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Esityslista 18/2018
Aika:

29. elokuuta 2018 klo 16.00

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
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Anja Karppinen, yhteisöasiantuntija
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Juha Laurila, Q-talon hoitaja
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Frida Pessi, tiedottaja
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri

227
Kokouksen avaus
228
Päätösvaltaisuus
229
Pöytäkirjantarkastaminen
230
Ilmoitusasiat
14.8.
21.8.
21.–22.8.
22.8.
23.8.
27.8.

Ritola tapaamassa yliopiston opintopsykologeja
Kajander ja Ritola tapaamassa opiskelijakeskuksen vetäjä Tiia Engestä
Kajander tapaamassa opintoasiainjohtaja Petri Sjöblomia
Nurmi kansainvälisten tuutoreiden kertauskoulutuksissa
Nurmi ja Saarinen tapaamassa Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtoa
TYYn SYL-kummi toimistolla tapaamassa hallitusta
Ritola YTHS:n terveyden edistämisen koulutuspäivässä
Kajander tapaamassa vararehtori Riitta Pyykköä
Elenius lomapäivällä
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28.8.

29.8.
30.8.

30.–31.8.
31.8.

4.9.
6.9.
11.9.

Nurmi POLKU-hankkeen kokouksessa
Harjuniemi yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Harjuniemi ja Palanterä esittelemässä TYYn toimintaa Luonnontieteellisteknillisen tiedekunnan fukseille
Hallitus pitämässä rastia Lexin Ihmismetsästyksessä
Harjuniemi esittelemässä TYYn toimintaa oikeustieteellisen tiedekunnan
fukseille
Nurmi Kielityöryhmän kokouksessa
Harjuniemi ja Ryhtä Study in Turku -messuilla
Hallitus Turun kauppatieteiden ylioppilaiden kaupunkisuunnistuksessa
pitämässä rastia
Elenius yliopiston sisäympäristötyöryhmän kokouksessa
Nurmi ja Simonen kansainvälisten opiskelijoiden orientaatiossa
Harjuniemi esittelemässä TYYn toimintaa kasvatustieteellisen tiedekunnan
fukseille
Harjuniemi ja Snygg esittelemässä TYYn toimintaa kauppakorkeakoulun
fukseille
Avajaiskarnevaali ja Lukuvuoden avajaiset
TYYlikäs avaus
Lahoniitty jää opintovapaalle

231
Esityslistan hyväksyminen
Hallinnolliset asiat
232
Päätoimittajan sijaisen nimittäminen
Turun ylioppilaslehden päätoimittaja Keski-Oja pitää lokakuussa neljä
viikkoa henkilökohtaista vapaata. Pääsäännön mukaan edustajisto valitsee
päätoimittajan, mutta ylioppilaskunnan sääntöjen 74.1 § mukaan
pääsihteerin ja päätoimittajan "väliaikaisen hoitajan valitsee hallitus
enintään kolmeksi kuukaudeksi". Sääntöjen 74.8 § mukaan "[t]oimen
väliaikainen hoitaja haetaan avoimella haulla tai perustelluista syistä
hallituksen nimityksellä".
Sijaisen valitseminen vain kuukauden mittaiseen työsuhteeseen edellyttää jo
valmiiksi perehtynyttä sijaista. Muuten riskinä on, ettei henkilö ehdi kunnolla
edes perehtyä tehtäväänsä lyhyen työsuhteen aikana. Päätoimittajan työhön
kuuluu runsaasti myös lehden julkaisemisen hallinnollista hoitamista, ja jos
tämä puoli tehtävästä on päätoimittajalle vieras, sisältöön on haastavaa
keskittyä. Nämä ovat perusteltuja syitä poiketa avoimen haun käyttämisestä
ja nimittää hallituksen päätöksellä tehtävään sopiva henkilö, jos tällainen
henkilö on käytettävissä.
Sampo Rouhiainen on hoitanut Turun ylioppilaslehden päätoimittajan
tehtävää yli kuuden kuukauden ajan vuosina 2015–2016. Hän on kiinnostunut
tehtävästä ja on perusteltuja syitä nimittää hänet päätoimittajan sijaiseksi
Keski-Ojan vapaan ajaksi.
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Ylioppilaskunnan säännöt 74 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää nimittää Sampo Rouhiaisen Turun ylioppilaslehden
päätoimittajan sijaiseksi noin kuukauden ajaksi syys-lokakuussa 2018.
233
Lahoniityn sijaisjärjestelyt
Järjestö- ja hallintoasiantuntija Lahoniitty on pyytänyt opintovapaata ajalle
11.9.2018–31.8.2019. Hänen tehtäviään on sovittu jaettavaksi osittain
pääsihteerille, toimistosihteerille ja tiedottajalle. Joitain tehtäviä on jo
aiemmin siirtynyt yhteisöasiantuntija Karppiselle. Järjestöihin liittyvät ja osa
hallinnollisista tehtävistä on kuitenkin hoidettava sijaisjärjestelyin.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 74.8 § mukaan "[t]oimen väliaikainen hoitaja
haetaan avoimella haulla tai perustelluista syistä hallituksen nimityksellä".
Työsopimuslain 2 luvun 5 § perusteella osa-aikaiselle työntekijälle on
tarjottava tälle sopivia vapautuvia tehtäviä ennen uuden työvoiman
palkkaamista.
Juha Laurila on ollut osa-aikaisesti ylioppilaskunnan palveluksessa 27.5.2014
alkaen. Työsuhteen kuluessa tehtävät ovat lisääntyneet ja monipuolistuneet:
nykyisin hän ensisijaisesti vastaa juhlatila Q-talon hoitamisesta, minkä lisäksi
hän on hoitanut starttipakettivaraston kiireapulaisen, kansliasijaisen ja TYYkierrosten koordinaattorin tehtäviä. Vapautuvia tehtäviä on lähtökohtaisesti
tarjottava Laurilalle, jolloin sijaista ei rekrytoida. Laurila hoitaa jatkossa Qtalon hoitamista, järjestöasioita ja osaa hallinnollisista asioista.
Ylioppilaskunnan säännöt 74 §
Työsopimuslaki 2 luku 5 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää merkitä tiedoksi Lahoniityn opintovapaan aikaiset
järjestelyt.
234
Turun ylioppilaskyläsäätiön valtuuskunnan TYYn edustajien haun avaaminen
Liite 1

Hakukuulutus: TYS:n valtuuskunta
Turun Ylioppilaskyläsäätiön 46-jäsenisen valtuuskunnan kolmivuotiskausi
päättyy 31.12.2018. Turun Ylioppilaskyläsäätiö on pyytänyt TYYtä
nimeämään kuusi valtuuskunnan jäsentä valtuuskunnan seuraavalle
kolmivuotiskaudelle 2019–2021.
Turun Ylioppilaskyläsäätiön sääntöjen mukaan Turun yliopiston
ylioppilaskunta valitsee kuusi jäsentä valtuuskuntaan. Turun yliopiston
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ylioppilaskunnan valitsemista jäsenistä yhden on oltava Turun yliopiston
ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtaja.
Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto valitsee valtuuskunnan
jäsenet lokakuun kokouksessaan.
Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää avata haun Turun Ylioppilaskyläsäätiön valtuuskunnan
viiden jäsenten paikasta liitteen mukaan.
235
Sijoitusten myyminen
Edustajisto päätti huhtikuun kokouksessaan seuraavasti:
"[TYY luopuu] viiden vuoden kuluessa [Carbon Underground 200 listaukseen sisältyvien yhtiöiden] osakkeiden suorasta omistuksesta, sekä
muista sijoitusinstrumenteista, kuten rahastoista jotka sijoittavat varojaan
näiden yhtiöiden osakkeisiin tai joukkovelkakirjoihin.]
Ylioppilaskunnalla
on
muutamia
omia
rahastoja
joukkovelkakirjalainasijoituksia. Näistä yksi sisältää lokakuun 2017
rahastoesitteen perusteella osuuksia mainitun listauksen yhtiöistä ja siitä
tulee edustajiston päätöksen mukaisesti luopua. Omistuksen markkina-arvo
22.8.2018 on noin 80 900 euroa. Lisäksi omistuksiin kuuluu
epätarkoituksenmukaisen pieni 160 euron rahastosijoitus, josta voitaisiin
luopua samalla. Myynneistä saatavien varojen sijoittamisesta uudelleen
päätetään hallituksen kokouksessa syksyn aikana.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 48 § mukaan hallituksen tehtävänä on muun
muassa "tehdä ylioppilaskunnan puolesta […] oikeustoimet" ja "huolehtia
edustajiston päätösten täytäntöönpanosta].
Ylioppilaskunnan säännöt 48 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää valtuuttaa pääsihteerin myymään kaikki TYYn osuudet FFEuropean High Yield- ja OP-Euro-rahastoista.
Koulutuspoliittiset asiat
236
Ylioppilaskunnan lausunto Turun yliopistolle luonnoksesta hallituksen esitykseksi
yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi
Liite 2

TYYn lausunto Turun yliopistolle luonnoksesta hallituksen esitykseksi
yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi
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Yliopisto pyysi ylioppilaskuntaa lausumaan luonnoksesta hallituksen
esitykseksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi.
Esitysluonnoksen käsittelemät muutokset ovat osa syksyllä 2017 hyväksytyn
korkeakouluvision toteuttamiseksi suunniteltuja toimenpiteitä.
Luonnoksessa esitetään esimerkiksi ylemmän korkeakoulututkinnon
laajuuteen muutoksia, tilauskoulutuksen laajentamista EU- ja ETA-alueen
kansalaisille, täsmennyksiä siirto-opiskeluun ja muutoksia kansainvälisten
ohjelmien opiskelijavalintoihin sekä korkeakoulujen täydennyshakuihin.
Laista
esitetään
poistettavaksi
myös
maininta
korkeakoulujen
opintotukilautakunnista opintotukiasioiden siirryttyä Kelan hoidettaviksi.
Ylioppilaskuntaa on pyydetty toimittamaan lausunto yliopistolle viimeistään
torstaina 30.8.2018.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää lausua yliopistolle liitteen mukaisesti.
Siipiasiat
237
Eron myöntäminen kansainvälisyyssiiven sekä yhdenvertaisuussiiven jäsenille
Netta Kivistö on pyytänyt eroa kansainvälisyyssiivestä alkaen 29.8.
Julia Laine ja Ossi Pajunen ovat pyytäneet eroa yhdenvertaisuussiivestä
alkaen 29.8.
Hallituksen jäsen Simonen esittää:
Hallitus päättää myöntää eron kansainvälisyyssiivestä Netta Kivistölle ja
yhdenvertaisuussiivestä Julia Laineelle sekä Ossi Pajuselle.
Traditioasiat
238
TYYlikkään avauksen lipunmyyjän valinta
TYYlikkään avauksen lipunmyyjäksi haettiin järjestöä ajalla 12.6.–19.8.
Hakuajan puitteissa saapui kolme hakemusta.
Hallituksen jäsen Ryhtä esittää:
Hallitus päättää TYYlikkään avauksen lipunmyyjän valinnasta.
239
Muut mahdolliset asiat
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240
Kokouksen päättäminen

LIITTEET
Liite 1
Liite 2

Hakukuulutus: TYS:n valtuuskunta
TYYn lausunto Turun yliopistolle luonnoksesta hallituksen esitykseksi
yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi

