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Esityslista 17/2020
Aika:

12. kesäkuuta 2020 klo 10.00

Paikka:

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Sofia Engblom, puheenjohtaja
Aliisa Wahlsten, varapuheenjohtaja
Kristaps Kovaļonoks
Camilla Saarinen
Jami Salonen
Samuli Tähtinen
Mari van den Berg

Muu jakelu:

Petra Peltonen, pääsihteeri
Nelli Mäkitalo, edustajiston puheenjohtaja
Sauli Seittenranta, edustajiston varapuheenjohtaja
Lauri Toivola, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Laura Forsman, tapahtumatuottaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Frida Pessi, tiedottaja
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri

201
Kokouksen avaus
202
Päätösvaltaisuus
203
Pöytäkirjantarkastaminen
204
Ilmoitusasiat
14.5.
18.5.
20.5.
26.5.
5.6.
8.6.
11.6.

Saarinen opintohallinnon kevätseminaarissa.
Saarinen laatutyön ohjausryhmässä
Saarinen Generalistit osaa -hankkeen ohjausryhmässä
Saarinen jatkuvan oppimisen jaoston kokouksessa
Nurmi Liikkuvuuspalaverissa
Nurmi kansainvälisten tutkinto-ohjelmien koordinaattoreiden kokouksessa
Engblom keskustelemassa Turun yliopiston Kohtauspaikalla
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
Kajander koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimissä
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15.6.–14.8.

Hallituksen kesälomakausi, jolloin hallituksen jäsenet eivät seuraa aktiivisesti
sähköpostia. Kesälomien ajan kiireellisissä asioissa kannattaa olla yhteydessä
hallituksen puheenjohtaja Engblomiin.

205
Esityslistan hyväksyminen
Edustajistoasiat
206
Puolivuotiskertomus
Liite 1

Puolivuotiskertomus 2020
Hallitus ja henkilöstö ovat valmistelleet puolivuotiskertomuksen, jonka kuvaa
alkuvuoden
toimintaa
sekä
toimii
joulukuussa
laadittavan
toimintakertomuksen pohjana. Puolivuotiskertomus esitellään edustajistolle
suullisesti syyskuun kokouksessa.

Hallituksen puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se
kokouksessaan tiedoksi puolivuotiskertomuksen.

merkitsee

syyskuun

Hallinnolliset asiat
207
Ylioppilaslehdet 2020 -hanke
”Ylioppilaslehdet 2020” on selvityshanke, joka tuottaa Suomen
ylioppilaskunnille kaikkien saatavilla olevaa tietoa ylioppilaslehtien
julkaisemista
koskevan
päätöksenteon
tueksi.
Hanke
selvittää
ylioppilaslehtien talouden perusteita, liiketoimintamalleja digitalisoituvassa
mediaympäristössä,
tulevaisuudenskenaarioita,
julkaisumuotojen
ekologisuutta, yhteisöllistä merkitystä sekä journalistista arvoa osana
ylioppilaskuntien jäsenpalvelua.
Selvityshankkeen toteuttaa Viestintäluotsi Oy, joka on pyytänyt Turun
yliopiston ylioppilaskuntaa mukaan hankkeeseen yhteistyökumppaniksi.
Yhteistyökumppanit luovuttavat hankkeen käyttöön tietoja ylioppilaslehtien
toiminnasta, osallistuvat selvitykseen liittyviin haastatteluihin ja
markkinoivat selvitystä varten laadittavaa sähköistä lukijakyselyä.
Hankkeeseen osallistuminen ei aiheuta taloudellisia kustannuksia
yhteistyökumppaneille.
Hankkeelle luovutettuja tietoja ei julkaista sellaisenaan, vaan niistä tehdä
analyysi ja selvityksen loppuraporttiin tehdään yhteenvedon kaltainen koonti
Suomen ylioppilaslehtien kustannus- ja rahoitusrakenteesta. Selvityksen
tuloksista
julkaistaan
kaikille
avoin
raportti
keväällä
2021.
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Yhteistyökumppaneiksi valituille ylioppilaskunnille käydään
esittelemässä selvityksessä tehtyjä havaintoja ja päätelmiä.

lisäksi

Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää Ylioppilaslehdet 2020 -hankkeeseen osallistumisesta.
208
Jäsenmaksuvapautuksesta päättäminen
Liite 2

Opiskelijan toimittama selvitys taloudellisesta tilanteestaan (ei julkaista)
Ylioppilaskunnan sääntöjen 80 §:n 3 momentin mukaan: "Ylioppilaskunnan
jäsenmaksusta päättää ylioppilaskunnan edustajisto ja sen vahvistaa
yliopiston rehtori. Ylioppilaskunnan hallitus voi päättää jäsenmaksusta
vapauttamisesta kokonaan tai osittain, jos jäsenen todistetun varattomuuden
vuoksi on ilmeistä, että jäsenmaksu vaarantaisi hänen perustuslain 16 §:n
mukaisen oikeutensa saada opetusta."
Turun yliopiston opiskelija on anonut vapautusta jäsenmaksusta lainatun
säännöksen perusteella. Hän on myös toimittanut selvitystä anomuksensa
tueksi.

Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää jäsenmaksusta vapauttamisesta.
209
Turku-salin alivuokrasopimuksen päättäminen ja sopimus tilan käytöstä
Liite 3
Liite 4

Huoneiston alivuokrasopimus, Turku-Sali (ei julkaista)
Sopimus tilan käytöstä, Turku-Sali (ei julkaista)
TYY on solminut Universtas Oy:n kanssa alivuokrasopimuksen Turku-salista
lokakuussa 2016. Toisin kuin muissa TYYn tiloissa, jotka on vuokrattu
suoraan Turun ylioppilaskyläsäätiöltä, Turku-salin on vuokrannut TYYn
sijasta Universtas Oy, ja TYY on tilassa alivuokralaisena. Vuokrajärjestely
tehtiin sen vuoksi, jotta tila voitaisiin tarvittaessa nopeasti luovuttaa
Ylioppilastalo A:ssa sijaitsevan Unica Oy:n ravintola Assarin ullakon
lisääntyviin tilatarpeisiin.
Vallitsevan koronavirustilanteen ja siitä johtuvien ravintolatoiminnan
rajoitusten vuoksi ravintola Assarin ullakolla saattaa olla tulevaisuudessa
tarvetta käyttää Turku-salia omaan toimintaansa. Tämän vuoksi TYY ja
Universtas Oy ovat neuvotelleet tilan alivuokrasopimuksen päättämisestä
ilman irtisanomisaikaa niin, että vuokravastuu päättyy toukokuun loppuun
2020. Turku-salin nykymuotoinen käyttö TYYn ja sen jäsenten maksuttomana
kokoustilana on tarkoitus säilyttää solmimalla sopimus tilan käytöstä Unica
Oy:n kanssa. Samalla on tarkoituksenmukaista tehdä vastuunjakotaulukko
koskien tilan käyttöä, huolto-, korjaus- ja muutostöitä sekä siivousta.
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Päätöksellä ei ole kokonaisuudessaan vaikutuksia TYYn järjestötalouteen,
sillä Turku-salin käyttökustannukset pysyvät nykyisen kaltaisina.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää Turku-salin alivuokrasopimuksen päättämisestä, solmia
sopimuksen tilan käytöstä Unica Oy:n kanssa sekä valtuuttaa pääsihteerin
sopimaan vastuunjakotaulukosta koskien tilan käyttöä, huolto-, korjaus- ja
muutostöitä sekä siivousta.

Järjestöasiat
210
Toiminta-avustukset 2020
Liite 5

Toiminta-avustukset 2020 (nähtävillä kokouksessa)
TYY jakaa vuosittain toiminta-avustuksia järjestöilleen. Tänä vuonna
avustuksiin on käytettävissä 76 300 €.
Toiminta-avustusta haki määräajan ja lisäajan puitteissa yhteensä 111
järjestöä.
Avustustoimikunta on valmistellut liitteen mukaisen toiminta-avustusten
jaon.

Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista § 10
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää toiminta-avustukset 2020 liitteen mukaisesti
avustustoimikunnan valmistelun pohjalta.

Koulutuspoliittiset asiat
211
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan johtokunnan täydentäminen varajäsenellä
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Hakukuulutus tiedekuntien johtokuntiin
Hybridin lausunto luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan johtokuntaan
hakeneista
Koonti hakijoista (ei julkaista)
Ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija avasi täydennyshaun
luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan johtokuntaan ajalle 20.5.–
1.6.2020. Haku avattiin, kun yksi johtokunnan varsinainen jäsen ilmoitti
erostaan. Eronneen varajäsenestä tulee varsinainen jäsen. Hakuaikana
saapui kaksi hakemusta johtokuntaan.
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Yliopistolaki (558/2009): 3 luku (organisaatio), 13 §, 27 §, 28 §
Turun yliopiston johtosääntö: 6 §, 19–20 §
Turun yliopiston vaalijohtosääntö: 3 §, 4 §, 7 §, 47 §, 49 §, 50 §
Turun yliopiston opintojohtosääntö: 2.4., luku 3
Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt: 38 §, 48 §, 108 §, 110 §
Turun yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta:
luvut 1-2, 4, 7-8
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Jeremi Nyyssöselle luonnontieteiden ja
tekniikan tiedekunnan johtokunnasta ja valita varsinaiseksi jäseneksi
nousseelle Miika Peltotalolle varajäsenen 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
212
Oppimateriaalien avoimen saatavuuden osalinjauksen luonnoksen kommentointi
Liite 9

Oppimateriaalien avoimen saatavuuden osalinjauksen luonnos
Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän kokoama työryhmä on
yhteistyössä Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän
kanssa valmistellut suomalaiselle korkeakoulu- ja tutkimusyhteisölle
luonnoksen Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksen
periaatteista sekä Oppimateriaalien avoimen saatavuuden osalinjauksesta.
Luonnos on ensimmäinen osa korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön Oppimisen
ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksesta, joka täsmentää Avoimen
tieteen ja tutkimuksen julistuksessa 2020–2025 mainittua Oppimisen ja
oppimateriaalien avoimuuden kansallista päämäärää. Myöhemmin
linjaustaan täydentämään luonnostellaan osalinjaus Avoimista oppimis- ja
opetuskäytännöistä.
Luonnos on avoimesti kommentoitavana 26.6.2020 asti.

Hallituksen jäsen Saarinen esittää:
Hallitus päättää oppimateriaalien avoimen saatavuuden osalinjauksen
luonnoksen kommentoinnista.

213
Muut mahdolliset asiat
214
Kokouksen päättäminen
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