muut liittokokouksen tuotot.234

235
Liittokokouskulut236
Liittokokouksen kulut kokonaisuudessaan (kokoustilat, majoitus, ruokailu, tekniikka ja kuljetus,237
matkakorvaukset, tulkkaus, nettilähetys ja muut vastaavat).238

239
HALLINTO240

241
YLEISTÄ242

243
Hallinnon pääluokka on nimityksenä osittain harhaanjohtava. Merkittävä osa pääluokan kuluista244
kohdistuu varsinaiseen edunvalvonta- tai järjestöyhteistyötoimintaan. Pääluokan kahdesta245
työntekijästä vain hallinto- ja talouskoordinaattori tekee lähes koko työajallaan hallinnollisia tehtäviä246
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toisin kuin pääsihteeri. Pääluokka sisältää myös koko toimistolle tai koko henkilöstölle kohdistuvia247
palveluita kuten liiton toimitilan, ohjelmistot ja laitteet, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön248
tarjoaman tutkijakonsultaation sekä työterveyshuollon.249

250
Palkat ja palkkiot251
Pääsihteerin ja hallinto- ja talouskoordinaattorin palkat.252

253
Eläke-, sivu-, ja muut henkilöstökulut254
Edellisten sosiaaliturvamaksut sekä työeläkemaksu- ja muut pakolliset sosiaalikulut ja -vakuutukset255
sekä luontaisedut256

257
Toimitilakulut258
Toimitilakuluissa on mukana OSS:n laskuttamat toimitilojen vuokra-, sekä erikseen laskutettavat259
huolto-, ja korjauskulut sekä sähkö ja vakuutukset, sekä OSS:n vuokraan kiinteästi sisältyvät260
palvelut. Toimitilojen vuokraan tuli pieni korotus kesällä 2020.261

262
Toimistokulut263
Toimistokulut sisältävät toimistotarvikkeet, postituksen, sanomalehtitilauksien, it-palvelujen ja264
kuljetusten kulut. Lisäksi myös OSS:n laskuttamat puhelin- ja puhelukustannukset sekä tieto- ja265
taloushallintopalvelut.266

267
Toimintakulut268
Toimintakulut sisältävät henkilökunnan ammattikoulutuksen, hallintoon liittyvät kokous- ja269
neuvottelukulut sekä kohdentamattomat ilmoituskulut. Lisäksi SYL:n edustamisesta eri270
tilaisuuksissa, toimiston vieraanvaraisuudesta ja merkkipäivämuistamisista aiheutuvat kulut.271
Toimintakulujen alta on siirretty SYL100-projektikulut SYL100 kustannuspaikan alle.272

273
Toimiston yhteiset henkilöstökulut274
Toimiston yhteiset henkilöstökulut koostuvat sosiaalivakuutuksista, työterveyshuollosta, toimiston275
virkistysmenoista sekä vapaaehtoisista henkilövakuutuksista ja muista sosiaalimenoista.276

277
SYL100

278
YLEISTÄ279

280
SYL100-juhlavuotta varten luotiin oma kustannuspaikka juhlavuoden varainhankintaa ja kuluja281
varten.282

283
Tuotot284

285
Tuotoista puolet on arvioitu saatavan lahjoituksista ja yhteistyökumppaneiden sponsoroinneista.286
Toinen puolikas tuotoista on arvio vuosijuhlien osallistujamaksuista.287

288
Palkat289

290
Palkoissa on varaus osa-aikaisen ja määräaikaisen juhlavuosikoordinaattorin palkkaamista varten.291

292
Eläke-, sivu-, ja muut henkilöstökulut293
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Edellisten sosiaaliturvamaksut sekä työeläkemaksu- ja muut pakolliset sosiaalikulut ja -vakuutukset294
sekä luontaisedut.295
Toimintakulut296
Toimintakuluissa on dokumenttielokuvan kuluja, viestintään ja painomateriaaleihin varattuja kuluja297
sekä varaus muihin juhlavuoden tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Toimintakuluissa on myös varaus298
juhlavuoden materiaalien käännöksille.299

300
301

VARAINHANKINTA
302

Jäsenmaksutuotot303
Jäsenjärjestöjen SYL:lle maksamat jäsenmaksut (Esitys: 5,70 €/ jäsenjärjestön henkilöjäsen).304
Jäsenmääräksi on arvioitu noin 131 000, mikä tarkoittaisi jäsenmäärän pysymistä suunnilleen305
vuoden 2019 tasolla.306

307
Valtionapu308
Opetusministeriön nuorisolain perusteella myöntämä valtionavustus. Haetaan vuosittain309
talousarvion suuruisena, vuonna 2020 lokakuun alkuun mennessä. Avustukseen haetaan korotusta310
erityisesti SYL 100 vuotta -projektia varten.311


