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Esityslista 10/2022
Aika:

8. huhtikuuta 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
Frida Pessi, viestintäasiantuntija
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri
Vilma Virtanen, kansainvälisten asioiden asiantuntija

124
Kokouksen avaus
125
Päätösvaltaisuus
126
Pöytäkirjantarkastaminen
127
Ilmoitusasiat
7.3.
16.3.
22.3.
28.3.
29.3.

Tiitta ja Tolvanen tapaamassa kauppakorkeakoulun dekaaneja ja
halloped-koordinaattoria
Tolvanen kasvatustieteiden tiedekunnan ja opiskelijajärjestöjen
tapaamisessa
Peltonen TYS:n työvaliokunnan kokouksessa
Tiitta ja Tolvanen tapaamassa matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan dekaaneja ja halloped-koordinaattoria
Tiitta kestävän kehityksen koulutustyöryhmän kokouksessa
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30.3.
31.3.
1.4.
4.–8.4.
4.–14.4.
5.4.
6.4.
7.4.
7.–19.4.
13.–14.4.

Tolvanen tapaamassa humanistisen tiedekunnan dekaaneja ja
halloped-koordinaattoria
Tolvanen yliopiston koulutusneuvoston kokouksessa
Peltonen yliopiston turvallisuuden ohjausryhmän kokouksessa
Peltonen TYS:n hallituksen kokouksessa
TYYlikäs Satanen järjestettiin yliopistonmäellä
Virtanen liikkuvuuspalaverissa
Kajander ja Tolvanen EC2U-yliopistoallianssin foorumissa Paviassa,
Italiassa
Saarni lomalla
Virtanen UCC and UTU Benchlearning exercise -kokouksessa
Saarinen yliopiston johtoryhmän kokouksessa
Virtanen yliopiston hiilineutraaliustyöryhmän kokouksessa
Peltonen yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvostossa
Grönholm vuosilomalla
Peltonen lomalla

128
Esityslistan hyväksyminen
EDUSTAJISTOASIAT
129
Lähetekeskustelu poliittisen linjapaperin päivittämisestä
Liite 1

Poliittinen linjapaperi lähetekeskusteluun
TYYn keskeisimmät poliittiset linjat määritellään poliittisessa
linjapaperissa. Edustajisto päivittää linjapaperin lähtökohtaisesti
kerran toimikaudessaan. Edellisen kerran linjapaperi on päivitetty
vuonna 2020. Poliittisesta linjapaperista on tarkoitus käydä
lähetekeskustelu ennen sen hyväksymistä huhtikuun 2022
kokouksessa.
Hallitus ja asiantuntijat ovat valmistelleet luonnoksen linjapaperin
päivittämiseksi.

Ylioppilaskunnan säännöt, 11 § 9 kohta ja 20 § 5 kohta
Hallituksen puheenjohtaja Saarinen esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi
käymänsä lähetekeskustelun TYYn poliittisesta linjapaperista
hallituksen valmisteleman luonnoksen pohjalta.
130
Ylioppilaskunnan hallintosäännön 22 §:n päivittäminen

HALLITUKSEN KOKOUS 10/2022
Esityslista 8.4.2022
Sivu 3/6

Ylioppilaskunnan
sääntöjen
21
§:n
mukaan
"Hallitus
on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä ja
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä ja kokous on kutsuttu
koolle ylioppilaskunnan hallintosäännön mukaisesti."
Ylioppilaskunnan hallintosäännön II luku käsittelee hallituksen
työjärjestystä. Työjärjestyksessä ei yksiselitteisesti oteta kantaa
hallituksen kokousten järjestämistapaan. Hallintosäännön I luvussa,
joka käsittelee edustajiston työjärjestystä, mainitaan pykälässä 19
osallistuminen kokoukseen tietoteknisiä apuvälineitä hyödyntäen.
Selvyyden vuoksi hallintosäännön 19 §:n mukainen kirjaus
etäkokousten järjestämisestä on syytä lisätä myös hallituksen
työjärjestykseen.
Ylioppilaskunnan hallintosäännön VII luvun 59 §:n mukaan "Tämän
hallintosäännön muuttamisesta päättää ylioppilaskunnan edustajisto
ehdottomalla enemmistöllä. Muutoksia voidaan tehdä vain sääntöjen
niihin pykäliin, jotka on mainittu kokouskutsussa. Kohta, jota ei ole
mainittu kokouskutsussa, voidaan ottaa käsittelyyn julistamalla se
kiireelliseksi kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä."
Ylioppilaskunnan säännöt, 21 §
Ylioppilaskunnan hallintosääntö, 19 §, 22 §, 59 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että ylioppilaskunnan
hallintosäännön 22 §:än lisätään uusi momentti: "Hallituksen jäsenet
voivat osallistua tietoteknisiä apuvälineitä hyödyntäen hallituksen
kokoukseen, kun hallituksen puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle
etäkokouksena."
HALLINNOLLISET ASIAT
131
Tapahtumatuottajan työsuhteen vakinaistaminen
TYYn hallitus päätti kokouksessaan 25/2021 valita Hanna Kiiskilän
tapahtumatuottaja Laura Forsmanin opintovapaan sijaiseksi
toukokuun 2022 loppuun asti. Kiiskilä valittiin tehtävään avoimen haun
kautta. Forsman on irtisanoutunut tapahtumatuottajan tehtävästä
opintovapaansa aikana.
Ylioppilaskunnan hallintosäännön (asia 215/2021) mukaisesti "Toimen
määräaikainen hoitaja voidaan vakinaistaa ilman toimen julistamista
haettavaksi. Päätöksen vakinaistamisesta tekee hallitus, ellei toimen
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täyttäminen kuulu edustajiston tehtäviin, jolloin päätöksen tekee
edustajisto."
Ylioppilaskunnan hallintosääntö 41 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus
päättää
vakinaistaa
tapahtumatuottajana.

Hanna

Kiiskilä

työsuhteen

132
Tapahtumatuottajan luottokortti
Tapahtumatuottaja Laura Forsmanilla on ollut käytössään
ylioppilaskunnan
luottokortti.
Forsman
on
irtisanoutunut
tehtävästään, joten kortti tulee peruuttaa.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää peruuttaa Laura Forsmanin luottokortin.
133
Järjestö- ja hallintoasiantuntijan luottokortti
Järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniitylle on syytä hankkia
ylioppilaskunnan luottokortti hankintojen tekemiseen.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää hankkia järjestö- ja hallintoasiantuntija
Lahoniitylle (xxxxxx-yyyy) ylioppilaskunnan luottokortin.

Lauri

KOULUTUSPOLIITTISET ASIAT
134
Lausunnon
antaminen
käyttöönotosta
Liite 2
Liite 3
Liite 4

esityksestä

yliopiston

akateemisen

uramallin

Ylioppilaskunnan lausunto yliopiston akateemisen
käyttöönotosta (nähtävillä kokouksessa)
Turun yliopiston akateemisen uramallin käyttöönotto
Kaavio Turun yliopiston akateemisesta uramallista

uramallin

Yliopiston strategian toimenpideohjelmien mukainen uramallien
kehitystyö on edennyt vaiheeseen, jossa kuullaan yliopistoyhteisöä
akateemisesta uramallista. Liitteenä on luonnos ehdotukseksi
akateemisesta uramallista Turun yliopistossa. Apulaisprofessorin
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Tenure Track säilyy omana kokonaisuutenaan, eikä yliopisto esitä
siihen tässä luonnoksessa muutoksia.
Yliopisto pyytää toimittamaan lausunnot päätösluonnoksesta
maanantaihin 11.4.2022 mennessä. Lausunnot toimitetaan osoitteella
kirjaamo@utu.fi.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää lausua yliopiston esityksestä akateemisen uramallin
käyttöönotosta liitteen mukaisesti.
135
Vuoden opettaja ja opintojakso 2022 -haun avaaminen
Liite 5
Liite 6

Vuoden opettaja ja opintojakso 2022 -hakukuulutus
Vuoden
opettaja
ja
opintojakso
-haun
koulutusneuvoston maaliskuun kokouksessa

esittelyteksti

TYY valitsee vuosittain yhteistyössä yliopiston kanssa Vuoden
opettajan ja opintojakson. Jaettavilla tunnustuksilla kannustetaan
opettajia ja yksiköitä kiinnittämään huomiota opetuksen laatuun,
menetelmiin sekä yhteisöllisyyden kehittämiseen. Vuoden opettaja ja
Vuoden opintojakso julkistetaan lukuvuoden avajaisissa.
Tänä vuonna hakukuulutus painottaa erityisesti yhteisöllisyyttä ja
oppimisintoa tukenutta opetusta.
Yliopiston
koulutusneuvosto
käsitteli
hakukuulutuksen
kokouksessaan
28.3.
Koulutusneuvoston
käsittelyn
jälkeen
ylioppilaskunnan hallitus käsittelee vuorostaan hakukuulutuksen ja
päättää avata haun huhtikuussa.
Haun päätyttyä TYYn hallitus tekee esityksen valittavista yliopiston
koulutusneuvostolle.
Koulutusneuvosto
käsittelee
esityksen
kokouksessaan. Lopullisen päätöksen allekirjoittavat yliopiston rehtori
ja ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja koulutusneuvoston
käsittelyn jälkeen.
Liitteet ovat valmistelleet koulutuspoliittinen asiantuntija Joni
Kajander ja yliopiston opetuksen tuen osastopäällikkö Minna VuorioLehti, jotka toimivat myös valintaesityksen valmistelijoina.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen hakukuulutuksen Vuoden
opettaja ja opintojakso 2022 -haulle ja valtuuttaa koulutuspoliittisen
asiantuntijan avaamaan haun.
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136
Muut mahdolliset asiat
137
Kokouksen päättäminen

LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Poliittinen linjapaperi lähetekeskusteluun
Ylioppilaskunnan lausunto yliopiston akateemisen uramallin
käyttöönotosta (nähtävillä kokouksessa)
Turun yliopiston akateemisen uramallin käyttöönotto
Kaavio Turun yliopiston akateemisesta uramallista
Vuoden opettaja ja opintojakso 2022 -hakukuulutus
Vuoden
opettaja
ja
opintojakso
-haun
esittelyteksti
koulutusneuvoston maaliskuun kokouksessa

