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Esityslista 29/2022

Aika: 9. joulukuuta 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

357
Kokouksen avaus

358
Päätösvaltaisuus

359
Pöytäkirjantarkastaminen

360
Ilmoitusasiat

24.11. Soponeuvosto
1.12. Turunen ja Ritola YTHS:n Turun terveystyöryhmän kokouksessa
8.12. Turunen ja Ritola opiskelijatuutoreiden koulutuksen

kehittämistapaamisessa yliopiston kanssa
12.12.  Turunen Turun alueen korkeakoulujen esteettömyysverkosto

Yhdenvertaisuussiiven kokous
13.12. 1. Järjestöfoorumi
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15.12. Turunen ja Ritola opiskelijatuutoreiden koulutuksen
kehittämistapaamisessa yliopiston kanssa

361
Esityslistan hyväksyminen

HALLINNOLLISET ASIAT

362
Pääsihteerin sijaisen tilinkäyttöoikeudet ja luottokortti

Pääsihteerin sijainen Riina Lumme tarvitsee tilinkäyttöoikeuden
ylioppilaskunnan käyttötiliin FI48 5716 9020 0256 10. Hän tarvitsee
käyttöönsä ylioppilaskunnan luottokortin työtehtävien hoitamista
varten.

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää myöntää pääsihteeri Riina Lumpeelle (xxxxxx-yyyy)
käyttöoikeuden ylioppilaskunnan käyttötiliin FI48 5716 9020 0256 10
sekä hankkia hänelle ylioppilaskunnan luottokortin.

363
Elokuvatoimikunnan valitseminen vuodelle 2023

Liite 1 Koonti hakijoista elokuvatoimikuntaan 2023 (ei julkaista)
Liite 2 Elokuvatoimikunnan esitys elokuvatoimikunnan jäseniksi 2023

TYYn hallitus avasi haun vuoden 2023 elokuvatoimikuntaan 11.11. Haku
päättyi 30.11., johon mennessä hakemuksia saapui 10 kappaletta.
Elokuvatoimikunta käsitteli hakemukset kokouksessaan ja teki
hallitukselle esityksen valittavista henkilöistä. Elokuvatoimikunta
valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.

TYYn elokuvatoiminnan ohjesääntö, luku 2.1 ”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.”

Elokuvatoiminnan ohjesääntö, luvut 1.3 ja 2.1

Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:

Hallitus päättää valita elokuvatoimikunnan vuodelle 2023.
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364
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 jäsen Pitkäranta oli myöhässä päiväkoulusta 30.11.
Hallituksen jäsen Pajunen oli poissa kokouksesta 25.11.
Hallituksen jäsen Alm oli myöhässä päiväkoulusta 7.12.

Hallituksen puheenjohtaja esittää:

Hallitus päättää määrätä kokoussanktioiden määräämisestä ja varojen
käyttökohteesta

JÄRJESTÖASIAT

365
Järjestöilmoitukset ja järjestöasemahakemukset

 TYYn ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista 5 § mukaan "Järjestön on
vuosittain joulukuussa hallituksen määräämään päivään mennessä
jätettävä ylioppilaskunnalle TYYn järjestöilmoituslomake täytettynä.
Ilmoituksesta tulee käydä ilmi yhdistyksen yhteystiedot, luettelo
yhdistyksen toimihenkilöistä, nimenkirjoittajat kyseisenä vuonna,
yhdistyksen jäsenmäärä ja TYYn jäsenten osuus jäsenistöstä."

 Järjestöaseman voi hakemuksesta saada yhdistys, jonka jäsenten
enemmistö on TYYn jäseniä. Erityisen painavista syistä hallitus voi
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myöntää järjestöaseman myös yhdistykselle, jonka jäsenistä alle puolet
on TYYn jäseniä. Järjestöaseman myöntää ylioppilaskunnan hallitus.
Hakemukset käsitellään kaksi kertaa vuodessa ennen tammikuun
loppua ja ennen syyskuun loppua. Hakemukset tulee toimittaa TYYhyn
viimeistään joulukuussa ja elokuussa hallituksen määräämään
päivään mennessä.

Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista 2, 3 ja 5 §

Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:

 Hallitus päättää, että järjestöilmoitukset ja järjestöasemahakemukset
on jätettävä TYYlle sähköisesti 31.12.2022 klo 23.59 mennessä.

KOULUTUSPOLIITTISET ASIAT

366
Lausunto yliopiston päivitetyistä menettelyohjeista vilppitapausten varalle

Liite 3 Esitys Turun yliopiston menettelyohjeiksi vilppitapausten varalle
Liite 4 Ylioppilaskunnan lausunto yliopiston päivitetyistä menettelyohjeista

vilppitapausten varalle

Turun yliopisto on pyytänyt ylioppilaskunnalta lausuntoa päivityksestä
menettelyohjeisiin vilppitapausten varalle:

”Koulutuksen toimialan valmisteluryhmä on päivittänyt Turun
yliopiston menettelyohjeet vilppitapausten varalle. Voimassa olevat
ohjeet on laadittu vuonna 2012 ja niitä on täydennetty vuonna 2018.
Tarve ohjeiden päivittämiselle on noussut esille yhtäältä muuttuneen
toimintaympäristön (mm. sähköisen tenttimisen ja etäopiskelun
yleistyminen) vuoksi ja toisaalta raportoitujen vilppitapausten
viimeaikaisen voimakkaan lisääntymisen vuoksi. Päivitetyt ohjeet
tulevat voimaan 1.8.2023.

Ohjeiden päivittämisen taustalla on myös tieto siitä, että
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on päivittämässä hyvän
tieteellisen käytännön prosessia vuoden 2023 aikana. TENKin hyvän
tieteellisen käytännön (HTK) loukkausepäilyjen käsittelyohjeita
noudatetaan lausuntokierroksella olevan luonnoksen mukaan kuten
tähänkin asti tieteellisiin jatkotutkintoihin ja tieteellisiin julkaisuihin,
mutta ei enää ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteisiin. Niitä
tulee kuitenkin noudattaa pro gradu -tutkielmien tai diplomitöiden
pohjalta julkaistaviin tieteellisiin artikkeleihin.

Ohjeet on laadittu monilta osin uusiksi ja mm. rikkomusten
seuraamuksia on tarkistettu. Vilppiepäilytapauksissa
selvittelyvaiheessa opiskelijaa kuullaan kirjallisesti, minkä lisäksi
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selvittäjän harkinnan mukaan käytetään dekaanin suullista
puhuttelua aiemmin käytössä olleen kirjallisen huomautuksen sijaan.
Harkinnassa ollutta opintosuorituskarenssin kaltaista seuraamusta ei
voida käyttää, koska yliopistolla ei ole siihen toimivaltaa. Linjaksi
valikoitui siten se, että ensinnäkin lisätään yllä mainitun suullisen
puhuttelun käyttöä ja toiseksi tehostetaan käytössä olevien
seuraamusten soveltamista rikkomuksiin, eli madalletaan kynnystä
rehtorin antaman kirjallisen varoituksen ja hallituksen päättämän
määräaikaisen erottamisen (Yliopistolaki 45§) käyttöön.

Olennaista on lisäksi se, että uudesta tiukemmasta linjasta tiedotetaan
laajasti ja jatkuvasti opiskelijoita, jotta saavutetaan ennaltaehkäisevä
vaikutus. Opintojen alkuvaiheessa opiskelijoille on tehtävä tiettäväksi,
että Turun yliopistossa vilppiepäilyihin ja todettuihin vilppitapauksiin
suhtaudutaan erityisellä vakavuudella. Tiedekuntien tueksi laaditaan
tarkempi menettelyohjeistus selvittelijälle sekä tukimateriaalia
eettisistä ohjeista opiskelijoiden ja opettajien helposti saataville.

Lausuntoja pyydetään esittämään ohjeiden päivitysluonnoksesta
19.12.2022 mennessä.”

Ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija on ollut mukana
päivitysluonnoksen laadinnassa.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:

Hallitus päättää lausua yliopistolle päivitetyistä menettelyohjeista
vilppitapausten varalle liitteen mukaisesti.

367
Turun yliopiston tutkintolautakunnan opiskelijaedustajien valinta
Liite 5 Koonti hakemuksista tutkintolautakuntaan (ei julkaista)
Liite 6 Hakukuulutus tutkintolautakuntaan
Liite 7 Valintatoimikunnan esitys tutkintolautakuntaan valittavista (nähtävillä

kokouksessa)

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 on pyydetty valitsemaan tutkintolautakuntaan kaksi
opiskelijajäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ajalle
1.1.2023–31.12.2024.

Hallitus avasi haun tutkintolautakuntaan kokouksessaan 26/22. Haun
aikana saapui kaksi hakemusta. Valintatoimikunta kokoontuu
käsittelemään hakemuksia kokouksessaan 7.12. Valintatoimikunnan
esitys toimitetaan hallituksen kokoukseen.

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

opiskelijaedustajienvalinnasta: luvut 1-3, 7-8

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:

Hallitus päättää valita tutkintolautakunnan opiskelijaedustajat
valintatoimikunnan esityksestä kaudelle 1.1.2023–31.12.2024.

368
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijaedustajien
täydentäminen

Liite 8 Koonti hakijoista matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan
johtokuntaan (ei julkaista)

Liite 9 Hakukuulutus tiedekuntien johtokuntiin
Liite 10 Hybridin Lausunto matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan

johtokuntaan hakeneista

Tiedekunnan johtokunnassa on yksi varsinaisen jäsenen paikka ja kaksi
varajäsenen paikkaa avoinna. Koulutuspoliittinen asiantuntija avasi
haun matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan
16.11.2022. Haku päättyi 28.11. ja haun aikana saapui neljä hakemusta.
Tiedekunnan opiskelijoita edustavalta Hybridiltä pyydettiin lausunto
hakijoista.

Yliopistolaki (558/2009): 3 luku (organisaatio), 13 §, 27 §, 28 §
Turun yliopiston johtosääntö: 6 §, 19–20 §
Turun yliopiston vaalijohtosääntö: 3 §, 4 §, 7 §, 47 §, 49 §, 50 §
Turun yliopiston opintojohtosääntö: 2.4., luku 3
Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt: 11 §, 20 §, 25 §
Turun yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien

valinnasta: luvut 1-2, 4, 7-8

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
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Hallitus päättää myöntää eron Niilo Laineelle ja valita varsinainen jäsen
ja kaksi varajäsentä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan
johtokuntaan 31.12.2023 päättyvälle kaudelle.

SOSIAALIPOLIITTISET ASIAT

369
Turun yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunnan opiskelijaedustajien
valinta

Liite 11 Koonti hakijoista yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikuntaan (ei
julkaista)

Liite 12 Hakukuulutus yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikuntaan

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunnassa on yksi varsinaisen
jäsenen paikka ja yksi varajäsenen paikkaa avoinna. Sosiaalipoliittinen
asiantuntija avasi haun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikuntaan
16.11.2022. Haku päättyi 28.11. ja haun aikana saapui yhdeksän
hakemusta, joista yksi hakija vetäytyi haun päättymisen jälkeen.

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

valinnasta: kaikki luvut (1-8)

Sosiaalipoliittinen asiantuntija

Hallitus päättää valita varsinaisen ja varajäsenen yhdenvertaisuus- ja
tasa-arvo-toimikuntaan

YRITYSYHTEISTYÖASIAT

370
Viking Line yhteistyösopimuksen jatkaminen

Liite 13 TYYn ja Viking Linen yhteistyösopimus (ei julkaista)

TYYn ja Viking Linen yhteistyösopimuksen jatkaminen kaudelle 2023.

Hallituksen jäsen Alm esittää:

Hallitus päättää hyväksyä yhteistyösopimuksen kaudelle 2023.

371
Muut mahdolliset asiat
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372
Kokouksen päättäminen

LIITTEET

Liite 1 Koonti hakijoista elokuvatoimikuntaan 2023 (ei julkaista)
Liite 2 Elokuvatoimikunnan esitys elokuvatoimikunnan jäseniksi 2023
Liite 3 Esitys Turun yliopiston menettelyohjeiksi vilppitapausten varalle
Liite 4 Ylioppilaskunnan lausunto yliopiston päivitetyistä menettelyohjeista

vilppitapausten varalle
Liite 5 Koonti hakemuksista tutkintolautakuntaan (ei julkaista)
Liite 6 Hakukuulutus tutkintolautakuntaan
Liite 7 Valintatoimikunnan esitys tutkintolautakuntaan valittavista (nähtävillä

kokouksessa)
Liite 8 Koonti hakijoista matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan

johtokuntaan (ei julkaista)
Liite 9 Hakukuulutus tiedekuntien johtokuntiin
Liite 10 Hybridin Lausunto matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan

johtokuntaan hakeneista
Liite 11 Koonti hakijoista yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikuntaan (ei

julkaista)
Liite 12 Hakukuulutus yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikuntaan
Liite 13 TYYn ja Viking Linen yhteistyösopimus (ei julkaista)


