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Esityslista 22/2020
Aika:

25. syyskuuta 2020 klo 10.00

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, 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, viestintäasiantuntija
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri
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Engblom ja van den Berg Ryhmä 40 000 -kokouksessa
Ritola yliopiston kriisitilanteiden henkisen tuen ryhmän kokouksessa
van den Berg SAMOK:n, SYL:n ja OLL:n kuntavaali-webinaarissa
Kovalonoks ja Nurmi TYY International Council -kokouksessa
Ritola palaverissa TREYn, JYYn ja ÅAS:n kanssa opiskelijoiden
toimeentuloselvityksestä
Ritola yliopiston Tasa-arvotoimikunnassa
Engblom ja van den Berg Ryhmä 40 000 -kokouksessa
Engblom yliopiston Johtamisen kehittämisen työpajassa
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25.9.

van den Berg Turun kaupungin Ratkaisuja päästöjen paikalliseen
kompensointiin -verkkotilaisuudessa
van
den
Berg
pienryhmävetäjänä
UNIFI:n
kestävyysja
vastuullisuusseminaarissa
Ritola SYK:n sisäilmaohjausryhmän kokouksessa
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Esityslistan hyväksyminen

Hallinnolliset asiat
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Kansallisarkiston sopimuksen muuttaminen talletussopimuksesta luovutussopimukseksi
Liite 1

Luovutussopimusluonnos
Turun yliopiston ylioppilaskunnan asiakirja-aineistoa on talletettu
Kansallisarkistoon Turun yliopiston ylioppilaskunnan arkisto -nimisenä
kokonaisuutena. Aineisto ulottuu vuoteen 2006 asti, joten se sisältää tai
todennäköisesti sisältää edelleen elävien henkilöiden henkilötietoja, joihin
sovelletaan 25.5.2018 alkaen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (679/2016).
Koska talletettu asiakirja-aineisto on edelleen Turun yliopiston
ylioppilaskunnan omistuksessa, TYY on tietosuoja-asetuksen mukaisesti
tämän aineiston osalta tietopalvelua hoitavan Kansallisarkiston kanssa
yhteisrekisterinpitäjä, jolle tietosuoja-asetuksesta johtuu erityisesti sen 3 ja 4
luvussa säädettyjä velvoitteita ja vastuita. Yhteisrekisterinpitäjien tulee
mainitun tietosuoja-asetuksen mukaan keskenään sopia henkilötietojen
käsittelyn vastuiden ja velvoitteiden hoitamisesta.
Turun
yliopiston
ylioppilaskunnalla
toimintamahdollisuutta:
·

on

tallettajana

kolme

Aineisto säilytetään jatkossakin talletuksena Kansallisarkistossa.
Tässä tapauksessa Turun yliopiston ylioppilaskunta esittää
näkemyksensä siitä, miten yhteisrekisterinpidon vastuut ja velvoitteet
jakaantuvat Kansallisarkiston kanssa. Kansallisarkisto ottaa yhteyttä
tämän jälkeen neuvotteluiden ja yhteisrekisterinpidosta sopimisen
merkeissä.
Samalla Kansallisarkisto huomauttaa, että Kansallisarkiston
linjauksen mukaisesti lisäyksiä ei enää lähtökohtaisesti oteta vastaan
tallennettuun aineistoon liitettäväksi.

·

Talletussopimus muutetaan luovutussopimukseksi, jolloin aineiston
omistusoikeus siirtyy Kansallisarkistolle, joka tämän jälkeen
rekisterinpitäjänä vastaa tietosuoja-asetuksen rekisterinpitäjälle
asettamista vastuista ja velvoitteista.
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Turun yliopiston ylioppilaskunnan on jatkossa mahdollista luovuttaa
lisäyksiä aineistoon erikseen niin sovittaessa.
·

Turun yliopiston ylioppilaskunta hakee talletetun aineiston pois
erikseen sovittavana ajankohtana, jolloin talletussopimus purkautuu.

Turun yliopiston ylioppilaskunta on toimittanut Kansallisarkiston Turun
toimipaikkaan (ent. Turun maakunta-arkisto) asiakirja-aineistoa seitsemän
kertaa (rev. 10/1976, 41/1991, 75/1993, 45/1996, 35/2001, 21/2006 ja
AL/4821/2016), joista viimeisin on ollut luovutus. Arkistoitavaa aineistoa
syntyy koko ajan lisää, joten TYYllä on tarve tulevaisuudessakin toimittaa
asiakirja-aineistoa arkistoon liitettäväksi. Koska EU:n yleisen tietosuojaasetuksen vuoksi Kansallisarkisto vallitseva linjaus on se, että uusia
talletuksia ei enää oteta vastaan, tulee TYYn jatkossa talletuksen sijasta
luovuttaa aineistot. Aiemmin Kansallisarkistoon toimitetun asiakirjaaineiston osalta täytyy päättää, sovitaanko Kansallisarkiston kanssa
yhteisrekisterinpidosta,
muutetaanko
talletussopimukset
luovutussopimuksiksi vai haetaanko talletettu aineisto pois.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää muuttaa Kansallisarkiston kanssa tehdyt asiakirjaaineistojen talletussopimukset luovutussopimuksiksi.
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Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen Kestävän kehityksen koulutuksen työryhmään
Kestävä kehitys on Turun yliopiston strategian ja sen toimenpideohjelman
2021–2030 läpileikkaava teema.
TYYllä on edustaja Kestävän kehityksen ohjausryhmässä ja ohjausryhmä on
päättänyt perustaa työryhmän, joka keskittyy kestävän kehityksen
koulutukseen. TYYtä on pyydetty nimeämään jäsenehdokas työryhmään.
Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää nimetä ylioppilaskunnan edustajan ja hänen varajäsenen
yliopiston Kestävän kehityksen koulutuksen työryhmään.

Siipiasiat
270
Eron myöntäminen siiven jäsenyydestä
Siipien toiminnan ja valinnan ohjeistuksen mukaan hallitus voi jäsenen
pyynnöstä vapauttaa ryhmän jäsenyydestä henkilön. Kansainvälisyyssiiven
jäsenet Pauliina Rinne ja Zhu Qing Ren ovat pyytänyt eroa siivestä.
Hallituksen jäsen Kovaļonoks esittää:
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Hallitus päättää myöntää eron kansainvälisyyssiiven jäsenyydestä Pauliina
Rinteelle ja Zhu Qing Renille.

Sosiaalipoliittiset asiat
271
Lausunto opintotukilain muuttamisesta
Liite 2
Liite 3

TYYn lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi opintotukilain
muuttamisesta
Lausuttava materiaali: https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/f0304391-724a4e4a-a0b8-aa3661dfdfeb/9d2514a1-a6fd-45e9-bec95bbf6d206d55/ESITYS_20200911035854.pdf
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on avannut lausuntokierroksen
opintotukilain muutosehdotuksista.
OKM on avannut lausuntokierrokselle lakiesityksen, jossa
opintotukilakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että covid-19epidemiasta aiheutuvat vaikutukset opiskeluedellytyksissä otettaisiin
huomioon
opintolainahyvitykseen
oikeuttavan
tutkinnon
suorittamiseen käytetyn ajan laskennassa ja opintojen viivästyessä.
Lakiesityksessä
esitetään
lisäksi
tarkennuksia
opintotuen
indeksisidonnaisuuteen
ja
Yhdistyneiden
kuningaskuntien
kansalaisten oleskeluoikeuden yhteydestä opintotukioikeuteen.

Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää lausua opintotukilain muutosesityksestä.
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Kokouksen päättäminen
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