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Esityslista 4/2021
Aika:

29. tammikuuta 2021 klo 10.00

Paikka:

TYYn sauna, 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
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

53
Kokouksen avaus
54
Päätösvaltaisuus
55
Pöytäkirjantarkastaminen
56
Ilmoitusasiat
12.1.
18.1.
20.1.
21.1.
25.1.
26.1.
27.1.

Rautionaho Eurooppa-foorumi Turussa hallituksen kokouksessa
Rautionaho Jatkuvan oppimisen jaoston kokouksessa
Nieminen Kestävät kampusarjen toiminnot työryhmän kokouksessa
Ritola Tasa-arvotoimikunnan kokouksessa
Nurmi ja Ryzhova tapaamassa Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtoa
Saarinen HAJ-ohjausryhmän kokouksessa
Kajander ja Saarinen Peppi-ohjausryhmän kokouksessa
Nurmi ja Ryzhova Kv-toiminnan ohjelman valmisteluryhmän kokouksessa
Nieminen Hiilineutraalisuustyöryhmän kokouksessa
Ritola ja Lundmark YTHS:n Terveystyöryhmässä
Ritola ja Lundmark Hyvinvointijaoston kokouksessa
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28.1.

29.1.
1.2.
2.2.
3.2.
5.2.

Saarinen UTUPEDAn ohjausryhmän kokouksessa
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
Nieminen Reilun kaupan korkeakoulujen kannatustyöryhmien yhteisessä
kokouksessa
Ritola Sisäympäristön ohjausryhmän kokouksessa
Kajander tutustumassa Peppi-opintotietojärjestelmän prosessikaavioihin
Nurmi kansainvälisen liikkuvuuden kokouksessa
Kajander SYL:n edustajana avoimen oppimisen linjaustyöryhmässä
Kajander ja Lahoniitty tapaamassa yliopiston lakiasiainpäällikköä
Nieminen Kestävät kampusarjen toiminnot työryhmän kokouksessa
Ritola, Lahoniitty, Tähtinen ja Kajander opintoneuvojien ohjausryhmässä
Kajander avoimen yliopiston organisoinnin valmisteluryhmässä
Nieminen Kestävän kehityksen ohjausryhmän kokouksessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt täysimääräisenä Turun yliopiston
ylioppilaskunnalle ja Turun yliopistolle valtionavustuksen käytettäväksi Terve mieli toiminnan laajentamiseksi koko Turun yliopistoon.
57
Esityslistan hyväksyminen

Edustajistoasiat
58
Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2021
Liite 1

Toimintasuunnitelman
kokouksessa)

toteuttamissuunnitelma

2021

(nähtävillä

Hallitus ja henkilöstö valmistelevat toimiston päivittäisen työn tueksi
toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman, josta käy ilmi projektien
vastuunjako ja alustava aikataulutus. Lisäksi siinä avataan keinoja
edustajiston hyväksymän toimintasuunnitelman tavoitteisiin pääsemiseksi.
Toteuttamissuunnitelma toimitetaan edustajistolle tiedoksi.
Hallituksen puheenjohtaja Wahlsten esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää merkitä tiedoksi vuoden
2021 toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman.

Hallinnolliset asiat
59
Projektityöntekijän haun avaaminen
Liite 2

Terve mieli -hankkeen projektityöntekijän hakukuulutus (nähtävänä
kokouksessa)
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Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Turun yliopistolle ja Turun
yliopiston ylioppilaskunnalle erityisavustuksen Terve mieli -mallin
laajentamiseen
koko
yliopistoon.
Erityisavustus
on
myönnetty
koronaepidemian
vuoksi
tarvittaviin
toimenpiteisiin
korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen
vahvistamiseksi ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Myönnetyn
avustuksen käyttöaika on 1.1.2021–31.12.2021.
Terve mieli -hankkeen toteuttamiseksi palkataan projektityöntekijä, jonka
palkkakulut katetaan kokonaisuudessaan Opetus- ja kulttuuriministeriön
myöntämällä erityisavustuksella.
TYYn sääntöjen 74.4 §:n perusteella valinta on hallituksen tehtävä. 5
momentin mukaan tehtävä on julistettava haettavaksi.
Ylioppilaskunnan säännöt, 74 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää avata haun Terve mieli -hankkeen projektityöntekijäksi
liitteen mukaiseksi ajalle 29.1.–14.2. klo 23.59.
60
Edustajan valitseminen Turun yliopiston Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvostoon
Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvoston tehtävänä on seurata ja
edistää yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta, edellä
mainitun toiminnan laatua sekä yliopiston strategian ja toimenpideohjelman
toteutumista YVV:n osalta. Lisäksi neuvosto valmistelee yhteiskunnallista
vuorovaikutusta edistäviä asioita.
·
·
·
·
·
·
·

Edistää yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen vaikuttavuutta.
Kehittää yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen toimintaedellytyksiä
edistämällä yliopiston sekä sen tiedekuntien ja erillislaitosten
yhteiskunnallista vuorovaikutusta.
Seuraa yliopiston vaikuttavuutta ja sijoittumista erilaisissa
vertailuissa.
Tarkastelee ja kehittää yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen
rooleja, mekanismeja ja vaikutusta.
Tukee yliopiston edellytyksiä sidosryhmäyhteistyöhön sekä
tiedekuntien ja erillisten laitosten profiloitumista.
Edistää
koulutuksen
työelämärelevanssia
yhdessä
koulutusneuvoston kanssa.
Tukee yliopiston kumppanuuksien, alumni- ja lahjoittajasuhteiden
sekä varainhankinnan kehittämistä.

Neuvoston puheenjohtajana toimii vararehtori Mika Hannula. Neuvoston
toimikausi on vuoden 2024 loppuun.
Pääsihteeri esittää:
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Hallitus päättää nimetä ylioppilaskunnan edustajan Turun yliopiston
Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvostoon.
61
Edustajan nimeäminen Turun yliopiston tiedonhallinnan ohjausryhmään
Laissa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019, tiedonhallintalaki)
säädetään julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon vaatimusten
toteuttamisesta viranomaisten tiedonhallinnassa. Laissa säädetään myös
tietojärjestelmien yhteen toimivuuden toteuttamisesta. Laki sisältää koko
julkista hallintoa koskevat säännökset tiedonhallinnan järjestämisestä ja
kuvaamisesta, tietovarantojen yhteen toimivuudesta, teknisten rajapintojen
ja
katseluyhteyksien
toteuttamisesta
sekä
tietoturvallisuuden
toteuttamisesta. Tiedonhallintalaki tuli voimaan 1.1.2020.
Tiedonhallintalaki uudistaa ja yhdenmukaistaa viranomaisten (ml. yliopistot
ja ylioppilaskunnat) palvelujen tuotantoon ja tiedonhallintaan liittyviä
menettelyitä sekä asettaa vähimmäisvaatimuksia viranomaisten digitaaliseen
toimintaan. Näitä toimenpiteitä on jo osin tehty yliopiston eri yksiköissä
alustavasti, mutta niiden tarkoituksen- ja yhdenmukaisen valmistelun
varmistamiseksi yliopistoon perustetaan kaksi työryhmää selvittämään ja
valmistelemaan em. lainsäädännön edellyttämiä toimenpiteitä ottaen
huomioon em. lain siirtymäajat.
Ohjausryhmän tehtävä on varmistaa, että yliopistossa on edellytykset
tiedonhallinnan toteutumiseen lain edellyttämällä tavalla. Tehtäviä ovat:
- ehdotuksen laatiminen tiedonhallintapolitiikaksi
- ehdotuksen laatiminen tiedonhallintamalliksi ja vastuiden määrittämiseksi
Ohjausryhmä raportoi tiedonhallintalain toimeenpanon etenemisestä
yliopiston hallintoryhmälle.
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus päättää nimetä järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniityn
yliopiston tiedonhallinnan ohjausryhmään.

Hyvinvointiasiat
62
Edustaja Campus Sportin ohjausryhmään
Liite 3

Ryhmä 40 000 testamentti
Ryhmä 40 000:n sopiman kiertojärjestyksen mukaisesti TYY edustaa Turun
ylioppilas- ja opiskelijakuntia CampusSportin ohjausryhmässä vuonna 2021.
TYYn hallitus valitsee edustajan ohjausryhmään.

Ylioppilaskunnan säännöt 48 §
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Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää valita TYYn sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritolan
Ryhmä 40 000:n edustajaksi Campus Sportin ohjausryhmään vuodeksi 2021.
Järjestöasiat
63
Järjestöluettelon vahvistaminen
Liite 4

Järjestöluettelo
Yhdistykset toimittivat järjestöilmoitukset sähköistä lomaketta käyttäen.
Ilmoituksen eräpäiväksi ilmoitettiin 31.12.2020 klo 23.59.
Järjestöilmoituksen jätti tähän määräaikaan mennessä 100 yhdistystä.

Lisäksi järjestöasemaa hakivat Konetekniikan kilta Machina ry,
Materiaalitekniikan kilta Adamas ry, Semppu Ensemble ry, Turun
kauppatieteellinen golfseura ry (TuKY Golf) ja Turun Kauppatieteelliset
Kestävän Kehityksen Edistäjät ry (KY-KeKe).
Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista 2–3 §, 5–6 §
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus päättää vanhojen järjestöjen järjestöaseman jatkamisesta, hyväksyä
uudet järjestöasemaa hakeneet yhdistyksen, poistaa järjestöasemasta
luopuneet yhdistykset sekä vahvistaa luettelon 1/2021.
64
Toiminta-avustuksen ennakot
Liite 4

Järjestöluettelo
TYY voi myöntää järjestöilleen toiminta-avustuksen ennakkoa. Ennakkoa
haetaan ilmoittamalla siitä järjestöilmoituslomakkeessa. Toimintaavustuksen ennakkoa haki määräaikaan mennessä 25 järjestöä.

Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista 10 §
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus päättää maksaa toiminta-avustusennakot sitä hakeneille järjestöille.

Kehitysyhteistyöasiat
65
Haun avaaminen SYL:n kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKUun
Liite 5

Hakukuulutus KENKKUun
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Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKU on SYL:n hallituksen
neuvonantaja
kehitysyhteistyöasioissa.
KENKKU
hallinnoi
SYL:n
kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä kehitysyhteistyökoordinaattorin kanssa.
Toimikausi alkaa maaliskuussa 2021 ja päättyy toukokuussa 2022.
Ylioppilaskuntia pyydetään esittämään SYL:n hallitukselle enintään 3 uutta
jäsentä KENKKUun.
Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää avata haun jäseniksi KENKKUun. Haku on auki 29.1.–
8.2.2021 klo 23.59 asti.

Siipiasiat
66
Eron myöntäminen siiven jäsenyydestä
Siipien toiminnan ja valinnan ohjeistuksen mukaan hallitus voi jäsenen
pyynnöstä vapauttaa ryhmän jäsenyydestä henkilön. Kansainvälisyyssiiven
jäsen Liisa Oranta on pyytänyt eroa siivestä.
Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Kansainvälisyyssiiven jäsenyydestä Liisa
Orannalle.

Yritysyhteistyöasiat
67
Pienimuotoisten markkinointisopimusten hyväksyttäminen ilman hallituksen kokousta
Jokainen TYYn laatima yhteistyösopimus vaatii hallituksen kokouksen
hyväksyntää (ylioppilaskunnan säännöt, 48 §). Tämä on sisältänyt myös viime
vuosina vakiintuneen mainostilan myynnin TYYn eri medioissa. Osa näistä
sopimuksista voi olla hyvin pienimuotoisia ja niiden tuomat velvoitteet
TYYlle ovat tiedossa jo etukäteen yritysyhteistyövastaavan laatimissa
esitteissä, kuten TYYn mediakortissa.
Raskas päätösmenettely hankaloittaa pienimuotoisista mediakampanjoista
sopimista. Prosessin pituus voi myös olla joissakin tilanteissa sopimuksen
syntymistä estävä tekijä. Tämän välttämiseksi vuoden 2020 TYYn hallitus teki
saman sisältöisen päätöksen kokouksessaan 2/2020.
Ylioppilaskunnan säännöt 48 §
Hallituksen jäsen Rautionaho esittää:
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Hallitus päättää, että yhteistyösopimukset voidaan solmia ilman erillistä
hallituksen hyväksyntää 1000 euroon asti, kun sopimuksen sisältö ja
velvoitteet koskevat tavanomaista medianäkyvyyden myyntiä.
68
Muut mahdolliset asiat
69
Kokouksen päättäminen

LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Toimintasuunnitelman
toteuttamissuunnitelma
2021
(nähtävillä
kokouksessa)
Terve mieli -hankkeen projektityöntekijän hakukuulutus (nähtävänä
kokouksessa)
Ryhmä 40 000 testamentti
Järjestöluettelo
Hakukuulutus KENKKUun

