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Esityslista
Aika:

12. kesäkuuta 2014 klo 9.15

Paikka:

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

Läsnä jäsenet:

Jussi Nieminen, puheenjohtaja
Virva Viljanen, varapuheenjohtaja
Ilona Häsänen
Timo Kovala
Mikko Mononen
Matti Vähä-Heikkilä
Kukka-Maaria Wessman

Muu jakelu:

Tomi Nyström, pääsihteeri
Jukka Koivisto, edustajiston puheenjohtaja
Teemu Auressalmi, edustajiston varapuheenjohtaja
Ossi Tursas, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Juha Isotalo, koulutuspoliittinen asiantuntija
Katja Keto, tiedottaja
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri

318
Kokouksen avaus
319
Päätösvaltaisuus
320
Pöytäkirjantarkastaminen
Esitys:

Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla kokouksessa
pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat.

321
Ilmoitusasiat
13.6.–3.8.
13.6.
16.6.
11.7.

Nyström lomalla
Nieminen YVV-työryhmän kokouksessa
Nieminen RSGT-ohjausryhmän kokouksessa
Nieminen Dekaani Rönnemaan läksiäistilaisuudessa
Hallituksen kesäkokous

322
Esityslistan hyväksyminen

kaksi
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Hallinnolliset asiat
323
TYYn tiedottajan valinta
Edustajisto päätti toukokuun 2013 kokouksessaan, että TYYhyn palkataan tiedottaja
14 kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen viestintäresurssien puutteen vuoksi.
Työsuhteen aikana arvioidaan työmäärä ja aiheutuneet kustannukset.
Tiedottajan toimea perustettaessa siirrettiin järjestöasiantuntijalta, tiedottajalta
sekä muilta asiantuntijoilta viestinnällisiä tehtäviä uudelle tiedottajalle. Samalla
järjestöasiantuntijan tehtävänkuvaan lisättiin pääsihteeriltä, hallitukselta ja
asiantuntijoilta siirtyviä hallinnollisia tehtäviä.
Haku tiedottajan tehtävään oli auki 20.6.–19.7.2013. Hakuaikana hakemuksia tuli
yhteensä 77 kappaletta. Osa hakijoista haastateltiin. Lisäksi hakijoilla teetettiin
kirjallinen ja graafinen tehtävä. Kokouksessaan 24/2013 TYYn hallitus valitsi
kokoaikaiseen, yhden vuoden ja kahden kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen
Katja Kedon.
Keto
on
irtisanoutunut
tehtävästä
20.7.2014
alkaen.
Edustajiston
ryhmäpuheenjohtajien konsultoinnin jälkeen edellisen haun kahteen kärkihakijaan
oltiin suoraan yhteydessä määräaikaisesta työsuhteesta elo–marraskuuksi.
Pääsihteeri keskusteli kärkihakijoiden kanssa 2.6. Alkukeskustelun jälkeen
molemmat hakijat ilmaisivat kiinnostuksensa määräaikaiseen tehtävään ja kertoivat
pystyvänsä aloittamaan tehtävässä elokuun aikana. Hakijoille pidettiin laajempi
haastattelu 10.6.
Esitys:

Hallitus päättää TYYn tiedottajan valinnasta kokoaikaiseen, elokuussa alkavaan ja
marraskuussa loppuvaan määräaikaiseen työsuhteeseen.

324
Kokoussakon määrääminen
TYYn hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 1/2014 kokoussakkomuistion, jonka
mukaan:
"Mikäli hallituksen jäsen on estynyt saapumasta hallituksen kokoukseen tai
aamukouluun tai myöhästyy on hänen ilmoitettava siitä viimeistään kokousta
edeltävänä työpäivänä hallituksen puheenjohtajalle tai pääsihteerille.
Kokoussakko hallituksen kokousten ja aamukoulun osalta on 25 euroa.
Sakkojärjestelmää ei sovelleta, jos poissaololle tai myöhästymiselle on pätevä syy,
kuten oma tai lähiomaisen sairaus tai jokin TYYn tehtävä. Mikäli sakotettu
hallituksen jäsen esittää hallitukselle seitsemän (7) päivän kuluessa kokouksesta
pätevän syyn poissaololleen tai myöhästymiselleen, voi hallitus olla määräämättä
sakkoa.
...
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Sakkojärjestelmän soveltamisesta tehdään aina hallituksen päätös. Kokoussakot
pidätetään seuraavasta maksettavasta palkkiosta."
Hallituksen jäsen Virva Viljanen oli poissa hallituksen kokouksesta 22/2014
ilmoittamatta poissaolosta. Hän ei ole myöskään ilmoittanut jälkikäteen poissaololle
hyväksyttävää syytä.
Esitys:

Hallitus päättää kokoussakon määräämisestä ja varojen lahjoituskohteesta.

Kehitysyhteistyöasiat
325
Kehitysyhteistyösiiven jäsenen ero
Yksi kehitysyhteistyösiiven jäsen, Kati Heikkonen, anoo eroa siivestä, koska lähtee
syksyllä vaihtoon.
Esitys:

Hallitus päättää myöntää Kati Heikkoselle eron kehitysyhteistyösiivestä.

Koulutuspoliittiset asiat
326
Vuoden opettaja ja vuoden opintojakso -esityksen hyväksyminen
L1

TYY valitsee vuosittain yhteistyössä yliopiston kanssa vuoden opettajan ja
opintojakson. Jaettavilla tunnustuksilla kannustetaan opettajia ja yksiköitä
kiinnittämään huomiota opetuksen laatuun, menetelmiin sekä yhteisöllisyyden
kehittämiseen.

Esitys:

Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen ehdotuksen Vuoden opettajaksi ja
Vuoden opintojaksoksi.

327
Haun avaaminen Turun yliopiston yliopistokollegioon
L2

Jenni Liikanen on pyytänyt eroa Turun yliopiston yliopistokollegion varsinaisen
jäsenen tehtävästä ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on sen
myöntänyt kokouksessaan 22.5.2014.
Turun yliopiston yliopistokollegioon kuuluu 30 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset
varajäsenet. Jäsenistä 10 edustaa opiskelijoita. Yliopistokollegion tehtäviin kuuluu
mm. päättää yliopiston hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten
toimikauden pituudesta samoin kuin hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten
palkkiosta; valita muut kuin yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat jäsenet
yliopiston hallitukseen; vahvistaa yliopistolain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen
yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi; vapauttaa hallituksen jäsen
tehtävästään hallituksen esityksen perusteella; valita yliopiston tilintarkastajat;
vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden
myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille; päättää vahingonkorvauskanteen
nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan; ja päättää
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hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään yliopistolain 65 §:n 3 momentin
mukaisesti.
Esitys:

Hallitus päättää avata haun Turun yliopiston yliopistokollegion opiskelijajäseneksi
liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti.

328
Haun avaaminen Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokuntaan
L3

Sointu Kouki on pyytänyt eroa Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan
johtokunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä.
Tiedekunnan johtokunnan tehtäviin kuuluu mm. kehittää tiedekunnan opetusta ja
tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi
talousarvioksi sekä päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen
suuntaviivoista; hyväksyä opetussuunnitelmat; hyväksyä väitöskirjat ja
lisensiaatintutkimukset sekä myöntää väittelyluvat sekä tehdä esitys tiedekuntaan
vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista.
Kolmasosa johtokunnan jäsenistä on opiskelijoita.

Esitys:

Hallitus päättää myöntää Sointu Koukille eron ja avata haun Turun yliopiston
yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäseneksi liitteenä olevan
hakukuulutuksen mukaisesti.

Sosiaalipoliittiset asiat
329
Lausunto hallituksen esityksestä laiksi opintotukilain muuttamiseksi
L4

Turun yliopisto on pyytänyt ylioppilaskunnilta lausuntoja hallituksen esityksestä
laiksi opintotukilain muuttamiseksi. Valtioneuvoston 3.4.2014 tekemän
kehyspäätöksen mukaisesti osana valtion talouden sopeutustoimia päätettiin, että
toisen samantasoisen tutkinnon suorittamista korkea-asteella ei tueta 1.8.2015
lähtien.
Ehdotetussa
toteutusmallissa
ammattikorkeakoulujen
ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistojen alemmat korkeakoulututkinnot
katsottaisiin opintotukea myönnettäessä samantasoisiksi kuin myös ylemmät
ammattikorkeakoulututkinnot yliopistojen ylempien korkeakoulututkintojen kanssa.
Esityksessä
ehdotetaan,
että
opintotukea
ei
myönnettäisi
alemman
korkeakoulututkinnon
tai
ammattikorkeakoulututkinnon
suorittamiseksi
opiskelijalle, joka on jo suorittanut alemman korkeakoulututkinnon,
ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän korkeakoulututkinnon. Myöskään
ylemmän korkeakoulututkinnon taikka ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon
suorittamiseksi ei myönnettäisi opintotukea opiskelijalle, joka on suorittanut
ylemmän korkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.
Opintotukea ei myönnettäisi toisen samantasoisen tutkinnon suorittamiseksi
riippumatta siitä, onko opiskelija saanut opintotukea ensin suoritetun
korkeakoulututkinnon suorittamiseksi.
Lausunnot tulee toimittaa Turun yliopistoon 27.6. mennessä. TYYn hallitus lausui
asiasta myös SYL:lle kokouksessaan 23/2014.
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Esitys:

TYYn hallitus lausuu Turun yliopistolle hallituksen esityksestä laiksi opintotukilain
muuttamiseksi liitteen mukaisesti.

330
Muut mahdolliset asiat
331
Kokouksen päättäminen
LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

TYYn esitys vuoden opettajaksi ja opintojaksoksi
Hakukuulutus: yliopistokollegion täydennyshaku
Hakukuulutus: yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokunnan
täydennyshaku
TYYn lausunto Turun yliopistolle hallituksen esityksestä opintotukilain
muuttamiseksi

