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I luku: Ylioppilaskunta, sen jäsenet ja tarkoitus88

1 §  Ylioppilaskunnan asema ja tarkoitus89

Ylioppilaskunnan nimi on Turun yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä TYY. Sen kotipaikka90
on Turku.91

Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän92
yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa93
liittyviä pyrkimyksiä.94

2 §  Jäsenet95

Kaikki yliopiston opiskelijat, jotka on otettu opiskelijoiksi alempaan tai ylempään96
korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, kuuluvat ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskunta voi97
hyväksyä jäsenikseen myös muita yliopiston opiskelijoita.98

Ylioppilaskunnan vaaleissa ja jäsenäänestyksissä on äänioikeus yliopistoon läsnä olevaksi99
ilmoittautuneella ylioppilaskunnan jäsenellä.100

Ylioppilaskunnan vaaleissa ja jäsenäänestyksissä on kaikilla äänioikeutetuilla yhtäläinen101
äänioikeus. Vaalikelpoinen edustajiston ja hallituksen jäseneksi on jokainen äänioikeutettu, jollei102
näissä säännöissä tai vaalijärjestyksessä toisin määrätä.103

3 §  Kunniajäsen104

Kunniajäsenekseen ylioppilaskunta voi kutsua henkilön, jolle se haluaa osoittaa kunnioitustaan.105
Kunniajäsen kutsutaan ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa, kun vähintään kaksi106
kolmasosaa edustajiston jäsenistä sitä kannattaa. Ylioppilaskunnan on pidettävä107
kunniajäsenistään luetteloa.108

4 §  Päätösvalta ja hallinto109

Ylin päätösvalta ylioppilaskunnan asioissa kuuluu suhteellisilla vaaleilla valitulle edustajistolle.110
Edustajisto asettaa asioiden valmistelua ja toimeenpanoa varten hallituksen, joka käyttää päätös-111
, hallinto- ja toimeenpanovaltaa sekä taloustoimikunnan, joka käyttää päätös-, hallinto- ja112
toimeenpanovaltaa näiden sääntöjen määräämissä asioissa.113

5 §  Esteellisyys114

Ylioppilaskunnan luottamushenkilö ei saa äänestää tai tehdä päätösesityksiä tehtäessä ratkaisua115
taloudellisesta sopimussuhteesta tämän luottamushenkilön ja ylioppilaskunnan välillä tai mikäli116
tämän luottamushenkilön yksityinen taloudellinen etu saattaisi olla ristiriidassa117
ylioppilaskunnan edun kanssa.118

Päätettäessä luottamustoimen täyttämisestä luottamushenkilö ei kuitenkaan ole pelkästään tällä119
perusteella esteellinen osallistumaan päätöksentekoon.120

Hallituksen jäsenten esteellisyydestä annetaan tarkemmat määräykset hallintosäännössä.121

122
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II luku: Edustajisto123

6 §  Edustajistovaalit124

Edustajisto valitaan ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta yleisillä vaaleilla.125
Edustajistovaaleista annetaan tarkemmat määräykset edustajiston hyväksymässä126
vaalijärjestyksessä.127

Edustajisto nimittää vaalijärjestyksessä säädetyllä tavalla keskusvaalilautakunnan, jonka128
tehtävänä on järjestää edustajistovaalit.129

7 §  Jäsenet ja toimikausi130

Edustajistoon kuuluu neljäkymmentäyksi (41) ylioppilaskunnan vaalikelpoista jäsentä.131

Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet, työsuhteessa olevat työntekijät ja ylioppilaskunnan132
yritysten johtavassa asemassa olevat henkilöt ovat esteellisiä toimimaan edustajiston jäseninä.133

Edustajiston toimikausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja kestää kaksi (2) kalenterivuotta.134

8 §  Varajäsenet135

Jos edustajiston jäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai on esteellinen tai muuten estynyt136
osallistumasta edustajiston kokoukseen, tulee hänen sijaansa varajäsen siten kuin137
vaalijärjestyksessä ja hallintosäännössä on tarkemmin määrätty.138

9 §  Edustajiston puheenjohtajisto (ylioppilaskunnan puheenjohtajisto)139

Puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikissa ylioppilaskunnan140
toimielimissä. Puheenjohtajisto edustaa ylioppilaskuntaa sen vuosijuhlissa.141

Edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan edustajiston varsinaisten jäsenten142
keskuudesta kalenterivuodeksi.143

Edustajiston puheenjohtajalla ei ole äänioikeutta edustajiston kokouksissa.144

Edustajiston varapuheenjohtajan toimiessa edustajiston kokouksen puheenjohtajana145
sovelletaan häneen sitä, mitä näissä säännöissä ja hallintosäännössä säädetään edustajiston146
puheenjohtajasta, ja hänen sijaansa kokoukseen kutsutaan varajäsen siten kuin147
hallintosäännössä määrätään.148

Jos edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat kumpikin pysyvästi estyneitä,149
edustajiston kokous voi valita keskuudestaan väliaikaisen puheenjohtajan, joka toimii150
puheenjohtajana siihen asti, että edustajistolle on samassa kokouksessa valittu puheenjohtaja tai151
varapuheenjohtaja, joka voi toimia kokouksen puheenjohtajana. Väliaikaisella puheenjohtajalla152
on puheenjohtajana toimiessaan äänioikeus hallintosäännön 11 §:n 1 momentin 1–6 kohdissa153
tarkoitetuissa kohdissa sekä edustajiston puheenjohtajistoa valittaessa.154
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10 §  Edustajistoryhmä155

Virallinen edustajistoryhmä muodostetaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti edustajiston156
kokouksessa. Ilmoituksessa tulee mainita edustajistoryhmän nimi, siihen kuuluvat jäsenet ja157
varajäsenet, puheenjohtaja ja tarpeellinen määrä varapuheenjohtajia, valintatoimikunnan jäsen158
ja tarpeellinen määrä varajäseniä sekä edustajistoryhmän yhteystiedot. Edustajiston jäsen tai159
varajäsen ei voi kuulua useampaan kuin yhteen viralliseen edustajistoryhmään.160

Virallinen edustajistoryhmä voi161

1) tehdä edustajistolle esityksiä,162

2) antaa hallitukselle pyynnöstä lausuntoja,163

3) tehdä hallitukselle aloitteita.164

Virallisilla edustajistoryhmillä on oikeus saada käyttöönsä päätöksenteon pohjana oleva aineisto,165
joka on myös edustajiston toimikuntien ja hallituksen käytössä.166

11 §  Edustajiston tehtävät167

Edustajisto168

1) valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan;169

2) valitsee ylioppilaskunnan hallituksen ja sen puheenjohtajan;170

3) valitsee valintatoimikunnan ja sen puheenjohtajan;171

4) valitsee taloustoimikunnan ja sen puheenjohtajan;172

5) valitsee Turun ylioppilaslehden johtokunnan ja sen puheenjohtajan;173

6) valitsee valintatoimikunnan esityksestä opiskelijaedustajat Turun yliopiston174
yliopistokollegioon sekä valitsee ylioppilaskunnan edustajat Suomen ylioppilaskuntien liiton ja175
Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokouksiin;176

7) valitsee ylioppilaskunnan tilintarkastajat;177

8) päättää valintatoimikunnan esityksestä pääsihteerin ja Turun ylioppilaslehden johtokunnan178
esityksestä Turun ylioppilaslehden päätoimittajan työsuhteeseen ottamisesta;179

9) hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman ja kerran toimikaudessaan poliittisen linjapaperin;180

10) hyväksyy ylioppilaskunnan ja sen itsenäisten toimintayksiköiden sekä kiinteistöjen181
talousarvion ja lisätalousarvion hallituksen esityksestä sekä määrää ylioppilaskunnan182
jäsenmaksun Turun yliopiston rehtorin vahvistettavaksi;183

11) päättää ylioppilaskunnan ja sen itsenäisten toimintayksiköiden sekä kiinteistöjen184
tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille185
tilivelvollisille;186
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12) käsittelee hallituksen antaman kertomuksen ylioppilaskunnan ja sen itsenäisten187
toimintayksiköiden sekä kiinteistöjen toiminnasta ja päättää näiden aiheuttamista188
toimenpiteistä;189

13) käsittelee taloustoimikunnan esityksestä asiat, jotka koskevat kiinteistön ostamista,190
myymistä tai vaihtamista tai vuokraamista taikka tilusvaihdon toimittamista, kiinnittämistä,191
uudisrakentamiseen ryhtymistä sekä ylioppilaskunnan omistaman asunto-osakeyhtiön osakkeen192
luovuttamista. Sama koskee velan ottamista uudisrakentamista varten;193

14) hyväksyy ylioppilaskunnan säännöt, hallintosäännön, vaalijärjestyksen ja muut194
ylioppilaskunnan johto- ja ohjesäännöt;195

15) kutsuu kunniajäsenen hallituksen esityksestä sekä päättää muista ylioppilaskunnan kunnia-196
ja huomionosoituksista, ellei niistä näissä säännöissä ole muuten määrätty;197

16) päättää kulukorvauksista edustajiston ja sen alaisten toimielimien kokouksiin; ja198

17) päättää muistakin asioista, jotka edustajisto itselleen pidättää säännöissä määrättävällä199
tavalla taikka jotka hallitus katsoo tarpeelliseksi saattaa edustajiston ratkaistavaksi.200

12 §  Edustajiston kokoukset201

Edustajisto kokoontuu, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenen202
(10) edustajiston jäsentä sitä puheenjohtajistolta kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian203
käsittelyä varten, tai sen mukaan kuin säännöissä on määrätty. Edustajisto kokoontuu vuosittain204
ylioppilaskunnan vuosipäivänä 9.11. juhlakokoukseen.205

Edustajiston puheenjohtaja voi kutsua edustajiston koolle yhteen tai useampaan tilaan taikka206
tarvittaessa kokonaan tietoteknisiä apuvälineitä käyttäen eli etäkokouksena.207

Kutsu edustajiston kokoukseen on toimitettava sähköisesti kaikille edustajiston jäsenille ja208
kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla vähintään seitsemän209
(7) päivää ennen kokousta.210

Ennen toimikautensa alkua marraskuun 20. ja joulukuun 10. päivien välisenä aikana edustajisto211
kokoontuu järjestäytymiskokoukseen, jossa valitaan hallitus sekä edustajiston puheenjohtaja ja212
varapuheenjohtaja sekä seuraavalle toimikaudelle taloustoimikunta ja valintatoimikunta.213
Edustajisto päättää järjestäytymiskokouksessaan edustajiston säännöllisestä kokousajasta.214

Viimeistään huhtikuun kokouksessa päätetään 11 §:n 11 ja 12 kohdissa mainituista asioista.215

Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentäyksi (21) jäsentä ja puheenjohtaja216
tai varapuheenjohtaja on läsnä.217

13 §  Päätöksenteko ja vaalitavat218

Ellei säännöissä tai hallintosäännössä toisin määrätä, päätöksensä edustajisto tekee219
ehdottomalla äänten enemmistöllä. Tyhjiä ääniä ei lasketa annetuiksi ääniksi. Äänten mennessä220
tasan ratkaisee arpa.221

Henkilövalinnoissa noudatetaan joko enemmistövaalia tai suhteellista henkilökohtaista vaalia.222
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14 §  Puhe- ja läsnäolo-oikeus223

Jokaisella ylioppilaskunnan jäsenellä ja ylioppilaskunnan tehtävässä olevalla on läsnäolo-oikeus224
edustajiston kokouksissa. Ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtajalla, hallituksen jäsenillä,225
taloustoimikunnan puheenjohtajalla, ylioppilaskunnan työntekijöillä, toimi- ja johtokuntien226
sekä siipien puheenjohtajilla ja kokouksen erikseen päättämillä henkilöillä on puheoikeus227
edustajiston kokouksessa.228

15 §  Jäsenistön aloiteoikeus229

Edustajisto käsittelee kaikki ylioppilaskunnan jäsenten ja järjestöjen edustajistolle osoittamat230
asiat. Käsittelyn yhteydessä on aloitteen esittäjien edustajalla puheoikeus edustajiston231
kokouksessa.232

16 §  Neuvoa antava jäsenäänestys233

Edustajisto voi asian laajakantoisuuden tai merkittävyyden niin vaatiessa alistaa yksittäisen234
kysymyksen neuvoa antavaan jäsenäänestykseen. Edustajisto päättää samassa yhteydessä235
jäsenäänestyksen toteuttamistavasta.236

17 §  Ratkaisuvallan pidättäminen237

Edustajisto voi pidättää käsiteltäväkseen ylioppilaskunnan toimivaltaan kuuluvan ratkaisuvallan.238
Edustajiston puheenjohtajalla tai kymmenellä (10) edustajiston jäsenellä on oikeus kirjallisesti239
vaatia asia pidätettäväksi edustajistolle, minkä jälkeen asia on käsiteltävä seuraavassa240
edustajiston kokouksessa. Pidättäminen tulee toimittaa viikon kuluessa toimielimen241
päätöksestä. Edustajisto ei kuitenkaan voi pidätysvaltansa nojalla tehdä päätöksiä, jotka242
tarkoittavat ylioppilaskuntaa oikeudellisesti sitovien päätösten muuttamista.243

244



Yl Ylioppilaskunnan säännöt
11.10.2021

Sivu 9/20

9

III luku: Hallitus245

18 §  Jäsenet ja toimikausi246

Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään (5–7) jäsentä, joiden247
kaikkien tulee olla ylioppilaskunnan vaalikelpoisia jäseniä.248

Hallituksen toimikausi alkaa tammikuun 1. päivänä. Mikäli hallitus valitaan muuna ajankohtana249
kesken hallituksen toimikautta, alkaa uuden hallituksen toimikausi heti, kun edustajisto on sen250
valinnut. Tällöin valitulla hallituksella on toimivalta ylioppilaskunnan asioissa.251

Hallituksen toimikausi päättyy kalenterivuoden lopussa, hallituksen pyytäessä muutoin eroa tai252
sen saadessa epäluottamuslauseen. Samoin on hallituksen yksittäisen jäsenen osalta.253

Ylioppilaskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, edustajiston jäsen tai ylioppilaskunnan254
työntekijä ei voi toimia hallituksen jäseninä.255

19 §  Hallituksen valitsemismenettely256

Edustajiston puheenjohtaja toimii hallintosäännössä tarkemmin määritellyllä tavalla257
hallitustunnustelun koollekutsujana.258

Hallituksen valinnassa huomioidaan tasa-arvolain tasapuolisuussääntö. Trans- tai259
muunsukupuolisen henkilön sukupuolena voidaan tämän pyynnöstä pitää tämän omakseen260
kokemaa sukupuolta, vaikka koettu sukupuoli poikkeaisi juridisesta sukupuolesta. Tällöin261
henkilön sukupuolena voidaan pitää myös muuta kuin nais- tai miessukupuolta. Henkilön tulee262
ilmoittaa asiasta edustajiston puheenjohtajalle.263

Ensimmäiseksi valitaan hallituksen puheenjohtaja. Ennen jäsenten valintaa edustajisto päättää264
jäsenten määrästä.265

Hallituksen jäsenet valitaan hallintosäännön määräämällä tavalla listaäänestyksellä suljetuin266
lipuin.267

Milloin hallituksen jäsen kesken toimikautensa menettää vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä268
joutuu eroamaan hallituksesta, edustajisto voi valita hänen tilalleen ehdottomalla269
ääntenenemmistöllä uuden jäsenen. Edustajiston puheenjohtajan, ja hänen estyneenä ollessaan270
varapuheenjohtajan, on huolehdittava tällaisessa tapauksessa edellä mainitun271
tasapuolisuussäännön toteutumisesta.272

Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sopii sisäisestä273
tehtävänjaostaan.274

20 §  Hallituksen tehtävät275

Hallituksen tehtävänä on käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa ja erityisesti:276

1) käyttää ylioppilaskunnan puhevaltaa, tehdä ylioppilaskunnan puolesta taloudelliselta tai277
muulta merkittävyydeltään vähäistä suuremmat sopimukset ja muut oikeustoimet, mikäli laista278
ja näistä säännöistä, hallintosäännöstä tai ohjesäännöistä ei muuta johdu, sekä muutoinkin279
edustaa ylioppilaskuntaa;280
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2) huolehtia edustajiston päätösten täytäntöönpanosta, ellei täytäntöönpanoa ole määrätty281
jollekin muulle toimielimelle;282

3) valvoa ylioppilaskunnan hallintoa ja varainhoitoa;283

4) valmistella edustajiston kokouksissa esille tulevat asiat lukuun ottamatta 11 §:n 2 kohdassa284
mainittuja valintoja, ellei valmistelu kuulu jollekin toiselle toimielimelle sääntöjen tai285
edustajiston päätöksen nojalla;286

5) hyväksyä edustajistolle esitettäväksi toimintasuunnitelma, poliittinen linjapaperi, talousarvio287
ja tilinpäätös;288

6) päättää ylioppilaskuntaan työsuhteeseen ottamisesta, pois lukien pääsihteeri ja Turun289
ylioppilaslehden päätoimittaja, ellei säännöillä toisin määrätä;290

7) valita valintatoimikunnan esityksestä opiskelijaedustajat yliopiston hallitukseen, tiedekuntien291
ja kauppakorkeakoulun johtokuntiin ja Turun yliopiston tutkintolautakuntaan;292

8) valita ylioppilaskunnan edustajat ja tehdä esitykset Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön293
toimielimiin;294

9) valita ylioppilaskunnan edustajat Turun Ylioppilaskyläsäätiön hallitukseen;295

10) valita elokuvatoimikunnan jäsenet seuraavalle toimikaudelle. Elokuvatoimikunta valitsee296
puheenjohtajan keskuudestaan;297

11) käsittelee yliopistokollegion opiskelijaedustajan eron;298

12) valita jäsenet ylioppilaskunnan siipiin;299

13) huolehtia yhteydenpidosta opiskelijajärjestöihin sekä muihin yhteisöihin, joiden kanssa300
yhteistoiminta on ylioppilaskunnan kannalta tarpeellista;301

14) huolehtia ylioppilaskunnan tiedotustoiminnasta;302

15) antaa edustajistolle vuosittain kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta;303

16) päättää kulukorvauksista hallituksen ja sen alaisten toimielimien kokouksiin;304

17) hoitaa, käsitellä ja ratkaista ne muut asiat, joita näissä säännöissä tai muutoin ei ole määrätty305
edustajiston taikka ylioppilaskunnan muun toimielimen toimivaltaan.306

Hallituksen tulee saattaa edustajiston käsiteltäväksi toimivaltaansa kuuluva asia, joka on307
ylioppilaskunnan toiminnan kannalta laajakantoinen ja periaatteellisesti tärkeä. Mikäli tällaista308
asiaa ei sen kiireellisyyden vuoksi voida saattaa edustajiston käsiteltäväksi, on hallituksen309
saatettava se edustajiston tietoon viivytyksettä ennen päätöksentekoa.310

Mikäli edustajisto katsoo sen tarpeelliseksi, se voi siirtää käsiteltävänä olevan asian hallituksen311
valmisteltavaksi ennen kuin tekee asiasta päätöksen.312



Yl Ylioppilaskunnan säännöt
11.10.2021
Sivu 11/20

11

21 §  Päätösvaltaisuus ja koollekutsuminen313

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä ja puheenjohtaja tai314
varapuheenjohtaja on läsnä ja kun kokous on kutsuttu koolle ylioppilaskunnan hallintosäännön315
mukaisesti.316

Hallitus on koolla ilman erillistä kutsua myös edustajiston kokouksessa.317

22 §  Järjestäytymiskokous318

Uuden hallituksen puheenjohtaja kutsuu valitun hallituksen ennen toimikauden alkua319
järjestäytymiskokoukseen, jossa puhetta johtaa valitun hallituksen puheenjohtaja.320

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, päättää321
työnjaosta jäsenten kesken ja hallituksen säännöllisistä kokousajoista sekä määrää322
kokoussanktiojärjestelmästä.323

324
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IV luku: Toimikunnat325

23 §  Toimikunnan asettaminen326

Edustajisto tai hallitus voi harkintansa mukaan asettaa toimikaudekseen tai lyhyemmäksi ajaksi327
toimikuntia.328

Edustajisto tai hallitus päättää toimikunnan asettaessaan sen tehtävistä, kokoonpanosta ja329
toimikaudesta.330

Edustajisto asettaa toimikaudekseen taloustoimikunnan ja valintatoimikunnan.331

Toimikuntien työskentelyssä noudatetaan muilta soveltuvilta osin näiden sääntöjen ja332
hallintosäännön määräyksiä.333

24 §  Toimikunnan tehtävät334

Toimikuntien tehtävänä on valmistella sellaiset edustajiston tai hallituksen kokouksessa esille335
tulevat asiat, jotka luonteensa takia vaativat syvällistä asiaan perehtymistä tai336
erityisasiantuntemusta.337

Toimikunta voi ottaa harkintansa mukaan käsiteltäväksi myös ylioppilaskunnan järjestön,338
edustajistoryhmän, edustajiston tai hallituksen yksittäisen jäsenen sille suoraan tekemiä339
toimikunnan toimialaan kuuluvia aloitteita.340

25 §  Valintatoimikunta341

Edustajisto asettaa toimikaudekseen valintatoimikunnan ja nimittää sille puheenjohtajan sen342
jäsenten keskuudesta. Valintatoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.343
Valintatoimikunnassa on hallintosäännön määräämällä tavalla edustus kaikista344
edustajistoryhmistä.345

Valintatoimikunta valmistelee edustajistolle yliopistokollegion ja pääsihteerin valinnat.346

Valintatoimikunta valmistelee hallitukselle yliopiston hallituksen, tutkintolautakunnan,347
tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokunnan, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön348
toimielimien sekä Turun ylioppilaskyläsäätiön hallituksen jäsenten valinnat.349

Lisäksi valintatoimikunta käsittelee muut edustajiston tai hallituksen sille määräämät asiat.350

26 §  Taloustoimikunta351

Edustajisto asettaa toimikaudekseen taloustoimikunnan ja nimittää sille puheenjohtajan.352
Taloustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä ylioppilaskunnan353
jäsenten keskuudesta. Taloustoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.354

Taloustoimikunta voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita.355

Taloustoimikunnan tehtävänä on:356

1) valvoa ylioppilaskunnan taloudellista toimintaa ja kirjanpitoa;357
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2) valmistella hallitukselle esitys talousarvioksi;358

3) käsitellä hallituksen esitys ylioppilaskunnan tilinpäätökseksi sekä antaa sitä koskeva359
lausuntonsa edustajistolle;360

4) tarvittaessa valmistella muita edustajistossa käsiteltäviä taloudellista laatua olevia asioita;361

5) antaa hallitukselle lausuntonsa lainojen ja takausten myöntämisestä;362

6) päättää ylioppilaskunnan taloudellis-hallinnollisen suunnittelun toteuttamistavoista ja363
aikataulusta hallituksen esityksen perusteella sekä seurata taloudellis-hallinnollisen364
suunnittelun edistymistä;365

7) kiinnittää erityistä huomiota ylioppilaskunnan ja sen liiketoiminnan talouksien366
yhteensovittamiseen;367

8) toimia ylioppilaskunnan omistamien yhtiöiden yhtiökokouksena ja nimittää edustajat368
ylioppilaskunnan osaksi omistamien yhtiöiden yhtiökokouksiin;369

9) huolehtia toimintansa riittävästä dokumentoinnista ja raportoinnista edustajistolle;370

10) huolehtia seuraavan toimikunnan kouluttamisen suunnittelusta ja toteuttamisesta; ja371

11) perustaa tarvittaessa jaoksia tai määräaikaisia työryhmiä.372

Tehtäviään suorittaessaan taloustoimikunnalla on oikeus saada tietoja ja selvityksiä kaikista373
hallituksen ja ylioppilaskunnan toimihenkilöiden toimenpiteistä. Ylioppilaskunnan omistamien374
yritysten liiketoiminnan toimenpiteistä taloustoimikunta saa tietoja siinä määrin kuin tietojen375
antaminen ei aiheuta haittaa mainitulle liiketoiminnalle.376

377
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V luku: Edustaminen378

27 §  Edustamisoikeus379

Edustajiston toimivaltaan kuuluvissa asioissa ylioppilaskuntaa edustaa edustajiston380
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja pääsihteeri, aina kaksi yhdessä.381

Hallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa ylioppilaskuntaa edustaa hallituksen puheenjohtaja382
tai varapuheenjohtaja ja pääsihteeri, aina kaksi yhdessä. Taloudellisissa asioissa nimen383
kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja pääsihteeri, aina kaksi yhdessä.384

Taloustoimikunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa ylioppilaskuntaa edustaa385
taloustoimikunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja taloussihteeri, aina kaksi yhdessä.386

387
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VI luku: Ylioppilaskunnan työntekijät388

28 §  Työntekijät389

Ylioppilaskunnalla on sen hallinnon ja tehtävien hoitamista varten työntekijöitä.390

29 §  Työnantajan edustajat391

Hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja pääsihteeri, aina kaksi yhdessä, edustavat392
työnantajaa työsuhteisiin liittyvissä asioissa.393

30 §  Esihenkilö394

Ylioppilaskunnan työntekijöiden esihenkilönä toimii pääsihteeri. Pääsihteerin esihenkilönä395
toimii hallitus, jota edustaa hallituksen puheenjohtaja.396

Jos työntekijä on tyytymätön esihenkilönsä ratkaisuun, hän voi pyytää asian hallituksen397
käsiteltäväksi.398

31 §  Luvun määräysten muuttaminen399

Tämän luvun määräyksiä muutettaessa on edustajiston kuultava ylioppilaskunnan työntekijöitä.400

401
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VII luku: Talous402

32 §  Tilikausi403

Ylioppilaskunnan tilikausi on kalenterivuosi.404

33 §  Menojen kattaminen405

Ylioppilaskunnan tarkoituksen toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot406
suoritetaan ylioppilaskunnan omaisuudesta, toiminnasta tai liiketoiminnasta saaduilla tuloilla407
sekä jäsenmaksuilla.408

34 §  Talousarvio409

Taloustoimikunnan tulee vuosittain yhteistyössä pääsihteerin ja taloussihteerin kanssa lokakuun410
loppuun mennessä hallitusta kuultuaan valmistella ja esittää hallitukselle ylioppilaskunnan411
talousarvio, jossa on ennakoitu tehtävittäin kiinteät ja muuttuvat kulut seuraavaa412
varainhoitovuotta varten. Ylioppilaskunnan hallituksen on esitettävä talousarvio edustajiston413
vahvistettavaksi ennen sen tilikauden alkamista, jota talousarvio koskee.414

Tarpeen vaatiessa tilikauden aikana voidaan edustajistolle laatia lisätalousarvioita.415

35 §  Jäsenmaksu416

Edellä 33 §:ssä tarkoitettujen maksujen määräämisestä päättää edustajisto talousarvion417
hyväksymisen yhteydessä. Ylioppilaskunnan muiden jäsenten kuin kunniajäsenten on418
suoritettava maksu lukuvuosittain tai erityisestä syystä lukukausittain.419

Maksu on määrättävä jokaiselle lukuvuoden aikana yliopistossa läsnä olevalle perustutkintoa420
suorittavalle ylioppilaskunnan jäsenelle yhtä suureksi. Syys- ja kevätlukukausien jäsenmaksut421
voivat olla erisuuruiset.422

Ylioppilaskunnan jäsenmaksusta päättää ylioppilaskunnan edustajisto ja sen vahvistaa423
yliopiston rehtori. Ylioppilaskunnan hallitus voi päättää jäsenmaksusta vapauttamisesta424
kokonaan tai osittain, jos jäsenen todistetun varattomuuden vuoksi on ilmeistä, että jäsenmaksu425
vaarantaisi hänen perustuslain 16 §:n mukaisen oikeutensa saada opetusta.426

36 §  Tilinpäätös427

Hallituksen on kultakin varainhoitovuodelta laadittava tilinpäätös. Hallituksen ja tilivelvollisten428
on samalla annettava tilintarkastajalle edellisen vuoden kirjanpito siihen liittyvine asiakirjoineen429
sekä muuta ylioppilaskunnan hallintoa varainhoitovuoden aikana selvittävät asiakirjat.430

37 §  Tilintarkastaja431

Jokaisen varainhoitovuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan valitaan tilintarkastaja, jonka tulee432
olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) sekä hänelle samat433
pätevyysvaatimukset täyttävä henkilökohtainen varatilintarkastaja tai Keskuskauppakamarin434
hyväksymä tilintarkastusyhteisö.435

Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.436
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38 §  Tilintarkastusajan kertomus437

Tilintarkastajan on annettava toimittamastaan tarkastuksesta kertomus viimeistään maaliskuun438
15. päivänä. Kertomus sekä siihen tehtyjen huomautusten johdosta vaadittavat selvitykset on439
hallituksen toimitettava edustajistolle viimeistään siinä kokouksessa, jossa edustajisto käsittelee440
tilinpäätöksen.441

442
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VIII luku: Juhlat, kunnianosoitukset, tunnukset ja huomionosoitukset443

39 §  Vuosipäivä ja juhlat444

Ylioppilaskunta viettää vuosipäiväänsä marraskuun 9. päivänä Henrik Gabriel Porthanin445
kunniaksi.446

Turun yliopiston ylioppilaskunnan ja Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan447
yhdistymisen vuosipäivä on yhdistymissopimuksen allekirjoituspäivämäärä 18. helmikuuta.448

40 §  Kunnianosoitukset449

Tunnustuksena ylioppilaskunnan hyväksi tehdystä työstä ylioppilaskunta voi jakaa kunnia- ja450
ansionauhoja sekä erilaisia merkkejä ja muita kunnianosoituksia.451

Toimenpiteistä, joilla saattaa olla kunnianosoituksen, ilon, surun tai muun mielenilmaisun452
luonne, päättää hallitus.453

41 §  Tunnukset454

Ylioppilaskunnalla on tunnuksena oma lippu, kuntanauha, värikilpi, siipisoihtu sekä455
pöytästandaari.456

42 §  Ansiolautakunta457

Nauhojen ja merkkien jakamisesta päättää ylioppilaskunnan ansiolautakunta. Edustajisto458
valitsee vuosittain ansiolautakuntaan puheenjohtajan ja viisi jäsentä. Ansiolautakuntaan459
valittavalla henkilöllä tulee olla ylioppilaskunnan ansionauha. Lisäksi edustajiston460
puheenjohtaja toimii lautakunnan jäsenenä. Ansiolautakunnan sihteerinä toimii461
ylioppilaskunnan pääsihteeri.462

43 §  Ylioppilaskunnan tunnus463

Ylioppilaskunnan tunnus on siipisoihtu. Merkin yhteydessä voi myös olla ylioppilaskunnan nimi464
tai lyhenne.465

466
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IX luku: Sääntöjen muuttaminen467

44 §  Menettely468

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää ylioppilaskunnan edustajisto. Muutoksia voidaan469
tehdä vain sääntöjen niihin pykäliin, jotka on mainittu kokouskutsussa. Kohta, jota ei ole470
mainittu kokouskutsussa, voidaan ottaa käsittelyyn julistamalla se kiireelliseksi kahden471
kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä. Muutospäätös tehdään kahden kolmasosan (2/3) äänten472
enemmistöllä kahdessa vähintään viikon väliajoin pidettävässä edustajiston kokouksessa.473
Muutospäätös tulee voimaan sen jälkeen, kun Turun yliopiston rehtori on muutoksen474
vahvistanut.475

Edustajisto voi yksimielisellä päätöksellään poiketa näistä säännöistä yksittäisessä asiassa, mikäli476
muualla näissä säännöissä ei toisin määrätä.477

478
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X luku: Muutoksenhaku479

45 §  Yleinen muutoksenhakuoikeus480

Ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen sekä taloustoimikunnan päätökseen oikaisua saa,481
siten kuin hallintolaissa säädetään, vaatia se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,482
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti483
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista sille toimielimelle, joka on tehnyt päätöksen.484
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen485
siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään.486

Lisäksi jokaisella ylioppilaskunnan jäsenellä on oikeus valittaa myös sillä perusteella, että päätös487
on syntynyt laista, säännöistä tai muista ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa488
järjestyksessä taikka että toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lain,489
sääntöjen tai muiden ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen.490

Valitus on tehtävä hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä päivästä, jona491
päätös on säännöissä määrätyllä tavalla asetettu nähtäväksi, tai milloin päätös koskee jotakuta492
henkilöä yksityisesti, saman ajan kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon päätöksestä.493

Oikaisuvaatimus tai valitus ei voi kohdistua yksinomaan asian valmistelua tai toimeenpanoa494
koskevaan päätökseen.495

46 §  Tarkemmat säännökset496

Näiden sääntöjen ohella on noudatettava edustajiston hyväksymiä hallinto-, johto- ja497
ohjesääntöjä.498
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