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Esityslista 27/2020
Aika:

11. marraskuuta 2020 klo 14.00

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

332
Kokouksen avaus
333
Päätösvaltaisuus
334
Pöytäkirjantarkastaminen
335
Ilmoitusasiat
19.10.
20.10.
22.10.
27.10.
29.10.
30.10.
2.11.
3.11.
4.11.

Saarinen jatkuvan oppimisen jaoston kokouksessa
Peltonen Unican hallituksen kokouksessa
Saarinen Peppi-ohjausryhmän kokouksessa
Kovaļonoks ja Nurmi tapaamassa Zimbabwen Aids orvot ry:n edustajia
Saarinen hyvän akateemisen johtamisen ohjausryhmässä
Kovaļonoks ja Nurmi kv-livessa
Kovaļonoks ja Nurmi Study and Stay in Turku -webinaarissa
Kovaļonoks Reilun kaupan työryhmän kokouksessa
Saarinen Peppi-ohjausryhmän kokouksessa
Peltonen Turun yliopiston järjestyssääntöjä valmistelevan työryhmän
kokouksessa
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5.11.

9.11.
10.11.
11.11.
12.11.
12.–13.11.
14.11.
16.11.
18.11.
23.11.
24.11.

Kovaļonoks ja Nurmi TYY International Council kokouksessa
Bryggman-nimilaatan paljastustilaisuus Ylioppilastaloilla
TYYn alumnien etäkokoontuminen
Nurmi Kansainvälisten tutkinto-ohjelmien koordinaattoreiden kokouksessa
Kovaļonoks ja Nurmi International Office järjestämässä kv-livessa
Kajander Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen laatuseminaarissa
Saarinen ja Kajander tapaamassa lääketieteellisen tiedekunnan dekaania
Kajander koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimissä
Kajander UTUPEDA-työryhmässä
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
Hallitus ja pääsihteeri SYL:n liittokokouksessa
TYY98-online virtuaaliset vuosijuhlat
Rehtorinlounas
Peltonen Turun yliopiston turvallisuuden ohjausryhmän kokouksessa
Peltonen Turun yliopisto 100 -ohjausryhmän kokouksessa
Peltonen Esimiesjuridiikkaa ylioppilaskuntien ja ammattikorkeakoulujen
opiskelijakuntien työnantajaedustajille -koulutuksessa

336
Esityslistan hyväksyminen
Edustajistoasiat
337
Edustajiston puheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2021
Edustajiston sääntömääräinen tehtävä (TYYn säännöt 8 §) on valita
keskuudestaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
”Enemmistövaali: Jos valittavia on yksi (1), tulee valituksi vaaleissa eniten
ääniä saanut. Enemmistövaalissa ehdokkaalle annetaan yksi ääni.
Tullakseen valituksi ensimmäisessä äänestyksessä on ehdokkaan saatava
enemmistö annetuista äänistä. Ellei kukaan saa vaadittua enemmistöä,
toimitetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä
äänestyksessä enemmän ääniä saaneen katsotaan tulleen valituksi. Jos toinen
äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa.
Jos ensimmäisen äänestyksen jälkeen ei ole selvillä kahta eniten ääntä
saanutta, toimitetaan ylimääräinen äänestys tasaäänimäärissä olevien
kesken. Jos tämä ylimääräinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa.” (TYYn
säännöt, 10 §)
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan.
338
Edustajiston varapuheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2021
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Edustajiston sääntömääräinen tehtävä (TYYn säännöt 8 §) on valita
keskuudestaan varapuheenjohtaja. Valintatapa on esitetty kohdassa 337.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan.
339
Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma vuosille 2021–2023
Liite 1

Hallituksen esitys
tavoiteohjelmaksi

vuosien

2021–2023

toimintasuunnitelmaksi

ja

Hallitus
ja
henkilöstö
ovat
valmistelleet
ylioppilaskunnalle
toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman vuosille 2021–2023. Dokumentin
tarkoitus on ohjata TYYn tulevien vuosien toimintaa. Edustajisto kävi
toimintasuunnitelmasta lähetekeskustelun lokakuun kokouksessaan.
Hallitus ja henkilöstö ovat tehneet lähetekeskustelun pohjalta muutoksia
dokumenttiin.
Hallituksen puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää toimintasuunnitelmasta
ja tavoiteohjelmasta vuosille 2021-2023.
340
Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2021–2023
Liite 2

Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2021–2023
Taloustoimikunta on valmistellut edustajiston käsittelyä varten hallitukselle
talousarvion ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman vuosille 2021–2023.
Edustajisto on käynyt talousarviosta ja keskipitkän aikavälin
taloussuunnitelmasta lähetekeskustelun lokakuun kokouksessaan.
Taloustoimikunta
on
käyttänyt
valmistelutyössään
apunaan
asiantuntijaroolissa ylioppilaskunnan työntekijöitä sekä hallituksen jäseniä ja
muita luottamustehtävissä toimivia.
Talousarvio vuodelle 2021 hyväksytään osana keskipitkän aikavälin
taloussuunnitelmaa edustajiston marraskuun kokouksessa hallituksen
esityksestä. Tämän toimintatavan mahdollistaa edustajiston syksyllä 2019
hyväksymä sääntömuutos.

Taloustoimikunta esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn talousarvion ja
keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman 2021-2023.
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341
Jäsenmaksun määrääminen lukuvuodelle 2021–2022
Liite 2

Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2021–2023
Yliopistolain 46.4 §:n mukaan "Ylioppilaskunnan tarkoituksen ja tehtävien
toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan
ylioppilaskunnan omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuloilla sekä
jäsenmaksuilla, joita ylioppilaskunnalla on oikeus määrätä ylioppilaskunnan
jäsenten suoritettaviksi. Jäsenmaksun vahvistaa yliopiston rehtori, ja sen
maksamista valvoo yliopisto."
Ylioppilaskunnan sääntöjen 80 § mukaan "[jäsenm]aksu on määrättävä
jokaiselle lukuvuoden aikana yliopistossa läsnä olevalle perustutkintoa
suorittavalle ylioppilaskunnan jäsenelle yhtä suureksi. Ylioppilaskunnan
jäsenmaksusta päättää ylioppilaskunnan edustajisto ja sen vahvistaa
yliopiston rehtori."
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmassa (KTS) on arvioitu jäsenmaksun
kehittymistä seuraaville vuosille niin, että ylioppilaskunnan talous pysyisi
pitkällä aikavälillä tasapainossa.

Yliopistolaki 46.4 §
Ylioppilaskunnan säännöt 8 §, 80 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää ylioppilaskunnan
jäsenmaksusta lukuvuodelle 2021–2022.
342
Tilintarkastajien valitseminen vuodeksi 2021
Ylioppilaskunnan sääntöjen 81 § mukaan "Jokaisen varainhoitovuoden tilejä
ja hallintoa tarkastamaan valitaan tilintarkastaja, jonka tulee olla
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) sekä hänelle samat
pätevyysvaatimukset täyttävä henkilökohtainen varatilintarkastaja tai
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Mikäli
varsinaiseksi
tilintarkastajaksi
varatilintarkastajaa ei valita."

valitaan

KHT-yhteisö,

KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers on käytettävissä.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan
tilintarkastajaksi vuodeksi 2021 PricewaterhouseCoopers-yhteisön, joka
nimeää keskuudestaan vastuullisen tilintarkastajan.
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343
Hallituksen puheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2021
“Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään
(5–7) hallituksen jäsentä, joiden kaikkien tulee olla ylioppilaskunnan
vaalikelpoisia jäseniä.” (TYYn säännöt 45 §)
TYYn sääntöjen 46 §:n mukaan hallituksen puheenjohtaja valitaan erikseen
ennen muun hallituksen valintaa. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen
yksityisten
jäsenten
on
nautittava
edustajiston
luottamusta.
Ylioppilaskunnan
puheenjohtaja
tai
varapuheenjohtaja
sekä
ylioppilaskunnan henkilöstö eivät voi toimia hallituksen jäseninä.
Hallituksen jäsenet eivät voi toimia edustajiston jäseninä.
Perehdytys tehtävään järjestetään toimen edellisen hoitajan ja TYYn
toimiston toimesta pääsääntöisesti joulukuun 2020 aikana.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan
hallituksen puheenjohtajan vuodeksi 2021.
344
Hallituksen koosta päättäminen vuodeksi 2021
Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään
(5–7) hallituksen jäsentä, joiden kaikkien tulee olla ylioppilaskunnan
vaalikelpoisia jäseniä.” (TYYn säännöt 45 §)
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää ylioppilaskunnan
hallituksen koosta.
345
Hallituksen valitseminen vuodeksi 2021
“Hallituksen jäsenet valitaan, mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta,
listaäänestyksellä suljetuin lipuin. Äänestykseen asetetaan listat, joissa
kussakin on mainittava hallitukseen ehdotettavien nimet. Listat on aina
esitettävä täydellisinä ja listan esittäjän on huolehdittava säännöissä
mainitun tasapuolisuussäännön toteutuminen ehdokkaiden joukossa. Sama
henkilö voi olla ehdokkaana useammalla kuin yhdellä listalla, mutta listan
esittäjällä on tästä oltava kyseisen henkilön suostumus. Mikäli jokin lista saa
äänestyksessä yli puolet annetuista äänistä, katsotaan siinä mainitut henkilöt
valituiksi. Mikäli listoja on ensimmäisessä äänestyksessä useampia kuin
kaksi, eikä mikään niistä saavuta yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan
toinen äänestys, jossa on vastakkain kaksi ensimmäisessä äänestyksessä
eniten ääniä saanutta listaa. Lopullisessa äänestyksessä äänten mennessä
tasan ratkaisee arpa.
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Jos ensimmäisen äänestyksen jälkeen ei ole selvillä kahta eniten ääntä
saanutta listaa, toimitetaan ylimääräinen äänestys tasaäänimäärissä olevien
listojen kesken. Jos tämä ylimääräinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee
arpa.” (TYYn säännöt 46 §)
Perehdytys hallituksessa toimimiseen järjestetään
järjestämänä pääsääntöisesti joulukuun 2020 aikana.

TYYn

toimiston

Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan
hallituksen vuodeksi 2021.
346
Valintatoimikunnan puheenjohtajan valitseminen
Edustajisto asettaa toimikaudekseen valintatoimikunnan ja valitsee sille
puheenjohtajan
sen
jäsenten
keskuudesta
valmistelemaan
yliopistokollegion, yliopiston hallituksen, Turun ylioppilaskyläsäätiön
valtuuskunnan jäsenten ja pääsihteerin valintaa. Valintatoimikunta valitsee
keskuudestaan
varapuheenjohtajan.
Valintatoimikunta
valmistelee
hallitukselle tutkintolautakunnan, opintotukilautakunnan, tiedekuntien ja
kauppakorkeakoulun johtokunnan, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön
toimielimien sekä Turun ylioppilaskyläsäätiön hallituksen jäsenten valinnat.
Lisäksi valintatoimikunta käsittelee muut edustajiston tai hallituksen sille
määräämät asiat.
Kukin edustajistoryhmä esittää valintatoimikuntaan yhtä jäsentä ja hänelle
korkeintaan kahta varajäsentä. (TYYn säännöt, 38 §)
Valintatoimikunnan puheenjohtaja
luopuvansa tehtävästään.

Paavo

Palanterä

on

ilmoittanut

Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee valintatoimikunnalle
puheenjohtajan toimikunnan jäsenten keskuudesta.
347
Turun ylioppilaslehden (TYL) johtokunnan valitseminen vuodeksi 2021
”2.1 Edustajisto nimittää TYL:n johtokuntaan ylioppilaskunnan jäsenistöstä
puheenjohtajan sekä kuusi (6) jäsentä. Johtokunnan toimikausi on
kalenterivuosi. Eronneen tai pysyvästi estyneen puheenjohtajan tilalle uuden
puheenjohtajan valitsee edustajisto. Eronneen tai pysvästi estyneen jäsenen
tilalle hallitus valitsee uuden jäsenen valintatoimikunnan esityksestä.
2.2
Johtokunta
valitsee
keskuudestaan
varapuheenjohtajan
toimikaudekseen.
Johtokunnan
sihteerinä
toimii
johtokunnan
keskuudestaan valitsema henkilö.” (Turun ylioppilaslehden johtosääntö)
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Pääsihteeri esittää:
Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee TYL:n johtokuntaan
puheenjohtajan ja kuusi jäsentä vuodeksi 2021.
348
Historiatoimikunnan kokoonpanon muuttaminen
Ylioppilaskunnan sääntöjen 34 § mukaan ”Edustajisto voi harkintansa
mukaan asettaa toimikaudekseen tai lyhyemmäksi ajaksi tarpeellisen määrän
toimikuntia, joille edustajisto ne asettaessaan valitsee puheenjohtajan.”
Useamman edustajistokauden toimivat toimikunnat pitää nimittää
uudelleen edustajistokauden vaihtuessa.
Edustajisto päätti maaliskuun kokouksessaan 2016 asettaa toimikaudekseen
historiatoimikunnan, jonka tehtävänä on tukea ylioppilaskunnan 100vuotishistorian kirjoittamista. Toimikunta voi tehdä tehtäväänsä liittyviä
esityksiä edustajistolle. Toimikunnan jäseniksi nimitettiin:
Keijo Virtanen, puheenjohtaja
Mats Kommonen
Johanna Kärki
Veikko Laakso
Riitta Monto
Riitta Pyykkö
Hannu Salmi
Kirsi Vainio-Korhonen
Vesa Vares
Tomi M. Virtanen
Lassi Laine, edustajiston puheenjohtaja
Rauli Elenius, pääsihteeri, sihteeri
Maaliskuun kokouksessaan 2017 edustajisto valitsi ylioppilaskunnan
historiankirjoittajaksi Topi Artukan, Liisa Lalun, Otto Latvan ja Panu
Savolaisen työryhmän. Teos on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2021
loppuun mennessä.
Edustajisto
päätti
järjestäytymiskokouksessaan
2018
jatkaa
satavuotishistoriatoimikunnan toimikautta edustajistokauden 2018–2019
ajaksi ja nimittää toimikuntaan Tuomas Dahlströmin Lassi Laineen tilalle.
Edustajisto
päätti
syyskuun
kokouksessaan
2019
muuttaa
historiatoimikunnan kokoonpanoa siten, että Rauli Elenius jatkaa
historiatoimikunnan jäsenenä ja pääsihteeri Petra Peltonen nimitetään
historiatoimikunnan jäseneksi ja sihteeriksi.
Edustajisto
päätti
järjestäytymiskokouksessaan
2020
jatkaa
satavuotishistoriatoimikunnan toimikautta edustajistokauden 2020-2021
ajaksi ja nimittää toimikuntaan edustajiston puheenjohtaja Nelli Mäkitalon
Tuomas Dahlströmin tilalle.
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Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se nimittää historiatoimikuntaan
uuden edustajiston puheenjohtajan Nelli Mäkitalon tilalle.
349
TYYn yhdenvertaisuusohjelman hyväksyminen
Liite 3

TYYn yhdenvertaisuusohjelma 2021–2024
TYYn yhdenvertaisuusohjelman nykyinen kausi 2017–2020 on päättymässä.
Hallitus on valmistellut päivitetyn yhdenvertaisuusohjelman vuosille 2021–
2024 edustajiston kokoukseen 25.11. Yhdenvertaisuusohjelma ohjaa TYYn
yhdenvertaisuustyötä ja ohjelman pohjalta päivitetään TYYn järjestöille
suunnattu yhdenvertaisuusopas.

Hallituksen jäsen Wahlsten esittää:
Hallitus päättää esittää
yhdenvertaisuusohjelman.

edustajistolle,

että

se

hyväksyy

TYYn

Koulutuspoliittiset asiat
350
Haun avaaminen yliopiston tutkintolautakuntaan
Liite 4

Hakukuulutus tutkintolautakuntaan
Yliopistolain ja yliopiston johtosäännön mukaan yliopistossa on
tutkintolautakunta. Lautakunnan tehtävänä on käsitellä opintosuoritusten
(lukuun ottamatta lisensiaatin tutkielmia ja väitöskirjoja) arvostelua ja
opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksi lukemista koskevat
oikaisupyynnöt opintojohtosäännöstä tarkemmin ilmenevällä tavalla.
Tutkintolautakunnassa on kuusi jäsentä, joista neljä edustaa yliopiston
opetus- ja tutkimushenkilökuntaa ja kaksi opiskelijoita. Lisäksi kullakin
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajana
toimii finanssioikeuden professori Jaakko Ossa.
Tutkintolautakunnan toimikausi
kuitenkin vain kaksi vuotta.

on

neljä

vuotta,

opiskelijajäsenten

Ylioppilaskuntaa pyydetään valitsemaan tutkintolautakuntaan kaksi
opiskelijajäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ajalle 1.1.2021–
31.12.2022.
Koska lautakunta käyttää työssään julkista valtaa, eli tekee lainvoimaisia
ratkaisuja yksittäisten opiskelijoiden asioissa ja koska Turun yliopiston
hallintokieli on suomi, jäseniltä ja varajäseniltä edellytetään erinomaista
suomen kielen taitoa.
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Jäsenten ja varajäsenten nimet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot
pyydän toimittamaan sähköpostitse yliopistolle viimeistään 11.12.2020.
558/2009: 3 luku (organisaatio), 13 §, 27 §, 28 §
Turun yliopiston johtosääntö: 44 §
Turun yliopiston vaalijohtosääntö: 3 §, 4 §, 7 §, 47 §, 49 §, 50 §
Turun yliopiston opintojohtosääntö: 9.3
Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt: 8 §, 38 §, 48 §, 108 §, 110 §
Turun yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää avata haun yliopiston tutkintolautakuntaan liitteen
mukaisesti.
351
Kannanotto kevään opetusjärjestelyjä koskevan linjauksen tulkinnasta
Liite 5

Kannanotto kevään opetusjärjestelyjä koskevan linjauksen tulkinnasta
(nähtävillä kokouksessa)
Yliopiston johto on linjannut kevään opetusjärjestelyistä lokakuussa.
Ylioppilaskunnan tavoitteiden toteutumisen kannalta on olennaista, ettei
tiedekunnissa tulkita linjausta kapeasti. Lähi- ja hybridiopetuksen vähäisyys
syksyllä johtui osittain siitä, miten johdon linjausta tulkittiin. Puheenjohtaja
Engblom ja hallituksen jäsen Saarinen ovat valmistelleet kannanoton kevään
opetusjärjestelyjä koskevan linjauksen tulkinnasta. Kannanottoon on
pyydetty allekirjoituksia aine- ja tiedekuntajärjestöiltä.

Hallituksen jäsen Saarinen esittää:
Hallitus päättää ottaa kantaa kevään opetusjärjestelyjä koskevan linjauksen
tulkintaan.

352
Muut mahdolliset asiat
353
Kokouksen päättäminen

LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hallituksen esitys vuosien 2021–2023 toimintasuunnitelmaksi
tavoiteohjelmaksi
Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2021–2023
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Liite 5

Kannanotto kevään opetusjärjestelyjä koskevan linjauksen tulkinnasta
(nähtävillä kokouksessa)

