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Esityslista 9/2017
Aika:

9. maaliskuuta 2017 klo 9.30

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Miika Tiainen, puheenjohtaja
Inari Harjuniemi, varapuheenjohtaja
Ali Benkherouf
Saana Kallio
Laura-Maria Poikela
Janne Salakka
Matias Virta

Muu jakelu:

Rauli Elenius, pääsihteeri
Lassi Laine, edustajiston puheenjohtaja
Noora Wilén, edustajiston varapuheenjohtaja
Jesse Huovinen, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Frida Pessi, tiedottaja
Pirjo Saarni, toimistosihteeri

134
Kokouksen avaus
135
Päätösvaltaisuus
136
Pöytäkirjantarkastaminen
137
Ilmoitusasiat
2.3.
6.3.
6.–10.3.
7.3.
8.3.

9.3.

Speksiraati humanistispeksissä
Harjuniemi ja Kajander Hybridin edunvalvontaillassa
Saarni vuosilomalla
Kajander yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen projektiryhmässä
Harjuniemi ja Kajander tapaamassa Katkon, Opexin ja Opekkaan kopoja
Grönholm vuosilomalla
Naarminen liukumavapaalla
Kajander yliopiston laatutyönohjausryhmässä
Pessi Study in Turku -markkinointipalaverissa
Rehtorinlounas
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10.3.
13.–18.3.
13.–14.3.
13.–14.3.
13.3.
14.3.
16.3.
21.3.
23.3.
30.3.
31.3.

Elenius, Kajander ja Naarminen tutustumassa yliopiston
hyvinvointipalveluihin
Speksiraati LEX-speksissä
Hallitus tapaamassa Hybridin hallitusta
Benkherouf ja Nurmi Kielikeskuksen henkilöstöpäivässä
Kajander yliopiston erikoistumiskoulutusjaostossa
Elenius talvilomalla
Nurmi talvilomalla
Naarminen SYL:n sopo-tapaamisessa
Elenius SOA ry:n Hyvä hallitustyöskentely -koulutuksessa
Tiainen yliopiston varainhankintatyöryhmän kokouksessa
Tiainen Oppimisen ja opetuksen digitalisaatio -strategiatyöryhmän
kokouksessa
Elenius TYS:n hallituksen kokouksessa
OLL-kummi vierailulla toimistolla
Elenius yliopiston avoin tiede -seminaarissa
Pessi TES-vapaalla
Speksiraati Rauman speksissä
Pessi TES-vapaalla

138
Esityslistan hyväksyminen
Edustajistoasiat
139
Henkilöstöohjesäännön kumoaminen
Liite 1

Henkilöstöohjesääntö
Ylioppilaskunnan sääntöjen muutoksiin liittyen tarkoituksena on ollut siirtää
osa henkilöstöohjesäännön määräyksistä sääntöihin ja kumota
henkilöstöohjesääntö. Henkilöstösuunnittelu olisi jatkossa hallituksen ja
pääsihteerin vastuulla.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se kumoaa ylioppilaskunnan
henkilöstöohjesäännön.

140
Toimintakertomus vuodelta 2016
Liite 2

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016
Vuoden 2016 TYYn toiminnasta on laadittu toimintakertomus, joka jakaantuu
hallituksen toimintasektorien ja itsenäisten toimintayksiköiden osuuksiin.
Lisäksi taloudelliselle toiminnalle ja TYYn hallinnolle sekä edustajille eri
elimissä on varattu omat osuutensa. Toimintasektorien osuudet toimitetaan
viimeistään kokoukseen mennessä.
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Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle,
toimintakertomuksen vuodelta 2016.

että

se

hyväksyy

TYYn

141
Turun yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätös vuodelta 2016
Liite 2

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016
Turun yliopiston ylioppilaskunnan
toimintakertomuksen liitteenä.

Esitys:

tilinpäätös

vuodelta

2016

on

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn tilinpäätöksen
vuodelta 2016.

142
Hallituksen ja muiden taloudesta vastuullisten henkilöiden tili- ja vastuuvapaudesta
päättäminen
Liite 3

Tilintarkastuskertomus
Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan edustajiston on käsiteltävä viimeistään
huhtikuun sääntömääräisessä kokouksessaan edellisen toimikauden tili- ja
vastuuvapaudesta päättäminen.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä vuoden 2016 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan
taloudesta vastaaville henkilöille.

143
Keskusvaalilautakunnan valitseminen
Ylioppilaskunnan
vaalijärjestyksen
mukaan
Turun
yliopiston
ylioppilaskunnan
edustajiston
vaaleissa
valitaan
edustajistoon
neljäkymmentäyksi (41) jäsentä vaalijärjestyksen määräämällä tavalla.
Ylioppilaskunnan edustajiston vaali toimitetaan joka toinen vuosi
marraskuussa vähintään neljänä keskusvaalilautakunnan määräämänä
vaalipäivänä. (1§)
Vaalijärjestyksen 5 § mukaan "Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee
viimeistään vaalivuoden maaliskuussa vaalin toimittamista varten
ylioppilaskunnan äänivaltaisten jäsenten joukosta keskusvaalilautakunnan.
Keskusvaalilautakuntaan kuuluu päätösvaltaisina yksi jäsen jokaisesta
keskusvaalilautakunnan nimittämisen hetkellä istuvan edustajiston
ryhmästä. Edustajisto nimittää keskusvaalilautakunnalle puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan, jotka kuuluvat tässä momentissa mainittuihin jäseniin.
Kaikilla jäsenillä, mukaan lukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, on
henkilökohtaiset varajäsenet.
Lisäksi
edustajistovaalien
keskusvaalilautakuntaan tulee

ehdokasasettelun
kutsua tarkkailijoiksi

päätyttyä
läsnäolo- ja

HALLITUKSEN KOKOUS 9/2017
Esityslista 9.3.2017
Sivu 4/7

puheoikeudella
edustaja
jokaisesta
vaaliliitosta,
keskusvaalilautakunnassa varsinaista jäsentä.

jolla

ei

ole

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii ylioppilaskunnan pääsihteeri tai
pääsihteerin määräämä työntekijä."
Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia
toimittamisesta kuluvan vuoden marraskuussa.
Esitys:

edustajistovaalien

Hallitus
päättää
esittää
edustajistolle,
että
se
valitsee
keskusvaalilautakuntaan yhden jäsenen ja näille henkilökohtaiset
varajäsenet jokaisesta edustajistoryhmästä sekä nimittää jäsenten joukosta
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallinnolliset asiat
144
Henkilöstösuunnitelman valmistelutyöryhmän nimittäminen
Edustajisto hyväksyi maaliskuun kokouksessaan ensimmäisen kerran
sääntöihin muutokset, joiden tavoitteena on henkilöstöohjesäännön
kumoaminen. Esitys kumoamisesta viedään edustajiston huhtikuun
kokouksen
päätettäväksi.
Ohjesäännön
poistuessa
siirryttäisiin
joustavampaan
henkilöstösuunnitteluun.
Ensimmäinen
henkilöstösuunnitelma kannattaa laatia työryhmässä, jossa on sekä
työnantajan että työntekijöiden edustajia. Työryhmä voisi myös esittää
hallitukselle mallia suunnitelman päivittämiseksi. Suunnitelman muoto ja
tarkemmat sisällöt linjataan valmistelutyön osana.
Vuonna 2013 TYYssä toimi vastaavanlainen työryhmä, jonka tehtävänanto oli
tosin laajempi. Sen puheenjohtajana toimi pääsihteeri Elenius ja
työntekijöillä oli kolme edustajaa. Toimiva malli voisi olla sellainen, jossa
pääsihteeri toimisi edelleen puheenjohtajana ja työntekijöiden edustaja
sihteerinä. Lisäksi jäseninä olisi kaksi muuta työntekijöiden edustajaa sekä
hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Työryhmän työskentelyaikataulun kannattaa olla tiivis siten, että
ensimmäinen suunnitelma olisi valmis esiteltäväksi hallitukselle ennen
kesälomaa. Käytännössä työryhmällä olisi siis kaksi ja puoli kuukautta aikaa.
Esitys:

Hallitus
päättää
nimittämisestä.

henkilöstösuunnitelman

valmistelutyöryhmän

Järjestöasiat
145
Projekti- ja erillisavustukset 1/2017
Liite 4

Projekti- ja erillisavustukset 1/2017 (nähtävillä kokouksessa)
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Projekti- ja erillisavustusten myöntämistä ohjaa TYYn ohjesääntö järjestöistä,
avustuksista ja avustustoimikunnasta. TYY myöntää projekti- ja
erillissavustuksia neljä kertaa vuodessa.
Projektiavustuksiin on vuodeksi 2017 budjetoitu 4 000 € ja erillisavustuksiin
2000 €. Avustusten lunastusaste on ollut aiempina vuosina 50–70 prosenttia.
Hakemuksia saapui 28.2.2017 mennessä sähköisesti 9 kappaletta, lisäksi yksi
hakemus kierrokselta 4/2016 siirrettiin käsiteltäväksi vuoden 2017
ensimmäiseen avustuskierrokseen. Hakemusten yhteenlaskettu hakusumma
on 4 989,87 €.
Esitys:

Hallitus päättää jakaa projekti- ja erillisavustukset 1/2017 liitteen mukaisesti.

Koulutuspoliittiset asiat
146
Opiskelijavaraedustajan valinta Turun tietotekniikan tutkimus- ja koulutuskeskuksen
(TUCS) johtokuntaan
Liite 5

Hakemus Turun tietotekniikan tutkimus- ja koulutuskeskuksen johtokunnan
varajäseneksi (nähtävillä pääsihteerillä)
Koulutuspoliittinen asiantuntija avasi täydennyshaun yhdestä varajäsenen
paikasta Turun tietotekniikan tutkimus- ja koulutuskeskuksen johtokuntaan
ajalle 7.2.–19.2. Hakuaikana ei saapunut yhtään hakemusta, joten hallitus
päätti jatkaa hakuaikaa 5.3. asti. Pidennetyn haun aikana saapui yksi
hakemus.

Esitys:

Hallitus päättää myöntää eron Abayomi Baiyerelle Turun tietotekniikan
tutkimus- ja koulutuskeskuksen johtokunnasta ja valita varsinaiseksi
jäseneksi nousseelle Jukka Ruohoselle varajäsenen.

147
Ylioppilaskunnan kommentti opiskelijan kuulemisesta opinnäytetyön arvioinnista
Liite 6

Ylioppilaskunnan kommentti opiskelijan kuulemisesta opinnäytetyön
arvioinnista
Yliopisto on siirtymässä sähköiseen opinnäytetöiden palautus-, arviointi- ja
julkaisuprosessiin (UTUGRADU). Osana prosessia on puhuttu opiskelijoiden
mahdollisuuksista tulla kuulluksi arviointiprosessin aikana. Yliopiston
opintoasiainneuvosto piti hyvänä toisen kuulemisen mahdollistamista
virallisen opintojohtosäännössä määritetyn jälkikäteisen oikaisumenettelyn
lisäksi. Asiasta haluttiin kuitenkin kysyä tiedekunnilta. Samassa yhteydessä
ylioppilaskunnalla on oiva mahdollisuus kommentoida asiaa.

Esitys:

Hallitus päättää antaa kommentin opiskelijan kuulemisesta opinnäytetyön
arvioinnista.
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Sosiaalipoliittiset asiat
148
TYYn lausunto hallituksen esityksestä laeiksi opintotukilain
muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän muuttamisesta
Liite 7

ja

opintotuen

TYYn lausunto hallituksen esityksestä laeiksi opintotukilain ja opintotuen
muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän muuttamisesta
(nähtävillä aamukoulussa)
Turun yliopisto on pyytänyt TYYltä lausuntoa hallituksen esityksestä laeiksi
opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10
pykälän muuttamisesta. Lausunto tulee toimittaa Turun yliopiston
opintoasiainjohtajalle 10.3.2017 mennessä.

Esitys:

Hallitus päättää lausua Suomen hallituksen esityksestä laeiksi opintotukilain
ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän
muuttamisesta.

Kutsut
149
TPO:n 89. vuosijuhlabrunssi
Turun yliopiston Pohjalainen osakunta järjestää 89. vuosijuhlabrunssin
sunnuntaina 26.3. Osakuntasalissa. Päivä alkaa klo 12 cocktail-tilaisuudella,
jonka jälkeen samassa tilassa järjestetään brunssitarjoilu. Brunssin hinta on
20 € / 25 €. Ilmoittautumiset 19.3. mennessä. Kutsu on kahdelle.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

150
Korkkivika ry:n vuosijuhlat
Korkkivika ry viettää 5-vuotispäivänsä kunniaksi ensimmäisiä vuosijuhliaan
lauantaina 8.4. Manillan köysisalissa (Itäinen Rantakatu 64). Juhlat alkavat klo
18. Illalliskortin hinta on 35 €. Ilmoittautuminen ja maksaminen viimeistään
27.3. Kutsu on kahdelle.
Esitys:

Hallitus päättää osallistumisesta.

151
Muut mahdolliset asiat
152
Kokouksen päättäminen
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