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Läsnä jäsenet: Akseli Tiitta, puheenjohtaja
Arvi Tolvanen, varapuheenjohtaja
Katie Astin
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Anton Kultanen
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Jimi Salonen
Julia Siimento

Muu jakelu: Riina Lumme, pääsihteeri
Siiri Turunen, edustajiston puheenjohtaja
Aino Marjamaa, 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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17
Esityslistan hyväksyminen

HALLINNOLLISET ASIAT

18
Tilinkäyttöoikeudet ja luottokortti: Camilla Saarinen

Hallituksen 2022 puheenjohtaja Saarisella on ollut tilinkäyttöoikeudet
TYYn pankkitiliin sekä käytössään ylioppilaskunnan luottokortti. Hänen
toimikautensa päätyttyä tilinkäyttöoikeudet ja kortti tulee peruuttaa.

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää peruuttaa Camilla Saarisen tilinkäyttöoikeudet TYYn
pankkitiliin sekä hänelle myönnetyn TYYn luottokortin välittömästi.

19
Hallituksen puheenjohtajan tilinkäyttöoikeudet ja luottokortti

 Uusi hallituksen puheenjohtaja Akseli Tiitta tarvitsee
tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan käyttötilille FI48 5716 9020 0256
10. Hän tarvitsee myös käyttöönsä luottokortin.

Pääsihteeri esittää:

 Hallitus päättää myöntää hallituksen puheenjohtaja Akseli Tiitalle
(xxxxxx-yyyy) tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan käyttötilille FI48
5716 9020 0256 10 sekä päättää hankkia Tiitalle ylioppilaskunnan
luottokortin välittömästi.

20
Vuosijuhlaedustuksen käytännöistä päättäminen

Liite 1 Vuosijuhlamuistio 2023

Hallitus päättää kautensa alussa käytännön siitä, miten TYYtä
edustetaan vuosijuhlissa ja miten syntyvät kustannukset katetaan.
Vuosijuhliin osallistumista säätelevät TYYn talousarvio ja
edustamisessa pyritään tasapuolisuuteen hallituksen jäsenten ja
juhlivien yhteistyökumppanien välillä.

Hallituksen puheenjohtaja Tiitta esittää:

Hallitus päättää vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä liitteen
mukaisesti.
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21
TYYn edustaja tiedonhallinnan ohjausryhmään

Turun yliopistolla on toiminut tiedonhallinnan ohjausryhmä vuoden
2021 alusta alkaen. Tiedonhallinnan ohjausryhmän tehtävänä on
varmistaa, että yliopiston tiedonhallinta vastaa julkisen hallinnon
tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) vaatimuksia.
Tiedonhallinnan ohjausryhmä tukee, seuraa ja kehittää
tiedonhallintalain vaatimusten toteutusta Turun yliopistossa.
Ohjausryhmän toimikausi on 1.6.2022–31.12.2023.

TYYn edustajana ohjausryhmässä on toiminut järjestö- ja
hallintoasiantuntija Lauri Lahoniitty, joka jää opintovapaalle 16.1.2023
alkaen.

Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:

Hallitus päättää valita TYYn edustajan Turun yliopiston tiedonhallinnan
ohjausryhmään järjestö- ja hallintoasiantuntijan opintovapaan ajaksi.

22
Edustajan nimeäminen yliopiston riskienhallinnan ohjausryhmään

Yliopistolla toimii riskienhallinnan ohjausryhmä. Ohjausryhmän
tehtävänä on koordinoida, kehittää ja ohjata yliopiston riskienhallintaa.
Riskienhallinnan ohjausryhmä suunnittelee ja kehittää riskienhallintaa
yleisellä tasolla, tiedottaa ja valvoo riskienhallinta-asioita
riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Ylioppilaskunta on 25.3.2022
nimennyt ohjausryhmään jäseneksi pääsihteeri Petra Peltosen ja
varajäseneksi hallituksen jäsen Arvi Tolvasen.

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää myöntää eron Petra Peltoselle ja nimetä
ohjausryhmän varsinaiseksi jäseneksi pääsihteerin sijaisen Riina
Lumpeen.

23
Edustajan valitseminen Turun yliopiston Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen
neuvostoon

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvoston tehtävänä on seurata
ja edistää yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja
vaikuttavuutta, edellä mainitun toiminnan laatua sekä yliopiston
strategian ja toimenpideohjelman toteutumista YVV:n osalta. Lisäksi
neuvosto valmistelee yhteiskunnallista vuorovaikutusta edistäviä
asioita.

 Edistää yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen vaikuttavuutta.
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 Kehittää yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen
toimintaedellytyksiä edistämällä yliopiston sekä sen
tiedekuntien ja erillislaitosten yhteiskunnallista
vuorovaikutusta.

 Seuraa yliopiston vaikuttavuutta ja sijoittumista erilaisissa
vertailuissa.

 Tarkastelee ja kehittää yliopiston yhteiskunnallisen
vuorovaikutuksen rooleja, mekanismeja ja vaikutusta.

 Tukee yliopiston edellytyksiä sidosryhmäyhteistyöhön sekä
tiedekuntien ja erillisten laitosten profiloitumista.

 Edistää koulutuksen työelämärelevanssia yhdessä
koulutusneuvoston kanssa.

 Tukee yliopiston kumppanuuksien, alumni- ja
lahjoittajasuhteiden sekä varainhankinnan kehittämistä.

Ylioppilaskunta on 29.1.2021 nimennyt edustajakseen
yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvostoon pääsihteeri Petra
Peltosen.

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää myöntää eron Petra Peltoselle ja nimetä
yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvostoon pääsihteerin sijaisen
Riina Lumpeen.

24
Edustajan valitseminen yliopiston turvallisuuden ohjausryhmään

Yliopiston turvallisuuden ohjausryhmän tehtäviin kuuluu seurata
turvallisuuden kokonaistilannetta, arvioida kehittämistarpeita,
osallistua yliopiston hallitukselle annettavan turvallisuuskatsauksen
valmisteluun sekä kriisitilanteissa tukea operatiivista toimintaa. Tällä
hetkellä ylioppilaskuntaa ohjausryhmässä edustaa Petra Peltonen.

Pääsihteeri esittää:

Hallitus päättää myöntää eron Petra Peltoselle ja nimetä
edustajakseen yliopiston turvallisuuden ohjausryhmään pääsihteerin
sijaisen Riina Lumpeen.

KANSAINVÄLISET ASIAT

25
Edustajan nimeäminen Turun yliopiston vieraskielisten tutkinto-ohjelmien
apurahatoimikuntaan

Turun yliopisto perii lukuvuosimaksuja opiskelijoilta, jotka eivät ole
EU/ETA-maiden kansalaisia, heihin rinnastettavia tai heidän



HALLITUKSEN KOKOUS 2/2023
Esityslista 13.1.2023

Sivu 5/10

perheenjäseniään. Yliopistolta edellytetään apurahaohjelmaa näitä
opiskelijoita varten. Turun yliopiston hallituksen päätöksen 15.9.2016
mukaisesti on perustettu Turun yliopiston vieraskielisten tutkinto-
ohjelmien apurahatoimikunta. Ylioppilaskunnan edustajana
apurahatoimikunnassa on kansainvälisten asioiden asiantuntija
Virtanen ja varajäsenenä kansainvälisistä asioista vastaava hallituksen
jäsen.

Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:

Hallitus päättää myöntää eron Tuomas Almille ja nimetä hallituksen
jäsen Katie Astinin varajäseneksi apurahatoimikuntaan.

KOULUTUSPOLIITTISET ASIAT

26
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen yliopiston johtoryhmään

Yliopiston johtoryhmään kuuluu rehtorit, keskushallinnon johtajat,
dekaanit, tutkijakoulun johtaja ja ylioppilaskunnan edustaja.
Ylioppilaskuntaa on johtoryhmässä edustanut ylioppilaskunnan
hallituksen puheenjohtaja. Yliopiston johtoryhmästä on aiemmin
käytetty nimeä laajennettu johtoryhmä.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:

Hallitus päättää myöntää eron laajennetusta johtoryhmästä Camilla
Saariselle ja nimetä hallituksen puheenjohtaja Akseli Tiitan
ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston johtoryhmään.

27
Ylioppilaskunnan edustajien nimeäminen yliopiston koulutusneuvostoon ja sen
jaostoihin

Yliopiston koulutusneuvosto valmistelee koulutusta koskevia asioita
hallituksen tai rehtorin päätöksentekoa varten. Koulutusneuvostossa
ylioppilaskunnalla on yksi varsinainen edustaja ja hänen
varaedustajansa. Koulutusneuvoston ja sen alla toimivien jaostojen
kausi on rehtorien kausi.

Varsinaisina edustajina neuvostossa ovat toimineet ylioppilaskunnan
koulutuspoliittinen asiantuntija ja ylioppilaskunnan hallituksen
koulutuspoliittinen vastaava.

Hyvinvointijaosto on koulutusneuvoston alaisuudessa toimiva
opiskelijoiden hyvinvointiin keskittyvä työryhmä. Jaoston
puheenjohtajana on toiminut useamman kauden TYYn
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sosiaalipoliittinen asiantuntija. Lisäksi jaostossa on toiminut jäsenenä
toinen TYYn nimeämä edustaja.

Koulutusneuvoston alaisuudessa toimii myös jatkuvan oppimisen
jaosto. Se keskittyy syksyllä 2019 laaditun jatkuvan oppimisen
ohjelman toteutukseen ja seurantaan. Jaostoon on pyydetty edustus
ylioppilaskunnalta.

Kansainvälisten tutkinto-ohjelmien kehittämisjaosto on
koulutusneuvoston alainen jaosto, jonka tehtävänä on kansainvälisten
tutkinto-ohjelmien pitkäjänteinen kehittäminen ja seuranta. Jaosto
aloitti työnsä syksyllä 2019 ja sen kokoonpanossa on mukana edustajat
kaikista tiedekunnista ja ylioppilaskunnasta. Varsinaisena jäsenenä
jaostossa on toiminut TYYn kansainvälisten asioiden asiantuntija ja
varajäsenenä hallituksen jäsen.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:

Hallitus päättää ylioppilaskunnan edustajat koulutusneuvostoon ja
sen alaisiin jaostoihin seuraavasti:

- Myöntää eron Arvi Tolvaselle ja valita ylioppilaskunnan edustajan
koulutusneuvostoon. Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni
Kajander jatkaa varsinaisena jäsenenä.

- Myöntää eron Siiri Turuselle hyvinvointijaostosta ja valita
ylioppilaskunnan edustajan jaoston varsinaiseksi jäseneksi.
Sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola jatkaa jaoston
puheenjohtajana.

- Myöntää eron Tuomas Almille kansainvälisten tutkinto-ohjelmien
kehittämisjaostosta ja valita ylioppilaskunnan edustajan
varajäseneksi jaostoon. Kansainvälisten asioiden asiantuntija Vilma
Virtanen jatkaa varsinaisena jäsenenä.

- Myöntää eron Arvi Tolvaselle ja valita ylioppilaskunnan edustajan
jatkuvan oppimisen jaostoon varsinaiseksi jäseneksi.
Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander jatkaa varajäsenenä.

28
TYYn edustaja yliopiston yleishallinnolliseen ohjausryhmään ja digiohjausryhmään

Yliopiston hallitus päätti 15.1.2021, että yliopiston hallinnon palveluja
ohjaamaan ja seuraamaan perustetaan yliopiston keskeisten
toimintojen ohjausryhmät. Koulutuksen, tutkimuksen ja
yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen osalta ohjausryhminä toimivat
vararehtorien vetämät neuvostot. Ylioppilaskunnalla on edustus
koulutusneuvostossa ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen
neuvostossa. Hallinnon palveluiden ohjausryhmistä ylioppilaskunnalla
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on edustus yleishallinnollisessa ohjausryhmässä ja
digiohjausryhmässä.

Hallinnon palveluiden ohjausryhmät kokoontuvat neljä kertaa
vuodessa. Ohjausryhmien rooli on neuvoa-antava, valmisteleva ja
keskusteleva. Ohjausryhmät eivät tee päätöksiä.

Turun yliopistolla on toiminut yleishallinnollinen ohjausryhmä vuoden
2021 alusta alkaen.

TYYn edustajina yleishallinnollisessa ohjausryhmässä ovat toimineet
koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander (varsinainen jäsen) ja
järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniitty (varajäsen), joka jää
opintovapaalle 16.1.2023 alkaen.  TYYn edustajina digiohjausryhmässä
ovat toimineet koulutuspoliittinen vastaava Arvi Tolvanen (varsinainen
jäsen) ja koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander (varajäsen).

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:

Hallitus päättää valita TYYn edustajan varajäseneksi yleishallinnolliseen
ohjausryhmään järjestö- ja hallintoasiantuntijan opintovapaan ajaksi
sekä valita TYYn edustajan varsinaiseksi jäseneksi digiohjausryhmään.
Koulutuspoliittinen asiantuntija jatkaa yleishallinnollisen
ohjausryhmän varsinaisena jäsenenä ja digiohjausryhmän
varajäsenenä.

29
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen yliopiston laatutyön ohjausryhmään

Yliopiston laatutyön ohjausryhmä vastaa yliopiston laatujärjestelmän
kehittämisestä. Ohjausryhmän varsinaisena jäsenenä on toiminut
koulutuspoliittinen asiantuntija ja varajäsenenä hallituksen
koulutuspoliittinen vastaava.

Ohjausryhmän vastuulla on tänä vuonna erityisesti yliopiston
laatuauditointiprosessin läpivienti. Yliopisto laatujärjestelmä
arvioidaan kuluvan kevään aikana.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:

Hallitus päättää myöntää eron Arvi Tolvaselle ja nimetä
ylioppilaskunnan edustajan yliopiston laatutyön ohjausryhmään.
Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander jatkaa varsinaisena
jäsenenä.

30
Ylioppilaskunnan edustajien nimeäminen yliopiston koulutuksen toimialan
tiimeihin
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Koulutukseen liittyvistä palveluista vastaavan koulutuksen toimialan
sisäistä kehittämistä varten toimii erilaisia tiimejä. Tiimit käsittelevät
teema-aluettaan koskevia opintohallinnon käytäntöjä ja prosesseja.
Koulutuksen toimiala on toivonut osaan tiimeistä edustusta
ylioppilaskunnasta. Tällaisia tiimejä ovat mm. opiskelijapalautetiimi ja
opetussuunnitelmatyötiimi.

Koulutuksen toimialan toimintaa ohjaa opintohallinnon ohjausryhmä,
jossa ylioppilaskunnan edustajana on koulutuspoliittinen asiantuntija.
Lisäksi koulutuspoliittinen asiantuntija toimii koulutuksen toimialan
sisäisen ohjeistuksen tiimissä ylioppilaskunnan edustajana.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:

Hallitus päättää myöntää eron Akseli Tiitalle ja valita ylioppilaskunnan
edustajan yliopiston koulutuksen toimialan opiskelijapalautetiimiin.

Hallitus päättää myöntää eron Arvi Tolvaselle ja valita ylioppilaskunnan
edustajan yliopiston koulutuksen toimialan harjoittelutiimiin.

Hallitus päättää myöntää eron Arvi Tolvaselle ja valita ylioppilaskunnan
edustajan yliopiston koulutuksen toimialan
opetussuunnitelmatyötiimiin.

31
TYYn edustajan valinta yliopiston UTUPEDA-ryhmään

Yliopiston UTUPEDA-ryhmä miettii yliopistopedagogiikan
kehittämistä yliopistolla ja yliopistopedagogiikan
opintokokonaisuuden kehittämistä. Ylioppilaskunnalla on ollut
edustaja ryhmässä. UTUPEDA-ryhmässä jäsenenä on ollut hallituksen
koulutuspoliittinen vastaava ja varajäsenenä koulutuspoliittinen
asiantuntija.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:

Hallitus päättää myöntää eron Arvi Tolvaselle ja valita ylioppilaskunnan
edustajan UTUPEDA-ryhmään. Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni
Kajander jatkaa varajäsenenä.

32
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen yliopiston Hyvä akateeminen johtajuus
tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman ohjausryhmään

Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelma on
yliopiston johdolle suunnattu johtamisen koulutuskokonaisuus.
Nimetään Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -
ohjelman ohjausryhmän ylioppilaskunnan edustaja.
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Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:

Hallitus päättää myöntää eron Tuomas Almille ja nimetä
ylioppilaskunnan edustajan yliopiston Hyvä akateeminen johtajuus
tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman ohjausryhmään.

YMPÄRISTÖASIAT

33
Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen Turun yliopiston kestävän kehityksen
ohjausryhmään

Turun yliopiston kestävän kehityksen ohjausryhmä kehittää, seuraa ja
arvioi yliopiston kestävän kehityksen toimintaa suhteessa YK:n
kestävän kehityksen tavoitteisiin ja edistää kestävän kehityksen
periaatteiden toteutumista yliopiston omissa käytännön toimissa.

Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:

Hallitus päättää myöntää eron Veera Pajuselle ja nimetä
ylioppilaskunnan edustajan ja varajäsenen kestävän kehityksen
ohjausryhmään.

34
Varajäsenen nimeäminen Turun yliopiston hiilijalanjälkeä määrittävään
työryhmään

Turun yliopisto on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoden 2025
loppuun mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi ohjausryhmä on
asettanut työryhmän selvittämään yliopiston kiinteistöjen ja
toimintojen hiilijalanjälkeä, toimia sen vähentämiseksi sekä
hiilidioksidipäästöjen kompensointimahdollisuuksia.

Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:

Hallitus päättää myöntää eron Veera Pajuselle ja nimetä
ylioppilaskunnan varajäsenen hiilijalanjälkeä määrittävään ryhmään.

35
Edustajan nimeäminen Turun yliopiston kestävän kehityksen koulutustyöryhmään

Yliopisto linjaa kouluttavansa kestävän maailman rakentajia ja on
sitoutunut strategian toimenpideohjelmassa lisäämään opiskelijoiden
mahdollisuuksia suorittaa laaja-alaisesti kestävän kehityksen opintoja.
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Työryhmän puheenjohtaja 2022–2023 on professori Jukka Käyhkö ja
varapuheenjohtaja erikoistutkija Sari Puustinen. Työryhmän
valmistelijana toimii kestävän kehityksen asiantuntija Jutta Mäkinen.

Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:

Hallitus päättää myöntää eron Akseli Tiitalle ja nimetä
ylioppilaskunnan edustajan ja varajäsenen kestävän kehityksen
koulutustyöryhmään.

36
Edustajan nimeäminen kestävät kampusarjen toiminnot työryhmään

Turun yliopisto on sitoutunut edistämään kestävän kehityksen
mukaista toimintakulttuuria. Kestävän kehityksen ohjausryhmä on
asettanut työryhmän suunnittelemaan ja koordinoimaan kestävän
kehityksen mukaisia arjen toimintoja. Ryhmän tehtävänä on
suunnitella ja esittää kestävän kehityksen mukaisia arjen toimintoja
sekä koordinoida niiden toimeenpanoa.

Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:

Hallitus päättää myöntää eron Veera Pajuselle ja nimetä
ylioppilaskunnan edustajan kestävät kampusarjen toiminnot
työryhmään.

37
Edustajan nimeäminen Reilun Kaupan kannatustyöryhmään

Kannatustyöryhmässä yliopiston ja ylioppilaskunnan edustajat etsivät
yhdessä keinoja edistää Reilua kauppaa hankinnoissa.

Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:

Hallitus päättää myöntää eron Veera Pajuselle ja nimetä
ylioppilaskunnan edustajan Reilun Kaupan kannatustyöryhmään.

38
Muut mahdolliset asiat

39
Kokouksen päättäminen
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