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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
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335
Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma vuosille 2023–2025

Liite 1 Hallituksen esitys vuosien 2023–2025 toimintasuunnitelmaksi ja
tavoiteohjelmaksi

Hallitus ja henkilöstö ovat valmistelleet ylioppilaskunnalle
toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman vuosille 2023–2025.
Dokumentin tarkoitus on ohjata TYYn tulevien vuosien toimintaa.
Edustajisto kävi toimintasuunnitelmasta lähetekeskustelun lokakuun
kokouksessaan. Hallitus ja henkilöstö ovat tehneet lähetekeskustelun
pohjalta muutoksia dokumenttiin.

Hallituksen puheenjohtaja esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää
toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta vuosille 2023–2025.

336
Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2023–2025

Liite 2 Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2023–2025

Taloustoimikunta on valmistellut edustajiston käsittelyä varten
hallitukselle talousarvion ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman
vuosille 2023–2025. Edustajisto on käynyt talousarviosta ja keskipitkän
aikavälin taloussuunnitelmasta lähetekeskustelun lokakuun
kokouksessaan.

Talousarvio vuodelle 2023 hyväksytään osana keskipitkän aikavälin
taloussuunnitelmaa edustajiston marraskuun kokouksessa
hallituksen esityksestä.

Taloustoimikunta esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn
talousarvion ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman 2023–2025.

337
Jäsenmaksun määrääminen lukuvuodelle 2023–2024

Liite 2 Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2023–2025

Yliopistolain 46.4 §:n mukaan "Ylioppilaskunnan tarkoituksen ja
tehtävien toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot
suoritetaan ylioppilaskunnan omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla
tuloilla sekä jäsenmaksuilla, joita ylioppilaskunnalla on oikeus määrätä
ylioppilaskunnan jäsenten suoritettaviksi. Jäsenmaksun vahvistaa
yliopiston rehtori, ja sen maksamista valvoo yliopisto."
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Ylioppilaskunnan sääntöjen 35 § mukaan "[jäsenm]aksu on määrättävä
jokaiselle lukuvuoden aikana yliopistossa läsnä olevalle perustutkintoa
suorittavalle ylioppilaskunnan jäsenelle yhtä suureksi. Syys- ja
kevätlukukausien jäsenmaksut voivat olla erisuuruiset.
Ylioppilaskunnan jäsenmaksusta päättää ylioppilaskunnan edustajisto
ja sen vahvistaa yliopiston rehtori."

Talousarviossa esitetään kahden euron korotusta perustutkinto-
opiskelijan jäsenmaksuun lukuvuodelle 2023–2024. Jatko-opiskelijan
jäsenmaksuun ei esitetä muutosta. Keskipitkän aikavälin
taloussuunnitelmassa (KTS) ei esitetä muita muutoksia jäsenmaksuun
tuleville vuosille.

Yliopistolaki 46.4 §
Ylioppilaskunnan säännöt 11 §, 35 §

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää ylioppilaskunnan
jäsenmaksusta lukuvuodelle 2023–2025.

338
Tilintarkastajien valitseminen vuodeksi 2023

Ylioppilaskunnan sääntöjen 37 § mukaan "Jokaisen varainhoitovuoden
tilejä ja hallintoa tarkastamaan valitaan tilintarkastaja, jonka tulee olla
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) sekä hänelle
samat pätevyysvaatimukset täyttävä henkilökohtainen
varatilintarkastaja tai Keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastusyhteisö.

Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö,
varatilintarkastajaa ei valita."

KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers on käytettävissä.

Ylioppilaskunnan säännöt, 37 §

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan
tilintarkastajaksi vuodeksi 2023 PricewaterhouseCoopers-yhteisön,
joka nimeää keskuudestaan vastuullisen tilintarkastajan.

339
Hallituksen puheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2023
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“Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä
seitsemään (5–7) hallituksen jäsentä, joiden kaikkien tulee olla
ylioppilaskunnan vaalikelpoisia jäseniä.” (Ylioppilaskunnan säännöt 18
§)

Sääntöjen 19 §:n mukaan hallituksen puheenjohtaja valitaan erikseen
ennen muun hallituksen valintaa. Hallituksen puheenjohtajan ja
hallituksen yksityisten jäsenten on nautittava edustajiston
luottamusta. Ylioppilaskunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
sekä ylioppilaskunnan henkilöstö eivät voi toimia hallituksen jäseninä.
Hallituksen jäsenet eivät voi toimia edustajiston jäseninä.

Perehdytys tehtävään järjestetään toimen edellisen hoitajan ja TYYn
toimiston toimesta pääsääntöisesti joulukuun 2022 aikana.

Ylioppilaskunnan säännöt, 18–19 §

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan
hallituksen puheenjohtajan vuodeksi 2023.

340
Hallituksen koosta päättäminen vuodeksi 2023

”Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä
seitsemään (5–7) hallituksen jäsentä, joiden kaikkien tulee olla
ylioppilaskunnan vaalikelpoisia jäseniä.” (Ylioppilaskunnan säännöt, 18
§)

Ylioppilaskunnan säännöt, 18 §

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää ylioppilaskunnan
hallituksen koosta.

341
Hallituksen valitseminen vuodeksi 2023

"Hallituksen jäsenet valitaan hallintosäännön määräämällä tavalla
listaäänestyksellä suljetuin lipuin." Ylioppilaskunnan säännöt, 19 §)

"Äänestykseen asetetaan listat, joissa kussakin on mainittava
hallitukseen ehdotettavien nimet. Listat on aina esitettävä täydellisinä.
Sama henkilö voi olla ehdokkaana useammalla kuin yhdellä listalla,
mutta listan esittäjällä on tästä oltava kyseisen henkilön suostumus.
Mikäli jokin lista saa äänestyksessä yli puolet annetuista äänistä,
katsotaan siinä mainitut henkilöt valituiksi. Mikäli listoja on
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ensimmäisessä äänestyksessä useampia kuin kaksi, eikä mikään niistä
saavuta yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan toinen äänestys, jossa
on vastakkain kaksi ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä
saanutta listaa. Lopullisessa äänestyksessä äänten mennessä tasan
ratkaisee arpa.

Jos ensimmäisen äänestyksen jälkeen ei ole selvillä kahta eniten ääntä
saanutta listaa, toimitetaan ylimääräinen äänestys tasaäänimäärissä
olevien listojen kesken. Jos tämä ylimääräinen äänestys päättyy tasan,
ratkaisee arpa." (Ylioppilaskunnan hallintosääntö, 4 §)

Perehdytys tehtävään järjestetään joulukuun 2022 ja tammikuun 2023
aikana.

Ylioppilaskunnan säännöt, 19 §
Ylioppilaskunnan hallintosääntö, 4 §

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan
hallituksen vuodeksi 2023.

342
Strategiatoimikunnan kokoonpanon päivittäminen

Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 § mukaan ”Edustajisto tai hallitus voi
harkintansa mukaan asettaa toimikaudekseen tai lyhyemmäksi ajaksi
toimikuntia.” Useamman edustajistokauden toimivat toimikunnat
pitää siksi nimittää uudelleen edustajistokauden vaihtuessa.

Edustajisto päätti syyskuun kokouksessaan 2022 asettaa
strategiatoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella
ylioppilaskunnan uusi strategia edustajiston hyväksyttäväksi.
Toimikunta voi tehdä tehtäväänsä liittyviä esityksiä edustajistolle.
Toimikunnan jäseniksi nimitettiin:

 Akseli Tiitta, puheenjohtaja
 Petra Peltonen, pääsihteeri, sihteeri
 Elmo Martela, taloustoimikunnan puheenjohtaja
 Joni Kajander, työntekijöiden edustaja
 Frida Pessi, alumnijäsen
 Inari Harjuniemi, alumnijäsen
 Jenni Jäntti, edustajiston edustaja
 Anton Venäläinen, edustajiston edustaja
 Aliisa Wahlsten, edustajiston edustaja
 Kaapo Havuluoto, edustajiston edustaja
 Mari van den Berg, edustajiston edustaja
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Nykyinen pääsihteeri on ilmoittanut jäävänsä vanhempainvapaalle
joulukuun puolesta välistä alkaen noin vuodeksi, joten hänelle on
rekrytoitu sijaiseksi Riina Lumme. Täten on syytä täydentää
strategiatoimikunnan kokoonpanoa siten, että Petra Peltonen jatkaa
toimikunnan jäsenenä ja nimitetään Riina Lumme
strategiatoimikunnan jäseneksi ja sihteeriksi.

Hallituksen varapuheenjohtaja esittää:

 Hallitus päättää esittää edustajistolle, että edustajisto päättää muuttaa
strategiatoimikunnan kokoonpanoa siten, että Petra Peltonen jatkaa
strategiatoimikunnan jäsenenä ja pääsihteerin sijainen Riina Lumme
nimitetään strategiatoimikunnan jäseneksi ja sihteeriksi.

HYVINVOINTIASIAT

343
TYYn jäsenen nimeäminen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Läntisen alueen
johtokuntaan

Liite 3 Jäsenen nimeämispyyntö ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön
läntisen alueen johtokuntaan

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on pyytänyt ylioppilaskuntia ja
opiskelijakuntia nimeämään jäsenet säätiön läntisen alueen
johtokuntaan toimikaudeksi 1.1.2023-31.12. 2024. Johtokuntaan kuuluu
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään
kahdeksan muuta jäsentä. Jäsenistä vähintään puolet ja enintään
neljän tulee edustaa alueen toimipiiriin kuuluvia jäseniä.

Läntisen alueen ylioppilaskunnilla on kaksi varsinaisen jäsenen
paikkaa, jotka jaetaan alueen ylioppilaskuntien kesken, niin että
ylioppilaskunnista TYY ja ÅAS toimivat johtokunnassa toimikaudella
2023-2024 ja VYY toimii varalla. Lisäksi alueen ammattikorkeakoulujen
opiskelijakunnilla on kaksi varsinaisen jäsenen paikkaa. YTHS on
pyytänyt tiedon nimeämisistä 14.11.2022 mennessä.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 38 §:n mukaan valintatoimikunta
valmistelee Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön toimielinten jäsenten
valinnan hallitukselle. Valintatoimikunta päätti olla tekemättä esitystä
hallitukselle.

Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:

Hallitus päättää nimetä sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritolan
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön läntisen alueen johtokuntaan.
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344
TYYn edustajan nimeäminen YTHS:n valtuuskuntaan

Liite 4 Nimeämispyyntö Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön valtuuskuntaan
Liite 5 Ohjesääntö Suomen ylioppilaskuntien liiton edustajien valinnasta

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön valtuuskuntaan
Liite 6 YTHS:n säännöt

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL on pyytänyt ylioppilaskuntia
esittämään edustajaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön
valtuuskuntaan. Jokaisella ylioppilaskunnalla on vuosittain
vuorotteleva edustus valtuuskunnassa SYL:n liittokokouksessa 2018
sovitun ohjesäännön mukaisesti. TYYn edustus vuorottelee
valtuuskunnassa TREYn edustuksen kanssa niin, että TYYn edustaja
toimii varaedustajana vuonna 2023 ja varsinaisena vuonna 2024.

Kiertovuoron mukaisesti puolet ylioppilaskunnista voivat esittää
valtuuskuntaan kahta varsinaista edustajaa, joiden tulee olla kahta eri
sukupuolta. Kiertovuoron mukaisesti ne ylioppilaskunnat, jotka eivät
ole varsinaisen edustajan esittämisvuorossa, voivat esittää
varaedustajia. Nämä ylioppilaskunnat voivat esittää valtuuskuntaan
kahta varaedustajaa, joiden tulee olla kahta eri sukupuolta.

Valtuuskunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja sen tehtäviin
kuuluvat YTHS:n säännöissä määritellyt tehtävät.

Ylioppilaskunnan sääntöjen 38 §:n mukaan valintatoimikunta
valmistelee ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön toimielinten jäsenten
valinnan. Valintatoimikunta päätti olla tekemättä esitystä hallitukselle

Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:

Hallitus päättää esittää Siiri Turusta ja sosiaalipoliittinen asiantuntija
Ville Ritolaa TYYn edustajiksi YTHS:n valtuuskuntaan kaudelle 2023–
2024.

345
Muut mahdolliset asiat

346
Kokouksen päättäminen

LIITTEET
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