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Esityslista 5/2018
Aika:

22. helmikuuta 2018 klo 12.00

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Inari Harjuniemi, puheenjohtaja
Paavo Palanterä, varapuheenjohtaja
Olli-Pekka Paasivirta
Iina Ryhtä
Sini Saarinen
Emmi Simonen
Noel Snygg

Muu jakelu:

Rauli Elenius, pääsihteeri
Tuomas Dahlström, edustajiston puheenjohtaja
Henni Hiltunen, edustajiston varapuheenjohtaja
Eemil Säynäslahti, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Juha Laurila, Q-talon hoitaja
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Petra Peltonen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Frida Pessi, tiedottaja
Pirjo Saarni, toimistosihteeri

75
Kokouksen avaus
76
Päätösvaltaisuus
77
Pöytäkirjantarkastaminen
78
Ilmoitusasiat
15.2.
16.2.
20.2.
22.2.
22.–23.2.
26.2.

Saarinen tapaamassa Kauppakorkeakoulun dekaania
hallopedkoordinaattoreiden kanssa
Saarinen tapaamassa Lääketieteellisen tiedekunnan dekaania
hallopedkoordinaattoreiden kanssa
Saarinen ja Kajander tapaamassa Humanitaan järjestöjen koulutuspoliittisia
vastaavia ja puheenjohtajia
TYYn ja TYS:n tapaaminen
TYY International Council
Elenius lomalla
Paasivirta ja Peltonen toimeentuloturvaverkoston kokouksessa
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27.2.
28.2.
1.3.
2.3.
6.3.

Elenius ja Peltonen TYS:n hallituksen kokouksessa
Hallitus Porissa tapaamassa Pointer ry:tä
Harjuniemi lounaalla ÅAS:n hallituksen puheenjohtajan kanssa
Hallitus ja työntekijöitä yliopiston vuosijuhlassa
Ryhtä Helsingissä OLL:n uusien korkeakoululiikuntasuositusten
julkistamistilaisuudessa
Kajander jää opintovapaalle 30.6. asti, sijainen Juha Isotalo aloittaa 26.2.
Nurmi kansainvälisten palvelujen liikkuvuuspalaverissä
Peltonen OpintoVartun valmisteluryhmän kokouksessa

79
Esityslistan hyväksyminen
Hallinnolliset asiat
80
Kokoussanktion määrääminen
TYYn hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 1/2018 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 Noel Snygg ei saapunut hallituksen kokoukseen 8.2. Hän ei
ole myöskään ilmoittanut jälkikäteen poissaololleen hyväksyttävää syytä.
TYYn säännöt § 55
Hallituksen kokoussanktiojärjestelmä
Puheenjohtaja esittää:
Hallitus
päättää
lahjoituskohteesta.

kokoussanktion

määräämisestä

ja

varojen
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Koulutuspoliittiset asiat
81
Lausunto yliopistolle esityksestä eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon
järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
Liite 1

Ylioppilaskunnan lausunto lukiolakia ja ylioppilastutkinnon järjestämislakia
koskevasta hallituksen esityksestä
Yliopisto on pyytänyt ylioppilaskuntaa lausumaan esityksestä eduskunnalle
lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain
muuttamisesta.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää lausua yliopistolle esityksestä eduskunnalle lukiolaiksi ja
laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
liitteen mukaisesti.
82
Lausunto yliopistolle kansallisen kielivarannon kehittämisehdotuksista
Liite 2

Ylioppilaskunnan lausunto kansallista kielivarantoa koskevasta selvityksestä
Yliopisto on pyytänyt ylioppilaskuntaa lausumaan Monikielisyys
vahvuudeksi. Toimenpide-ehdotukset ovat Suomen kansallisen
kielivarannon kehittämiseksi 2017 -raportista.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää lausua yliopistolle kansallisen kielivarannon
kehittämisehdotuksista liitteen mukaisesti.
83
TYYn edustajan nimeäminen yliopiston opiskelijapalautetiimiin
Koulutuksen toimialan (Koto) sisäinen opiskelijapalautetiimi on
käynnistänyt toimintansa vuoden 2017 lopulla, ja se on kokoontunut tähän
mennessä kaksi kertaa. Jäseninä on palauteasioita hoitavia ja niistä
kiinnostuneita kotolaisia kaikista tiedekunnista, Rekrystä ja avoimesta
yliopistosta. Tapaamisissa jaetaan hyviä käytäntöjä erityisesti palautteiden
hyödyntämisestä opetuksen, ohjauksen ja muun toiminnan kehittämisestä.
Tiimiä vetää kehittämisasiantuntija Erkki Härkönen.
Tiimi toivoo joukkoonsa opiskelijaedustajaa, jotta se saisi näkemyksiä muun
muassa siitä, millä kannusteilla opiskelijat saadaan antamaan palautetta, ja
mitä kanavia pitkin toivotaan esimerkiksi vastapalautetta.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
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Hallitus päättää nimetä ylioppilaskunnan edustajan koulutuksen toimialan
opiskelijapalautetiimiin.
84
Koulutuspoliittisen asiantuntijan sijaisen määräaikainen nimeäminen TYYn edustajaksi
yliopiston työryhmiin
Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander jää opintovapaalle
maaliskuun alusta alkaen. Hänen sijaisekseen opintovapaan ajalle on valittu
Juha Isotalo. Koulutuspoliittinen asiantuntija on tehtävänsä puolesta
ylioppilaskunnan edustaja useassa eri työryhmässä yliopistolla.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää nimetä koulutuspoliittisen asiantuntijan sijaisen Juha
Isotalon ylioppilaskunnan edustajaksi seuraaviin työryhmiin ajalle 1.3.–
30.6.2018:
-

Opintohallinnon ohjausryhmä (varsinainen jäsen)
Koulutusneuvosto (varsinainen jäsen)
Laatutyön ohjausryhmä (varajäsen)
Yliopistopedagogiikan ohjausryhmä (varajäsen)
Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen projektiryhmä (varajäsen)
Yhteisten palveluiden kehittämisen ohjausryhmä (varajäsen)
Koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimi (varsinainen jäsen;
ent. opintojohtosääntötiimi)
Universitas Turku -hankkeen ohjausryhmä (varsinainen jäsen)

85
Muut mahdolliset asiat
86
Kokouksen päättäminen

LIITTEET
Liite 1
Liite 2

Ylioppilaskunnan lausunto lukiolakia ja ylioppilastutkinnon järjestämislakia
koskevasta hallituksen esityksestä
Ylioppilaskunnan lausunto kansallista kielivarantoa koskevasta selvityksestä

