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Esityslista 18/2022

Aika: 19. elokuuta 2022 klo 10.00

Paikka: Zoom-videokonferenssipalvelu:
https://utu.zoom.us/j/65769258556

Läsnä jäsenet: Camilla Saarinen, puheenjohtaja
Akseli Tiitta, varapuheenjohtaja
Tuomas Alm
Veera Pajunen
Juho Pitkäranta
Arvi Tolvanen
Siiri Turunen

Muu jakelu: Petra Peltonen, pääsihteeri
Aliisa Wahlsten, edustajiston puheenjohtaja
Sofia Saarinen, edustajiston varapuheenjohtaja
Elmo Martela, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Hanna Kiiskilä, tapahtumatuottaja
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Heta Laiho, viestintäasiantuntija
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri
Vilma Virtanen, kansainvälisten asioiden asiantuntija

217
Kokouksen avaus

218
Päätösvaltaisuus

219
Pöytäkirjantarkastaminen

220
Ilmoitusasiat

Hallituksen kokouksen 17/2022 päätöstä asiassa 214/2022 ei pystytty
toimeenpanemaan hallituksen päätöksen mukaisesti valitun henkilön
ollessa kykenemätön vastaanottamaan tehtävää. Työsuhde on
solmittu Tiia-Maria Niskasen kanssa, joka oli hakemusten ja
haastatteluiden perusteella toisiksi paras hakija.

9.8. Saarinen yliopiston johtoryhmän kokouksessa
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15.–16.8. Hallitus ja asiantuntijat syksyn suunnittelupäivillä
18.–19.8. Peltonen ja Saarinen SYL:n johdon seminaarissa
23.8. Saarinen ja Kajander avointen oppimis- ja opetuskäytäntöjen

osalinjauksen julkaisutilaisuudessa
24.–25.8. Tolvanen ja Kajander opetuksen kehittäjien Pedaforum-päivillä
26.8. Kajander koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimissä
29.8. Kajander Tieteellisten seurain vastuullisen avoin oppimisen

työryhmässä SYL:n edustajana
31.8. Kajander koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimissä

Kajander laatutyön ohjausryhmässä
5.9. Tolvanen ja Kajander koulutusneuvoston kokouksessa

221
Esityslistan hyväksyminen

EDUSTAJISTOASIAT

222
Puolivuotiskertomus

Liite 1 Puolivuotiskertomus 2022 (nähtävillä kokouksessa)

Hallitus ja henkilöstö ovat valmistelleet puolivuotiskertomuksen, joka
kuvaa alkuvuoden toimintaa sekä toimii joulukuussa laadittavan
toimintakertomuksen pohjana. Puolivuotiskertomus esitellään
edustajistolle suullisesti syyskuun kokouksessa.

Hallituksen puheenjohtaja esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se merkitsee syyskuun
kokouksessaan tiedoksi puolivuotiskertomuksen.

223
Poliittisen linjapaperin hyväksyminen

Liite 2 Edustajiston lähetekeskustelun pohjalta muokattu linjapaperi

Edustajisto kävi lähetekeskustelun poliittisesta linjapaperista
huhtikuun kokouksessaan. Lähetekeskustelussa esitettyjen toiveiden
ja aiemmin arvioitujen muutostarpeiden perusteella hallitus on tehnyt
linjapaperiin päivityksiä. Edustajistolle toimitetaan dokumentti, johon
on merkitty lähetekeskustelun pohjalta tehdyt muutokset.

Ylioppilaskunnan säännöt, 11 § 9 kohta ja 20 § 5 kohta

Hallituksen puheenjohtaja esittää:



HALLITUKSEN KOKOUS 18/2022
Esityslista 19.8.2022

Sivu 3/7

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy päivitetyn
poliittisen linjapaperin.

224
Strategiatoimikunnan nimeäminen

Liite 3 TYYn voimassa oleva strategia
Liite 4 Hakukuulutus strategiatoimikuntaan
Liite 5 Muistio nykyisen strategian toteutumisesta

TYYn nykyinen strategia on tehty vuosille 2018–2022.
Toimintasuunnitelman mukaisesti tänä vuonna arvioidaan TYYn
nykytilaa ja sen vahvuuksia ja heikkouksia, tehdään nykyisen
strategian toteutumisesta arviointi, suunnitellaan uusi
strategiaprosessi henkilökuntaa, luottamustoimijoita, sidosryhmiä ja
jäseniä osallistaen sekä perustetaan strategiatyöryhmä
valmistelemaan uutta strategiaa, joka on tarkoitus hyväksyä
edustajistossa vuoden 2023 aikana.

Hallituksen varapuheenjohtaja Tiitta ja pääsihteeri Peltonen ovat
työstäneen strategiaprosessia, sen aikataulutusta sekä
strategiatoimikunnan kokoonpanoa. Nykytoimintaa ja nykyisen
strategian toteutumista on arvioitu muun muassa teettämällä kysely
ja workshopit toimiston väelle ja edustajistolle. Nykytoiminnan
arviointia jatketaan myös syksyn aikana. Tarkempi kuvaus jo tehdystä
arvioinnista löytyy liitteenä olevasta muistiosta.

Strategiatoimikuntaan on suunniteltu tulevan edustus edustajiston,
hallituksen ja työntekijöiden lisäksi myös alumneista ja TYYn jäsenistä.
Hallitus avasi kokouksessaan 16/2022 (asia 201/2022) haun
strategiatoimikunnan alumni- ja kuntalaispaikoille. Haku oli auki 13.6.–
14.8. ja hakuaikana tuli kaksi hakemusta alumnipaikoille.

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se nimittää
loppukaudekseen strategiatoimikunnan valmistelemaan edustajiston
hyväksyttäväksi ylioppilaskunnan uuden strategian.

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että strategiatoimikunnan
jäseniksi valitaan kolme edustajiston keskuudestaan nimeämää
henkilöä sekä seuraavat henkilöt:

Akseli Tiitta
Petra Peltonen, pääsihteeri, sihteeri
Elmo Martela, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Työntekijöiden edustaja
Inari Harjuniemi, alumnijäsen
Frida Pessi, alumnijäsen
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HALLINNOLLISET ASIAT

225
TYYn toinen kommentti SYL:n sääntömuutosluonnoksista

Liite 6 TYYn toinen kommentti SYL:n sääntömuutosluonnoksista (nähtävillä
kokouksessa)

Suomen ylioppilaskuntien liitto uudistaa sääntöjään. Hallitus hyväksyi
kokouksessaan 15/2022 TYYn kommentin sääntömuutosten
ensimmäiselle kommenttikierrokselle. Sääntötyöryhmä on
toimittanut sääntömuutosluonnokset toiselle kommenttikierrokselle
ylioppilaskunnille 8.8.2022. Kommentoitavat muutosluonnokset
koskevat liittokokouksen valtakirjakäytäntöjä, liittokokouksen koon
rajaamista ja varaedustajien määrää. Kommenttikierros päättyy
24.8.2022

Hallituksen puheenjohtaja esittää:

Hallitus päättää hyväksyä TYYn toisen kommentin SYL:n
sääntömuutosluonnoksista

226
Kokoussanktiojärjestelmästä poikkeaminen

Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan
kokoussanktiojärjestelmästä. Palkkiottomana aikana (16.6.–15.8.)
kokoontumisesta päätettiin seuraavasti:
"Mikäli hallitus kokoontuu em. palkkiottomana aikana maksetaan
hallituksen jäsenille 50 euron suuruinen kokouspalkkio.
Kokouspalkkion lisäksi ei makseta erillisiä matkakorvauksia tai
päivärahoja."

Hallitus kokoontui 27.7.2022 ennalta sovitusti käsittelemään syksyn
alun onnistumisen ja orientaatioviikoille osallistumisen kannalta
välttämättömiä asioita päiväkoulunomaisesti. Kaikkien hallituslaisten
läsnäoloa edellytettiin. Kokouskäsittelyä vaativia asioita ei kuitenkaan
ollut, eikä kokousta järjestetty. Tästä huolimatta epävirallisen
kokoontumisen merkityksestä ja välttämättömydestä johtuen
korvauksen maksaminen olisi kohtuullista.

Hallituksen puheenjohtaja esittää

Hallitus päättää poiketa kokoussanktiojärjestelmästä siten, että
hallituslaisille maksetaan 50 euron suuruinen palkkio epävirallisesta
kokoontumisesta
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KOULUTUSPOLIITTISET ASIAT

227
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta
annetun lain, yliopistolain, ammattikorkeakoululain, tutkintokoulutukseen
valmentavasta koulutuksesta annetun lain 26 §:n ja rikosrekisterilain 6 §:n
muuttamisesta sekä opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain
kumoamisesta (SORA-lainsäädäntö)

Liite 7  Ylioppilaskunnan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi
SORA-lainsäädännön muuttamiseksi (nähtävillä kokouksessa)

Liite 8 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi SORA-lainsäädännön
muuttamiseksi

 Niin sanottu SORA-lainsäädäntö (SORA tulee sanoista
"soveltumattomuuden ratkaisuja") tuli voimaan 1.1.2012. Lainsäädäntö
mahdollistaa opiskelijan opiskeluoikeuden peruuttamisen aloilla,
joissa toimitaan esimerkiksi potilaiden tai lasten kanssa. Perusteena
oikeuden peruuttamiselle voi olla lainsäädännössä määritellyt
opiskelijan terveydentilan ja toimintakykyyn tai rikosrekisteriin liittyvät
syyt. Vaikka lainsäädännön tavoitteita voi pitää kannatettavina, on
ylioppilaskunta vastustanut SORA-lainsäädäntöä nykyisessä
muodossaan jo sen valmisteluvaiheessa. Lainsäädäntö ei varmista
opiskelijan oikeusturvan toteutumista riittävällä tavalla ja antaa
oppilaitoksille sellaisia viranomaisoikeuksia, joita niillä ei tulisi olla ja
joita ne eivät kykene kunnialla hoitamaan.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ammatillisesta koulutuksesta
annettua lakia, yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia sekä
tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annettua lakia ja
rikosrekisterilakia. Lisäksi esityksessä ehdotetaan kumottavaksi
opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annettu laki. Esitystä on
edeltänyt selvitystyö, joka huomioi monia ongelmia lainsäädännön
käytännön toteuttamisessa. Esitys tuo osaan kaivattuja parannuksia,
osaan jopa oikeusturvaheikennyksiä. Kokonaisuutena esitys ei pyri
korjaamaan lainsäädännön lähtökohtaisia ongelmia, vaan tarjoamaan
laastaria sen pahimpiin kohtiin.

Keskeisiä muutoksia:
 SORA-prosessin vireilletulo ehdotetaan määriteltäväksi laissa.
 Hakijalle tulee velvollisuus antaa hakuvaiheessa oppilaitokselle

tieto enintään kaksi vuotta vanhasta SORA-tutkinnasta, josta ei ole
tehty päätöstä.

 Oppilaitokselle tulee oikeus saada tieto enintään kaksi vuotta
vanhasta keskeneräisestä tutkinnasta toiselta korkeakoululta.
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 Tietojenantovelvoite ja tiedonsaantioikeus laajennetaan
koskemaan myös opinto-aloja, joilla työskennellään vammaisten ja
iäkkäiden kanssa.

 SORA-prosessissa oleva opiskelija voidaan siirtää koulutuksesta
toiseen jatkossa vain peruuttamispäätöksen jälkeen.

 Opiskelijat saavat oikeuden saada oppilaitokselta jälkiohjausta.
 Mikäli opiskelija on määrätty laissa tarkoitetulla tavalla

huumausainetesteihin, voidaan evätä osallistuminen käytännön
koulutukseen tai harjoitteluun tuloksien saapumiseen asti,
kuitenkin enintään kuukaudeksi.

 Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta esitetään lakkautettavaksi.
Sen tehtävät siirtyisivät hallinto-oikeuksille.

Koulutuspoliittinen asiantuntija on laatinut lausunnon yliopistolle
ylioppilaskunnan näkemyksistä. Lausuntoluonnos on liitteenä.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:

Hallitus päättää lausua yliopistolle hallituksen esityksestä
eduskunnalle laeiksi SORA-lainsäädännön muuttamiseksi liitteen
mukaisesti sekä lähettää lausunnon tiedoksi Suomen
ylioppilaskuntien liitolle.

228
Haun avaaminen yliopiston Sote-akatemian ohjausryhmään

Liite 9 Hakukuulutus Sote-akatemian ohjausryhmään

Sote-akatemian ohjausryhmän toimikausi päättyi 31.7.2022. Uusi kausi
on kaksivuotinen ja alkoi 1.8.2022. Ohjausryhmän valinta ei ehtinyt
toukokuun opiskelijaedustajien hakuun. Ohjausryhmään tulee valita
kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä uudelle kaudelle.

Turun yliopiston Sote-akatemia vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen
integraation synnyttämiin osaamis- ja tietotarpeisiin. Se yhdistää
kaikkien Turun yliopiston tiedekuntien sekä kauppakorkeakoulun
osaamisen ja asiantuntemuksen. Se on aktiivinen toimija monialaisissa
korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja työelämän kehittämisen
verkostoissa. Sote-akatemian ohjausryhmä vastaa sen toimintaan
liittyvän koulutuksen suunnittelusta.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:

Hallitus päättää avata haun Turun yliopiston Sote-akatemian
ohjausryhmään 31.7.2024 päättyvälle kaudelle liitteen mukaisesti.

229
Muut mahdolliset asiat
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230
Kokouksen päättäminen

LIITTEET

Liite 1 Puolivuotiskertomus 2022 (nähtävillä kokouksessa)
Liite 2 Edustajiston lähetekeskustelun pohjalta muokattu linjapaperi
Liite 3 TYYn voimassa oleva strategia
Liite 4 Hakukuulutus strategiatoimikuntaan
Liite 5 Muistio nykyisen strategian toteutumisesta
Liite 6 TYYn toinen kommentti SYL:n sääntömuutosluonnoksista (nähtävillä

kokouksessa)
Liite 7  Ylioppilaskunnan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi

SORA-lainsäädännön muuttamiseksi (nähtävillä kokouksessa)
Liite 8 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi SORA-lainsäädännön

muuttamiseksi
Liite 9 Hakukuulutus Sote-akatemian ohjausryhmään


