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Esityslista 26/2022

Aika: 11. marraskuuta 2022 klo 10.00

Paikka: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

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

310
Kokouksen avaus

311
Päätösvaltaisuus

312
Pöytäkirjantarkastaminen

313
Ilmoitusasiat

12.10. TYY x Mielen päällä: Tyypeistä kavereiksi -tapahtuma
17.10. Peltonen YVV-neuvoston kokouksessa
18.10. Työntekijöiden koulutus- ja virkistyspäivä
24.10. Yhdenvertaisuussiiven kokous
31.10. Peltonen turvallisuuden ohjausryhmän kokouksessa
2.11. Ritola ONO-kokouksessa
3.11. Turunen yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunnan

kokouksessa
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7.11. Turunen korkeakoulujen yhdenvertaisuutta selvittävän loppuraportin
julkistustilaisuudessa

11.11. TYYn viisivuotisalumni-illallinen
14.11. Peltonen riskienhallinnan ohjausryhmän kokouksessa
21.11. Peltonen YVV-neuvoston kokouksessa
28.11. Peltonen TYS:n Yo-kylän itäpuolen kehittämisen ohjausryhmän

kokouksessa

314
Esityslistan hyväksyminen

EDUSTAJISTOASIAT

315
Edustajiston puheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2023

Edustajiston sääntömääräinen tehtävä (TYYn säännöt 11, §) on valita
keskuudestaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

”Enemmistövaali: Jos valittavia on yksi (1), tulee valituksi vaaleissa
eniten ääniä saanut. Enemmistövaalissa ehdokkaalle annetaan yksi
ääni.

Tullakseen valituksi ensimmäisessä äänestyksessä on ehdokkaan
saatava enemmistö annetuista äänistä. Ellei kukaan saa vaadittua
enemmistöä, toimitetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä
saaneen välillä. Tässä äänestyksessä enemmän ääniä saaneen
katsotaan tulleen valituksi. Jos toinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee
arpa.

Jos ensimmäisen äänestyksen jälkeen ei ole selvillä kahta eniten ääntä
saanutta, toimitetaan ylimääräinen äänestys tasaäänimäärissä olevien
kesken. Jos tämä ylimääräinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa.”
(TYYn hallintosääntö, 16 §)

TYYn säännöt, 11 §
TYYn hallintosääntö, 16 §

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan.

316
Edustajiston varapuheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2023
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Edustajiston sääntömääräinen tehtävä (TYYn säännöt, 11 §) on valita
keskuudestaan varapuheenjohtaja. Valintatapa on esitetty edellisessä
kohdassa.

TYYn säännöt, 11 §
TYYn hallintosääntö, 16 §

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan.

317
Turun ylioppilaslehden (TYL) johtokunnan valitseminen vuodeksi 2023

”2.1 Edustajisto nimittää TYL:n johtokuntaan ylioppilaskunnan
jäsenistöstä puheenjohtajan sekä kuusi (6) jäsentä. Johtokunnan
toimikausi on kalenterivuosi. Eronneen tai pysyvästi estyneen
puheenjohtajan tilalle uuden puheenjohtajan valitsee edustajisto.
Eronneen tai pysvästi estyneen jäsenen tilalle hallitus valitsee uuden
jäsenen valintatoimikunnan esityksestä.

2.2 Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
toimikaudekseen. Johtokunnan sihteerinä toimii johtokunnan
keskuudestaan valitsema henkilö.” (Turun ylioppilaslehden
johtosääntö)

Turun ylioppilaslehden johtosääntö, 2.2. ja 2.2.

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee TYL:n
johtokuntaan puheenjohtajan ja kuusi jäsentä vuodeksi 2023.

318
Avustustoimikunnan valitseminen

Ylioppilaskunnan avustustoimikunnan päätehtävä on käsitellä
järjestöjen toiminta-avustukset ja valmistella niistä päättäminen
hallitukselle.

Ylioppilaskunnan ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista 8 §:n
mukaan "[t]oimikuntaan järjestetään avoin haku, jonka perusteella
valintatoimikunta tekee esityksen edustajistolle. Avustustoimikuntaan
kuuluu puheenjohtaja ja 6-10 varsinaista jäsentä ylioppilaskunnan
jäsenten keskuudesta. Toimikunnan puheenjohtajana toimii
ylioppilaskunnan hallituksen jäsen. Toimikunta valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan."
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Edustajisto valitsee avustustoimikunnan jäsenet suhteellisella
henkilökohtaisella vaalilla.

Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee
avustustoimikunnan jäsenet valintatoimikunnan esityksestä.

HALLINNOLLISET ASIAT

319
Kokoussanktion määrääminen

TYYn hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 1/2022
kokoussanktiomuistion, jonka mukaan:

"Mikäli hallituksen jäsen on estynyt saapumasta hallituksen
kokoukseen tai aamukouluun tai myöhästyy, on hänen ilmoitettava
siitä viimeistään kokousta edeltävänä työpäivänä hallituksen
puheenjohtajalle tai pääsihteerille.

Kokoussanktio hallituksen kokousten ja aamukoulun osalta on 25
euroa.

Sanktiojärjestelmää ei sovelleta, jos poissaololle tai myöhästymiselle on
pätevä syy, kuten oma tai lähiomaisen sairaus tai jokin TYYn tehtävä.
Mikäli sanktioitu hallituksen jäsen esittää hallitukselle seitsemän (7)
päivän kuluessa kokouksesta pätevän syyn poissaololleen tai
myöhästymiselleen, voi hallitus olla määräämättä sanktiota.

[…]

Sanktiojärjestelmän soveltamisesta tehdään aina hallituksen päätös.
Kokoussanktiot pidätetään seuraavasta maksettavasta palkkiosta. "

Hallituksen jäsenet Alm, Tiitta ja Tolvanen olivat ilmoittamatta poissa
kokouksesta 14.10.

Hallituksen jäsen Turunen esittää:

Hallitus päättää kokoussanktioiden määräämisestä ja varojen
käyttökohteesta.

320
Haku TYYn elokuvatoimikuntaan vuodelle 2023

Liite 1 Hakukuulutus: elokuvatoimikunta 2023
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Ylioppilaskunnan elokuvatoiminnan ohjesäännön 2.1 kohdan mukaan:

"Hallitus nimittää ylioppilaskunnan elokuvatoimikuntaan
kalenterivuodeksi kerrallaan 9–13 ylioppilaskunnan jäsentä istuvan
elokuvatoimikunnan esityksestä. Eronneen tai estyneen jäsenen tilalle
hallitus valitsee tarvittaessa uuden jäsenen toimikunnan kauden
loppuun elokuvatoimikunnan esityksestä. Elokuvatoimikuntaan
valitaan henkilöitä, jotka ovat osoittaneet kiinnostuksensa
audiovisuaalisen kulttuurin edistämiseen ja elokuvakerho Kinokoplan
toimintaan."

Kiinnostuneet ilmoittautuvat täyttämällä hakemuslomakkeen TYYn
sivuilla. Vuoden 2022 elokuvatoimikunta tekee esityksen hallitukselle
valittavasta toimikunnasta vuodelle 2023.

Elokuvatoiminnan ohjesääntö: kohta 2.1

Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:

Hallitus päättää avata haun TYYn vuoden 2023 elokuvatoimikuntaan.
Haku on auki 11.11.–30.11.2022 klo 23.59.

JÄRJESTÖASIAT

321
Haun avaaminen TYYn avustustoimikuntaan vuodelle 2023

Liite 2 Hakukuulutus: avustustoimikunta

Avustustoimikunnan tehtävänä on valmistella toiminta-avustusten
pisteytyskriteerit, pisteyttää toiminta-avustushakemukset sekä
valmistella muut rahalliset avustuspäätökset, jotka edustajisto
toimikunnalle määrää. Toimikunnan toimikausi on kalenterivuosi ja
sen puheenjohtajana toimii TYYn hallituksen jäsen.

Hakijalta edellytetään ylioppilaskunnan jäsenyyttä, sekä kokemusta
TYYn järjestöissä toimimisesta. Hakukriteerinä toimii hakijan
osoittama motivaatio toimia tehtävässä. Valintaa tehtäessä
huomioidaan myös tiedekuntien ja erilaisten järjestöjen edustavuus.

Valintatoimikunta tekee hakemusten perusteella esityksen
edustajistolle toimikunnan kokoonpanosta. Edustajisto valitsee
avustustoimikunnan kokouksessaan marraskuun lopussa. Hakuaika
avustustoimikuntaan päättyy 24.11.2022 klo 23.59.

Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:

Hallitus päättää avata haun TYYn avustustoimikuntaan vuodelle 2023.
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KANSAINVÄLISET ASIAT

322
Edustajan nimeäminen Turun yliopiston vieraskielisten tutkinto-ohjelmien
apurahatoimikuntaan

Turun yliopisto perii lukuvuosimaksuja opiskelijoilta, jotka eivät ole
EU/ETA-maiden kansalaisia, heihin rinnastettavia tai heidän
perheenjäseniään. Yliopistolta edellytetään apurahaohjelmaa näitä
opiskelijoita varten. Turun yliopiston hallituksen päätöksen 15.9.2016
mukaisesti on perustettu Turun yliopiston vieraskielisten tutkinto-
ohjelmien apurahatoimikunta. Nykyisen apurahatoimikunnan kausi
päättyy 31.12.2022.

Nyt nimetään apurahatoimikunta kaudelle 1.1.2023–31.12.2025. Turun
yliopisto on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään jäsenen sekä
varajäsenen apurahatoimikuntaan.

Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:

Hallitus päättää valita ylioppilaskunnan edustajaksi
apurahatoimikuntaan kansainvälisten asioiden asiantuntijan ja
varajäseneksi kansainvälisistä asioista vastaavan hallituksen jäsenen.

KOULUTUSPOLIITTISET ASIAT

323
Haun avaaminen yliopiston tutkintolautakuntaan

Liite 3 Nimityspyyntö tutkintolautakuntaan 2022
Liite 4 Hakukuulutus tutkintolautakuntaan

Yliopistolain ja yliopiston johtosäännön mukaan yliopistossa on
tutkintolautakunta. Lautakunnan tehtävänä on käsitellä
opintosuoritusten (lukuun ottamatta lisensiaatin tutkielmia ja
väitöskirjoja) arvostelua ja opintojen tai muulla tavoin osoitetun
osaamisen hyväksi lukemista koskevat oikaisupyynnöt
opintojohtosäännöstä tarkemmin ilmenevällä tavalla.

Tutkintolautakunnassa on kuusi jäsentä, joista neljä edustaa yliopiston
opetus- ja tutkimushenkilökuntaa ja kaksi opiskelijoita. Lisäksi kullakin
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan
puheenjohtajana toimii finanssioikeuden professori Jaakko Ossa.

Tutkintolautakunnan toimikausi on neljä vuotta, opiskelijajäsenten
kuitenkin vain kaksi vuotta.
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Ylioppilaskuntaa pyydetään valitsemaan tutkintolautakuntaan kaksi
opiskelijajäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ajalle
1.1.2023 – 31.12.2024.

Koska lautakunta käyttää työssään julkista valtaa, eli tekee
lainvoimaisia ratkaisuja yksittäisten opiskelijoiden asioissa ja koska
Turun yliopiston hallintokieli on suomi, jäseniltä ja varajäseniltä
edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää, että avataan haku
tutkintolautakuntaan ajalle 16.11.–28.11.2022.

558/2009: 3 luku (organisaatio), 13 §, 27 §, 28 §
Turun yliopiston johtosääntö: 46 §
Turun yliopiston vaalijohtosääntö: 3 §, 4 §, 7 §, 47 §, 49 §, 50 §
Turun yliopiston opintojohtosääntö: 9.3
Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt: 11 §, 20 §, 25 §
Turun yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien

valinnasta: luvut 1-3, 7-8

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:

Hallitus päättää avata haun yliopiston tutkintolautakuntaan liitteen
mukaisesti.

SIIPIASIAT

324
TYYn siipien ydintiimien täydennyshaun avaaminen

Hallitus valitsi kokouksessaan 23/2022 siipien ydintiimien jäseniä
kaikkiin TYYn viiteen siipeen lukuvuodelle 2022–2023. Hakijoita ei ollut
tarpeeksi, jotta ydintiimit olisivat täyttyneet. Siipien ydintiimeihin
avataan täydennyshaku seuraavasti:

Kansainvälisyyssiipi 1 ydintiimin jäsen
Kehitysyhteistyösiipi 2 ydintiimin jäsentä
Kulttuurisiipi 2 ydintiimin jäsentä
Yhdenvertaisuussiipi 1 ydintiimin jäsen
Ympäristösiipi 1 ydintiimin jäsen

Hakea voivat kaikki TYYn jäsenet. Täydennyshaku aukeaa 11.11.2022 klo
12.00 ja päättyy 22.11.2022 klo 23.59. Hakea voi TYYn verkkosivuilla
olevalla Webropol-lomakkeella.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 48§ mukaan hallitus päättää jäsenten
valitsemisesta ylioppilaskunnan siipiin.
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Hallituksen jäsen Turunen esittää:

Hallitus päättää avata täydennyshaun siipien ydintiimeihin
lukuvuodelle 2022–2023.

SOSIAALIPOLIITTISET ASIAT

325
Haun avaaminen yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikuntaan

Liite 5 Hakukuulutus: Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta

Turun yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunnan tehtävänä
on edistää ja seurata yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista ja
kehittymistä yliopistossa. Se toteuttaa Turun yliopiston hallituksen
hyväksymää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa, joka on
laadittu strategiakaudelle 2021–2030. Toimikunnassa on yksi
varsinaisen opiskelijaedustajan paikka sekä yksi varaedustajan paikka.
Lisäksi ylioppilaskunnan hallituksen yhdenvertaisuusvastaavalla sekä
sosiaalipoliittisella asiantuntijalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus
toimikunnan kokouksissa. Toimikunnan toimikausi kestää 2020–2025,
mutta TYYn valitseman opiskelijaedustajan toimikausi on kaksi vuotta.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt: 20 §
Turun yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien

valinnasta: kaikki luvut (1-8)

Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:

Hallitus päättää avata opiskelijaedustajien haun yhdenvertaisuus- ja
tasa-arvotoimikuntaan liitteiden mukaisesti ajalle 14.11.–25.11.2022 ja
päättää valtuuttaa sosiaalipoliittisen asiantuntijan huolehtimaan
hakukuulutusten kääntämisestä.

TUUTOROINTIASIAT

326
Supertuutorien valinta

Liite 6 Supertuutoriehdotukset 2022 (ei julkaista)

TYY valitsee vuosittain uusien opiskelijoiden ehdotuksista
Supertuutorin ja Kv-supertuutorin. Tänä vuonna ehdotuksia
supertuutoriksi tuli määräaikaan mennessä 132.
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Hallituksen jäsen Turunen esittää:

Hallitus päättää valita supertuutorin ja kv-supertuutorin.

327
Muut mahdolliset asiat

328
Kokouksen päättäminen

LIITTEET

Liite 1 Hakukuulutus: elokuvatoimikunta 2023
Liite 2 Hakukuulutus: avustustoimikunta
Liite 3 Nimityspyyntö tutkintolautakuntaan 2022
Liite 4 Hakukuulutus tutkintolautakuntaan
Liite 5 Hakukuulutus: Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta
Liite 6 Supertuutoriehdotukset 2022 (ei julkaista)


