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Esityslista 6/2022
Aika:

25. helmikuuta 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 Marttela, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Hanna Kiiskilä, tapahtumatuottaja
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Frida Pessi, viestintäasiantuntija
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri
Vilma Virtanen, kansainvälisten asioiden asiantuntija
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15.2.
16.2.

17.2.

22.2.

II Järjestöfoorumi
Pajunen Kiertotalouden ajatushautomotyöpajassa
Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivä
Turunen ja Ritola Turun alueen korkeakoulujen saavutettavuusverkoston
kokouksessa
Avustustoimikunnan kokous
Turunen OLL:n sektoritapaamisessa
Pajunen Kestävä kampusarki -työryhmän kokouksessa
Soponeuvosto
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24.2.

28.2.
1.3.
3.3.
4.3.

Tiitta, Tolvanen, Kajander ja Ritola tapaamassa yliopiston opiskelijoiden
ohjauksen kehittämisestä vastaavia
Tolvanen,
Kajander,
Alm
ja
Virtanen
tapaamassa
yliopiston
työelämäpalveluita
Kajander SYL:n edustajana Tieteellisten seurain valtuuskunnan
koordinoimassa vastuullinen avoin oppiminen -työryhmässä
Tuutorineuvosto 1/2022
Kajander koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimissä
Kajander EC2U-yliopistoallianssin johtoryhmässä
Kajander puhumassa yliopiston EC2U-tietoiskussa
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
Kajander EC2U-opiskelijaedustajien tapaamisessa
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Esityslistan hyväksyminen

HALLINNOLLISET ASIAT
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Ryhmä 40 000 -kaavan hyväksyminen
Turussa toimivien korkeakoulujen ylioppilas- ja opiskelijakunnat
muodostavat yhteistyöverkosto Ryhmä 40 000:n. Sen yhdessä järjestämistä
tapahtumista koituvat kustannukset on ollut tapana jakaa Turussa
opiskelevien jäsenten suhteessa nk. Ryhmä 40 000 -kaavalla. Pienemmät
järjestöt on jätetty kaavan käytön ulkopuolelle, koska niiden osuudet ovat
niin pieniä, että ristiinlaskutus ei ole taloudellisesti järkevää. Vuonna 2022
kaavaa sovelletaan Itsenäisyyspäivän soihtukulkueen järjestämiseen.
Vuodelle 2022 Ryhmä 40 000 -kaava perustuu seuraaviin jäsenmääriin:

TYY
ÅAS
TUO
yhteensä

jäsenmäärä
12901
3561
2200
18662

Ryhmä 40 000 -osuus:
69,1 %
19,1 %
11,8 %
100 %

Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää hyväksyä Ryhmä 40 000 -kaavan vuodeksi 2022:
TYY 69,1 %
ÅAS 19,1 %
TUO 11,8 %
83
Jäsenen nimeäminen
ohjausryhmään

Kestävyys

kannattaa,

kannata

kestävyyttä

-hankkeen
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Viime
vuonna
ulkoministeriö
myönsi
SYL:lle
ja
kahdeksalle
ylioppilaskunnalle (HYY, ISYY, JYY, LYY, LTKY, TaiYO, TYY ja ÅAS) rahoitusta
Kestävyys kannattaa, kannata kestävyyttä -hankkeelle, jota suunniteltiin
yhdessä ylioppilaskuntien kanssa vuonna 2020. Hanke haastaa opiskelijat
pohtimaan kulutustottumustemme vaikutuksia ja tekee tutuksi YK:n
kestävän kehityksen tavoitteita. Osana hanketta ylioppilaskunnissa
järjestetään syys-marraskuussa 2022 tapahtumakiertue, johon kuuluu kaksi
tapahtumaa jokaisessa ylioppilaskunnassa (poikkeuksena HYY, TYY ja JYY,
jotka järjestävät lisäksi muita tapahtumia paikalliskoordinaattorin johdolla).
Tapahtumakiertue toteutetaan yhdessä Reilun kaupan ja Eettisen kaupan
puolesta ry:n kanssa, mutta käytännön järjestelyistä ja tapahtumien
markkinoinnista opiskelijoille vastaavat ylioppilaskunnat.
Viime vuoden tapaan myös vuonna 2022 hankkeelle nimitetään
ohjausryhmä. Ohjausryhmän jäseniksi on tavallisesti nimitetty
ylioppilaskunnan hallituksen jäsen tai asiantuntija, mutta ohjausryhmään on
mahdollista nimittää myös muu ylioppilaskunnan valitsema henkilö.
Ohjausryhmän jäsen on vastuussa ohjausryhmän koulutuksiin ja kokouksiin
osallistumisesta, hankkeesta tiedottamisesta ylioppilaskunnan hallitukselle
ja sen varmistamisesta, että ylioppilaskunta osallistuu hankeviestintään ja
tapahtumien käytännön järjestelyissä tukemisesta.
Hallituksen puheenjohtaja Saarinen esittää:
Hallitus päättää nimetä jäsenen Kestävyys kannattaa, kannata kestävyyttä hankkeen ohjausryhmään
84
Edustajan nimeäminen vieraskielisten ohjelmien apurahatoimikuntaan
Turun yliopisto perii lukuvuosimaksuja opiskelijoilta, jotka eivät ole EU- ja
ETA-maiden kansalaisia, heihin rinnastettavia tai heidän perheenjäseniään.
Yliopistolta edellytetään apurahaohjelmaa näitä opiskelijoita varten. Turun
yliopisto on pyytänyt TYYtä valitsemaan jäsenen ja varajäsenen Turun
yliopiston apurahatoimikuntaan. Apurahatoimikunnan tehtävänä on
valmistella esitys apurahan saajiksi koulutuksesta vastaavan vararehtorin
päätettäväksi. Toimikunta osallistuu myös apurahaprosessin kehittämiseen.
Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Satu Nurmelle sekä Jenna Rautionaholle ja
nimetä vieraskielisten ohjelmien apurahatoimikunnan varsinaiseksi
jäseneksi Vilma Virtasen ja varajäseneksi Tuomas Almin.

JÄRJESTÖASIAT
85
Statistikan järjestöluokitus
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Statistika ry on pyytänyt TYYn hallitukselta, että heidät luokiteltaisiin jatkossa
ainejärjestöksi. Statistika kuvaa toimintaansa verkkosivuillaan mm.
seuraavasti: "Vuonna 1983 rekisteröity Statistika ry on Turkulaisten
tilastotieteilijöiden elämää kaikin puolin rikastuttava yhdistys. Alunperin
ainejärjestöksi perustettu Statistika palvelee nykyisin pääasiassa jo
valmistuneita ja maisterivaiheen tilastotieteen opiskelijoita järjestäen sekä
sosiaalisia että työelämäntaitoja ja -kontakteja luovia tapahtumia."
Ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista 6 § mukaan: "Hallitus määrittelee,
onko järjestö ainejärjestö, tiedekunnan kattojärjestö vai muu yhdistys."
Järjestön luokituksella on merkitystä lähinnä järjestölle myönnettävän
toiminta-avustuksen perusosan määrään. Perusosa on aine- ja tiedekuntien
kattojärjestöille suurempi kuin muille järjestöille.
Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista 6 §, 10 §
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus päättää Statistika ry:n järjestöluokituksesta.
86
TYYn toiminta-avustushakemusten pisteytyskriteerit ja jäsenmääräkerroin
Liite 1

Avustustoimikunnan kriteeristö 2022 (ei julkaista)
Avustustoimikunta on laatinut pisteytysmallin TYYn järjestöjen jokavuotisia
toiminta-avustushakemuksia varten. Kriteeristöä on päivitetty aiempien
vuosien pohjalta toimivammaksi mittaristoksi, ohjamaan järjestöjen
toimintaa sekä vastaamaan entistä paremmin TYYn arvoja.

Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista 9 §
Hallituksen jäsen Pajunen esittää:
Hallitus
päättää
hyväksyä
toiminta-avustusten
jäsenmääräkertoimet pisteiden jakoa varten.

kriteerit

ja

KANSAINVÄLISET ASIAT
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Ylioppilaskunnan
muuttamisesta
Liite 2

lausunto

hallituksen

Ylioppilaskunnan lausunto
(nähtävillä kokouksessa)

esityksestä

ulkomaalaislain

ulkomaalaislain

5

luvun

5

luvun

muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu hallituksen esitys laiksi
ulkomaalaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Hallitus pyrkii
ulkomaalaislain 5 lukua uudistamalla nopeuttamaan oleskelulupaprosesseja
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niin, että työperusteisten oleskelulupien käsittelyaika lyhenee hallituskauden
loppuun mennessä keskimäärin 30 vuorokauteen. Uudistus lisäisi myös
automaation käyttöä ja mahdollistaisi työnantajien sertifioinnin, mikä
helpottaisi hakuprosessia. Hallituksen tavoitteena on lisätä työ- ja
koulutusperusteista maahanmuuttoa. Hallitusohjelmassa työperäisen
maahanmuuton painopisteeksi on asetettu työvoimapulasta kärsivät alat
sekä TKI-toiminnan kärki- ja kasvualojen kannalta olennaiset erityisosaajat,
opiskelijat ja tutkijat. Tämän vuoksi ulkomaalaislain 5 lukuun ja eräisiin
muihin säännöksiin ja lakeihin esitetään muutoksia, joita koskeva luonnos
hallituksen esityksestä lähtee nyt lausuntokierrokselle.
Yliopisto pyysi ylioppilaskunnalta lausuntoa hallituksen
ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta viimeistään 28.02.2022.

esitykseen

Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää lausua yliopistolle ulkomaalaislain 5 luvun muutoksesta
liitteen mukaisesti.
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Muut mahdolliset asiat
89
Kokouksen päättäminen

LIITTEET
Liite 1
Liite 2

Avustustoimikunnan kriteeristö 2022 (ei julkaista)
Ylioppilaskunnan lausunto ulkomaalaislain 5
(nähtävillä kokouksessa)

luvun

muuttamisesta

