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Esityslista 28/2022

Aika: 25. marraskuuta 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

346
Kokouksen avaus

347
Päätösvaltaisuus

348
Pöytäkirjantarkastaminen

349
Ilmoitusasiat

1.11. Saarinen yliopiston johtoryhmän kokouksessa
15.11. Saarinen yliopiston johtoryhmän kokouksessa

Saarinen Opiskelijakaupunki Turku -ohjausryhmän kokouksessa
21.11. Saarinen, Kajander, Peltonen, Tiitta ja Tolvanen lounaalla rehtoraatin

kanssa
22.11. Saarinen, Kajander, Tiitta ja Tolvanen vierailulla Rauman kampuksella
23.11. Lahoniitty tiedonhallinnan ohjausryhmässä
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1.12. Pääsihteerin sijaisen työsuhde alkaa. Pääsihteerin täydet vastuut ja
velvollisuudet siirtyvät sijaiselle 12.12. alkaen.

350
Esityslistan hyväksyminen

HALLINNOLLISET ASIAT

351
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 puheenjohtaja oli minuutin myöhässä kokouksesta 11.11.
Hallituksen jäsen Pitkäranta jätti saapumatta kokoukseen 17.11.

Hallituksen puheenjohtaja esittää:

Hallitus päättää määrätä kokoussanktion hallituksen puheenjohtajalle
ja hallituksen jäsen Pitkärannalle ja valitsee varojen käyttökohteeksi
Saaristomeren suojelurahaston.

352
Lahoniityn sijaisjärjestelyt

Järjestö- ja hallintoasiantuntija Lahoniitty on pyytänyt opintovapaata
ajalle 16.1.2023–31.7.2023. Opintovapaalain 4 §:n mukaan "[t]yöntekijällä,
jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai
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useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on
jäljempänä säädetyin rajoituksin oikeus saada opintovapaata saman
työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään
kaksi vuotta." Lahoniityn edellisestä opintovapaasta on niin kauan
aikaa, että hänellä on oikeus uuteen opintovapaaseen.
Opintovapaalain mukaan työnantajalla on oikeus siirtää opintovapaan
alkamisajankohtaa vain mikäli opintovapaan myöntäminen
hakemuksessa tarkoitettuna aikana tuottaisi tuntuvaa haittaa
työnantajan harjoittamalle toiminnalle. Opintovapaan ajankohta ei
tuota tuntuvaa haittaa ylioppilaskunnalle, joten opintovapaa on
myönnetty. Järjestö- ja hallintoasiantuntijan tehtäviin tarvitaan
sijainen opintovapaan ajaksi.

Ylioppilaskunnan hallintosäännön 41.8 § mukaan "[t]oimen
määräaikainen hoitaja haetaan avoimella haulla tai perustelluista
syistä hallituksen nimityksellä". Työsopimuslain 2 luvun 5 § perusteella
osa-aikaiselle työntekijälle on tarjottava tälle sopivia vapautuvia
tehtäviä ennen uuden työvoiman palkkaamista.

Tero Ahlgren on ollut useaan otteeseen osa-aikaisessa
määräaikaisessa työsuhteessa ylioppilaskunnan palveluksessa kesästä
2018 alkaen ja osa-aikaisessa vakituisessa työsuhteessa 27.3.2020
alkaen. Nykyään Ahlgren hoitaa työsopimuksensa mukaisesti TYYn
vuokratilojen hoitajan ja starttipakettivaraston koordinaattorin
tehtäviä. Lisäksi Ahlgrenilla on pitkä ja monipuolinen tausta
ylioppilaskunnan erilaisista luottamustehtävistä (muun muassa
ylioppilaskunnan hallituksesta, edustajistosta ja
keskusvaalilautakunnasta) sekä ylioppilaskunnan alaisista järjestöistä.
Vapautuvia työtehtäviä on lähtökohtaisesti tarjottava Ahlgrenille,
jolloin sijaista ei rekrytoida.

Ylioppilaskunnan hallintosääntö 41 §
Opintovapaalaki 4 §, 8 §
Työsopimuslaki 2 luku 5 §

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää merkitä tiedoksi Lahoniityn opintovapaan aikaiset
järjestelyt.

JÄRJESTÖASIAT

353
Projekti- ja erillisavustukset 4/2022

Liite 1 Projekti- ja erillisavustukset 4/2022 (nähtävillä kokouksessa)
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Projekti- ja erillisavustusten myöntämistä ohjaa TYYn ohjesääntö
järjestöistä ja avustuksista. TYY myöntää projekti- ja erillisavustuksia
neljä kertaa vuodessa.

Projektiavustuksiin on vuodeksi 2022 budjetoitu 4000 € ja
erillisavustuksiin 2000 €. Avustusten lunastusaste on ollut aiempina
vuosina 50–70 prosenttia.

Hakemuksia saapui 15.11.2022 mennessä sähköisesti 10 kappaletta.
Hakemusten yhteenlaskettu hakusumma on 9 185 €.

Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista

Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:

Hallitus päättää jakaa projekti- ja erillisavustukset 2/2022 liitteen
mukaisesti.

SIIPIASIAT

354
Siipien ydintiimien täydennys lukuvuodelle 2022–2023

Liite 2 Koonti siipien ydintiimiin hakeneista täydennyshaussa 2022 (ei
julkaista)

Hallitus päätti kokouksessaan 26/2022 avata täydennyshaun kaikkiin
TYYn viiteen siipeen lukuvuodelle 2022–2023. Haku oli auki 11.–22.11. ja
hakijoilla oli mahdollisuus hakea useampaan kuin yhteen siipeen.
Hakemuksia saapui useita ja tarkemmat tiedot hakijoista ovat
liitteessä.

Hallituksen jäsen Turunen esittää:

Hallitus päättää valita uudet jäsenet siipien ydintiimeihin 2022–2023.

355
Muut mahdolliset asiat

356
Kokouksen päättäminen

LIITTEET

Liite 1 Projekti- ja erillisavustukset 4/2022 (nähtävillä kokouksessa)
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Liite 2 Koonti siipien ydintiimiin hakeneista täydennyshaussa 2022 (ei
julkaista)


