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Esityslista 27/2021
Aika:

26. marraskuuta 2021 klo 10.00

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Aliisa Wahlsten, puheenjohtaja
Samuli Tähtinen, varapuheenjohtaja
Suvituuli Lundmark
Maria Nieminen
Jenna Rautionaho
Anna Ryzhova
Sofia Saarinen

Muu jakelu:

Petra Peltonen, pääsihteeri
Saana Ylikruuvi, edustajiston puheenjohtaja
Noel Niskanen, edustajiston varapuheenjohtaja
Lauri Toivola, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Hanna Kiiskilä, tapahtumatuottaja
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Frida Pessi, viestintäasiantuntija
Ville Ritola, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri
Vilma Virtanen, kansainvälisten asioiden asiantuntija

339
Kokouksen avaus
340
Päätösvaltaisuus
341
Pöytäkirjantarkastaminen
342
Ilmoitusasiat
26.10.
28.10.
2.11.

9.11.
10.11
10.–11.11.
13.11.

Koponeuvosto
KV-neuvosto
Saarinen ja Wahlsten R40k-ohjausryhmän tapaamisessa
Saarinen,
Rautionaho
ja
Kajander
halloped-koordinaattoreiden
tapaamisessa
Saarinen opiskelijapalautetiimin tapaamisessa
Saarinen Hyvä akateeminen johtajuus -ohjausryhmän kokouksessa
Ryzhova Study and Stay in Turku -tapahtumassa
Lundmark, Lahtinen ja Jormalainen OLL liittokokouksessa
Saarinen Digiohjelman valmisteluryhmän tapaamisessa
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15.11.
18.11.
23.11.
24.11.
26.11.
29.11.
1.12.

Saarinen Kestävän kehityksen koulutustyöryhmän kokouksessa
Kajander opintoasiain ohjausryhmässä
Kajander koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimissä
Kajander ja Ritola ylioppilaskuntien häirintäyhdyshenkilöiden tapaamisessa
Kajander European Campus of City-Universities -yliopistoallianssin (EC2U)
johtoryhmässä
Saarinen UTUPEDAn ohjausryhmän kokouksessa
Rautionaho, Saarinen ja Kajander tapaamassa yliopiston työelämäpalveluita

343
Esityslistan hyväksyminen

HALLINNOLLISET ASIAT
344
TYYn edustajan nimeäminen sähköisten palveluiden kehittämisen ohjausryhmään
Turun yliopisto on pyytänyt TYYltä edustajaa ohjausryhmään, jonka
tarkoituksena
on
ottaa
käyttöön
Peppi-opintotietojärjestelmän
mobiilikäytön mahdollistava sovellus, sekä kartoittaa muiden sähköisten
palveluiden tilanne ja kehittämistarpeet.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää nimetä TYYn edustajan ohjausryhmään.

KOULUTUSPOLIITTISET ASIAT
345
Opiskelijaedustajien valinta yliopiston tiedekuntien johtokuntiin kaudelle 1.1.2022–
31.12.2023
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Koonti tiedekuntien opiskelijoita edustavien aine- ja tiedekuntajärjestöjen
lausunnoista johtokuntien opiskelijaedustajien valinnasta
Valintatoimikunnan esitys opiskelijaedustajien valinnasta tiedekuntien
johtokuntiin
Alkuperäinen hakukuulutus tiedekuntien johtokuntiin
Koonti tiedekuntien johtokuntiin hakeneista (ei julkaista)
Valintatoimikunnan esitys humanistisen tiedekunnan ja matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntiin valittavista (nähtävillä
kokouksessa)
Turun yliopiston johtosäännön mukaan tiedekunnissa on tiedekunnan
hallinnon hoitamiseksi johtokunta, johon kuuluu yliopiston hallituksen
päätöksen mukaisesti yhdeksän, 12, 15 tai 18 jäsentä, joilla kullakin on
henkilökohtainen varajäsen. Kolmannes jäsenistä edustaa opiskelijoita.
Turun
yliopiston
vaalijohtosäännön
mukaan
opiskelijaedustajat
tiedekuntien johtokuntiin valitsee ylioppilaskunta. Nyt valittavien
opiskelijaedustajien toimikausi on 1.1.2022–31.12.2023.
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Tiedekuntien johtokuntiin valittavien opiskelijajäsenten määrät (varsinainen
+ henkilökohtaiset varajäsenet):
Humanistinen tiedekunta (6+6)
Kasvatustieteiden tiedekunta (5+5)
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta (6+6)
Lääketieteellinen tiedekunta (5+5)
Oikeustieteellinen tiedekunta (4+4)
Teknillinen tiedekunta (4 + 4)
Turun kauppakorkeakoulu (4+4)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (3+3)
TYYn ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valitsemisesta mukaan
TYYn hallitus avaa haun tiedekuntien johtokuntiin ja valitsee
opiskelijaedustajat. Edustajiston valintatoimikunta valmistelee hakijoista
perustellun esityksen ylioppilaskunnan hallitukselle. Lisäksi hakijoista
pyydetään lausunto kyseisten tiedekuntien tai kauppakorkeakoulun
opiskelijoita edustavilta aine- tai tiedekuntajärjestöiltä.
Haku johtokuntiin avattiin ajalle 15.9.–11.10.2019. Koulutuspoliittinen
asiantuntija pidensi hakua neljän tiedekunnan (humanistinen,
kasvatustieteiden, matemaattis-luonnontieteellinen ja oikeustieteellinen)
osalta 1.11. asti riittävän hakijamäärän saamiseksi. Ylioppilaskunnan hallitus
päätti 22.10. pidentää hakua yhteiskuntatieteiden tiedekunnan osalta 1.11.
asti, jotta tiedekunnan oppiaineiden ja laitosten edustus saataisiin
toteutumaan paremmin.
Hakuajan päätyttyä asianosaisilta tiedekunta- ja ainejärjestöiltä pyydettiin
lausunto hakijoista. Edustajiston valintatoimikunta käsitteli hakemukset ja
järjestöjen lausunnot kokouksessaan 18.11. Kuuden tiedekunnan osalta
valintatoimikunta teki valintaesitykset ja jatkaa kahden osalta käsittelyä
torstaina 25.11. Valintatoimikunnan esitys johtokuntiin valittavista on
liitteenä. Valintatoimikunta tekee esityksen humanistisen tiedekunnan ja
matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntiin valittavista
kokouksessaan 25.11. Tältä osin esitys toimitetaan hallituksen kokoukseen.
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 ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta:
luvut 1-2, 4, 7-8
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää valita valintatoimikunnan esityksen mukaisesti
opiskelijaedustajat ja heidän varajäsenensä yliopiston tiedekuntien
johtokuntiin kaudelle 1.1.2022–31.12.2023.
346
Turun yliopiston tutkintolautakunnan täydentäminen

HALLITUKSEN KOKOUS 27/2021
Esityslista 26.11.2021
Sivu 4/5

Liite 6
Liite 7

Hakukuulutus tutkintolautakuntaan
Koonti hakemuksista tutkintolautakuntaan (ei julkaista)
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

Koulutuspoliittinen asiantuntija avasi täydennyshaun saatuaan tiedon
varsinaisen jäsenen erosta. Varsinaiseksi nousevan varajäsenen tilalle
haettiin uutta varajäsentä 15.9.-11.10. Hakemuksia saapui neljä kappaletta.
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 ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus käsittelee Lauri Heinosen eron ja päättää valita Camilla Saariselle
varajäsenen yliopiston tutkintolautakuntaan 31.12.2022 päättyvälle kaudelle.

SOSIAALIPOLIITTISET ASIAT
347
Yhdenvertaisuusopas
Liite 8

Yhdenvertaisuusopas
Hallitus
hyväksyi
yhdenvertaisuusoppaan
tekstipohjan
taittoon
kokouksessaan 9.4.2021. Oppaan tarkoitus on tarjota järjestöille välineitä
oman toimintansa yhdenvertaisuuden arvioimiseksi ja parantamiseksi.
Lisäksi
oppaan
avulla
koulutetaan
järjestöjä.
Hallituksen toiveesta nyt taitettu versio tuodaan erikseen päätettäväksi
dokumentiksi kokoukseen.

Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:
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Hallitus päättää hyväksyä yhdenvertaisuusoppaan.

YRITYSYHTEISTYÖASIAT
348
TYY & TYS:n yhteistyösopimuksen uusiminen (pöydältä)
Liite 9

Yhteistyösopimus: Turun ylioppilaskyläsäätiö (ei julkaista)
TYYn ja TYS:n yhteistyösopimuksen rutiininomainen jatkaminen. Sisältö on
pitkälti vanhan mukainen.

Hallituksen jäsen Rautionaho esittää:
Hallitus päättää hyväksyä yhteistyösopimuksen vuodelle 2022.
349
Muut mahdolliset asiat
350
Kokouksen päättäminen

LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9

Koonti tiedekuntien opiskelijoita edustavien aine- ja tiedekuntajärjestöjen
lausunnoista johtokuntien opiskelijaedustajien valinnasta
Valintatoimikunnan esitys opiskelijaedustajien valinnasta tiedekuntien
johtokuntiin
Alkuperäinen hakukuulutus tiedekuntien johtokuntiin
Koonti tiedekuntien johtokuntiin hakeneista (ei julkaista)
Valintatoimikunnan esitys humanistisen tiedekunnan ja matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntiin valittavista (nähtävillä
kokouksessa)
Hakukuulutus tutkintolautakuntaan
Koonti hakemuksista tutkintolautakuntaan (ei julkaista)
Yhdenvertaisuusopas
Yhteistyösopimus: Turun ylioppilaskyläsäätiö (ei julkaista)

