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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
Juha Isotalo, 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
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Kokouksen avaus
186
Päätösvaltaisuus
187
Pöytäkirjantarkastaminen
188
Ilmoitusasiat
30.5.
1.6.
4.6.
5.6.

Elenius työretriitillä
Palanterä opiskelijapalautetiimin kokouksessa
Nurmi kansainvälisten maisterikoordinaattoreiden kokouksessa
Nurmi kansainvälisen markkinointitiimin kokouksessa
Nurmi apurahatoimikunnan kokouksessa
Elenius YJEAT-koulutuspäivässä Espoossa
Palanterä hyvä akateeminen johtajuus ohjausryhmän kokouksessa
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Hallinnolliset asiat
190
FITech-palvelusopimus
Liite 1

FITech-palvelusopimus
Finnish Institute of Technology (FITech) on Turussa toimiva tekniikan alan
yliopistokonsortio. FITechin ovat perustaneet Aalto-yliopisto,
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen
teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Åbo akademi,
Teknologiateollisuus ry sekä TEK ry.
Muista FITech-yliopistoista tulee Turkuun opiskelijoita tekemään diplomiinsinööritutkintoja siten, että muodollisesti he opiskelevat jonkin muun
kaupungin yliopistossa ja ovat siis näiden muiden yliopistojen
ylioppilaskuntien jäseniä. Näille opiskelijoille on tarkoituksenmukaista
tarjota ylioppilaskuntapalveluita Turussa. Ylioppilaskuntien kesken on
neuvoteltu mallista, jossa TYY ja ÅAS tarjoavat palveluita näille opiskelijoille
ja muut ylioppilaskunnat maksavat korvauksen jokaisesta tällaisessa DIohjelmassa opiskelevasta jäsenestään.
Sopimus on tarkoitus tehdä ensin yhdeksi vuodeksi. Korvausjärjestelmää tai
muita sopimusehtoja voidaan tarvittaessa muokata ensimmäisen vuoden
kokemusten perusteella.

Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää hyväksyä FITech-palvelusopimuksen.
191
Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen noudattaminen
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Tietojenkäsittelysopimus
Muistilista tietosuojan huomioimisesta
Ohje tietomurtotapauksia varten
Ohje tietopyyntöihin vastaamisesta ja rekisteröidyn oikeuksista
TYYn yleinen tietosuojailmoitus
https://www.tyy.fi/fi/ylioppilaskunta/asiakirjat/tietosuojailmoitus
Vuonna 2016 säädetty Euroopan unionin uusi tietosuoja-asetus (2016/679)
astui voimaan 25.5. alkaen. TYYssä uuteen sääntelyyn valmistauduttiin
palkkaamalla alkuvuodesta projektityöntekijä Lauri Havia, joka suunnitteli
yhdessä Eleniuksen ja Lahoniityn kanssa tarvittavat toimenpiteet.
Ylioppilaskunnan toiminnassa haaste on erityisesti se, että toiminnassa on
sekä julkishallinnollisia että yksityisoikeudellisia piirteitä. Tietojen
käsittelyperusteet ja keräystavat ovat erilaisia, kun verrataan esimerkiksi
jäsenyyteen sidottuja oikeuksia, vapaamuotoisia tapahtumia ja hallinnon
opiskelijaedustajien valintaa ja toimintaa.
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Pääosin henkilötietojen käsittely oli jo aiemmin järjestetty
ylioppilaskunnassa riittävän hyvin. Osoitusvelvollisuuden täyttämiseksi
toimintaa on pitänyt kuitenkin dokumentoida tarkemmin ja tietojenkeruuta
yhdenmukaistaa. Keskeiset kehittämiskohteet liittyivät erityisesti
rekisteröitävän informointivelvollisuuteen ja tietojen säilyttämiseen siten,
että niihin pääsevien henkilöiden joukkoa rajataan entisestään ja että tiedot
tuhotaan suunnitellusti, kun niitä ei enää tarvita.
Työntekijöille pidettiin ensimmäinen uusiin säädöksiin varautumista
koskeva koulutus jo 23.2.2017. Työntekijät ja hallituksen jäsenet täyttivät
tietojenkäsittelyä koskevan kyselyn alkuvuonna 2018, minkä jälkeen
projektityöntekijä antoi palautetta kyselyn tuloksista ja vastasi tarkentaviin
kysymyksiin. Projektiryhmänä toimineet Elenius, Havia ja Lahoniitty
tapasivat helmi-huhtikuussa noin kahden viikon välein. Huhtikuussa
pidettiin vielä viimeinen koko toimiston yhteinen tietosuojapalaveri.
Tietosuoja-asetuksen tultua voimaan 25.5. alkaen henkilötietojen käsittelyn
tulee perustua sopimukseen tai muuhun oikeudelliseen asiakirjaan
(asetuksen 28 artikla 3 kohta). Sopimuksen laadinta on ensisijaisesti
rekisterinpitäjän vastuulla. Esityksenä oleva sopimuspohja perustuu
ajatukselle, että se olisi mahdollisimman laajasti sovellettavissa erilaisiin
sopimuksiin.
Tietosuojasääntelyyn varauduttiin seuraavilla konkreettisilla toimenpiteillä:
- Laadittiin toiminnan yleinen tietosuojailmoitus
- Verkkosivujen tietojenkeruulomakkeisiin lisättiin tietosuojailmoituspohja,
jota käytetään kussakin konkreettisessa tilanteessa
- Työntekijät ja hallituksen jäsenet koulutettiin aihepiiriin
- Toimistolla työskentelyn tueksi laadittiin ohjeet yleisesti tietosuojan
huomioimisesta, toiminnasta tietomurtotapauksissa sekä tietojen
luovuttamisesta pyyntöjä vastaan. Yleiset ohjeet koskevat käsittelyn kaikkia
vaiheita: keräämistä, säilyttämistä, tuhoamista ja luovuttamista.
Luonnollisesti käytäntöjä parannellaan jatkossakin henkilötietojen suojan
parantamiseksi.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää
1. hyväksyä TYYn yleisen tietojenkäsittelysopimuksen;
2. valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja pääsihteerin tekemään
tietojenkäsittelysopimukseen oikeustoimikohtaisia muutoksia tarpeen
mukaan;
3. valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja pääsihteerin allekirjoittamaan
tietojenkäsittelysopimuksen sellaisissa nykyisissä ja tulevissa
sopimussuhteissa, joissa tietojenkäsittelysopimuksen solmiminen on
pakollista riippumatta siitä, onko TYY rekisterinpitäjä vai tietojenkäsittelijä
tai mikä osapuoli on laatinut sopimuksen; sekä
4. merkitä tiedoksi EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantuloon liittyvät
toimenpiteet TYYssä.
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192
Osakuntasalin henkilötietojen käsittelysopimus
Liite 7

Tietojenkäsittelysopimus osakuntasalille
S-osakunnat ry ja Akateeminen aurajokilaivuriyhdistys ry toimivat
rekisterinpitäjinä vuokratessaan ylioppilastalo B:ssä sijaitsevaa
osakuntasalia yhteisöille ja yksityishenkilöille. Vuokrasopimukset tehdään
kuitenkin TYYn kansliassa, jolloin ylioppilaskunta toimii henkilötietojen
käsittelijänä. Euroopan unionin uuden tietosuoja-asetuksen tultua voimaan
25.5. alkaen henkilötietojen käsittelyn tulee perustua sopimukseen tai
muuhun oikeudelliseen asiakirjaan (asetuksen 2016/679 28 artikla 3 kohta).
Sopimuksen laadinta on ensisijaisesti rekisterinpitäjän vastuulla. Sosakunnat ja Aaly ovat laatineet sopimuksen.
Jos hallitus hyväksyy asiakohdan 191 esityksen 3., vastaavia sopimuksia ei
lähtökohtaisesti tuoda enää erikseen hallituksen hyväksyttäviksi.

Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää hyväksyä tietojenkäsittelysopimuksen S-osakunnat ry:n ja
Akateeminen aurajokilaivuriyhdistys ry:n kanssa.
Järjestöasiat
193
Toiminta-avustusten 2018 täydentäminen
Hallitus päätti jakaa toiminta-avustukset 2018 kokouksessaan 13/2018.
Hakemusten käsittelyssä oli tapahtunut inhimillisiä virheitä, joiden vuoksi
ELSA Turun ja TYEMYYn avustukset eivät olleet avustusten lopullisissa
laskuissa mukana.
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus päättää täydentää toiminta-avustuksia 2018 myöntämällä toimintaavustusta ELSA Turku ry:lle 100 € ja TYEMYY ry:lle 669,97 €.
Kehitysyhteistyöasiat
194
KENKKU-haku
Liite 8
Liite 9

KENKKU-hakemus 1 (ei julkaista)
KENKKU-hakemus 2 (ei julkaista)
SYL on pyytänyt ylioppilaskuntia esittämään 2–3 uutta jäsentä
Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKUun. TYYn hallitus avasi
haun kokouksessa 12/2018.
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Haku oli auki 17.–27.5., minkä aikana saapui 2 hakemusta.
Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää TYYn KENKKU-jäsenten esittämisestä SYL:n hallitukselle.
Koulutuspoliittiset asiat
195
Hallinnon opiskelijaedustajien valitseminen
Liite 10

Esitys opiskelijaedustajien
täydennyshaussa

valinnasta

hallinnon

opiskelijaedustajien

Hallitus avasi haun kieli- ja viestintäkeskuksen johtokuntaan sekä soteakatemian koulutusryhmään kokouksessaan 26.4. Lisäksi koulutuspoliittinen
asiantuntija oli avannut täydennyshaun kasvatustieteiden johtokuntaan.
Kasvatustieteiden johtokuntaan ei saapunut hakukelpoisia hakemuksia
hakuajan puitteissa.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta liitteen mukaisesti
ja mahdollisesti tarvittavista jatkotoimenpiteistä.
Siipiasiat
196
Eron myöntäminen kehitysyhteistyösiiven jäsenelle
Kehitysyhteistyösiiven pitkäaikainen jäsen Heidi Saarinen on pyytänyt eroa
siivestä. Hallitus täydensi siipiä kokouksessaan 12/2018, joten uutta hakua ei
tarvitse järjestää.
Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Heidi Saariselle.
197
Muut mahdolliset asiat
198
Kokouksen päättäminen
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Muistilista tietosuojan huomioimisesta
Ohje tietomurtotapauksia varten
Ohje tietopyyntöihin vastaamisesta ja rekisteröidyn oikeuksista
TYYn yleinen tietosuojailmoitus
https://www.tyy.fi/fi/ylioppilaskunta/asiakirjat/tietosuojailmoitus
Tietojenkäsittelysopimus osakuntasalille
KENKKU-hakemus 1 (ei julkaista)
KENKKU-hakemus 2 (ei julkaista)
Esitys opiskelijaedustajien valinnasta hallinnon opiskelijaedustajien
täydennyshaussa

