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Esityslista 7/2021
Aika:

24. helmikuuta 2021 klo 13.00

Paikka:

Turku-sali, 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

92
Kokouksen avaus
93
Päätösvaltaisuus
94
Pöytäkirjantarkastaminen
95
Ilmoitusasiat
8.2.
9.2.
10.2.

15.2.

Saarinen
tapaamassa
kasvatustieteiden
tiedekunnan
hallopedkoordinaattoreita
Saarinen ja Rautionaho tapaamassa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan
halloped-koordinaattoreita
Saarinen ja Rautionaho tapaamassa kauppakorkeakoulun hallopedkoordinaattoreita
Saarinen ja Rautionaho tapaamassa oikeustieteellisen tiedekunnan hallopedkoordinaattoreita
Saarinen tapaamassa teknillisen tiedekunnan halloped-koordinaattoreita
Rautionaho Jatkuvan oppimisen jaostossa
Wahlsten SEKSMYY puheenjohtajien tapaamisessa
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16.2.
18.2.

19.2.

22.2.
23.2.
23.2. –3.3.
24.2.

25.2.
25.–26.2.
1.3.
4.3.
5.3.
6.3.

Saarinen ja Rautionaho tapaamassa humanistisen tiedekunnan hallopedkoordinaattoreita
Saarinen ja Rautionaho tapaamassa lääketieteellisen tiedekunnan hallopedkoordinaattoreita
Nieminen Kestävät kampusarjen toiminnot työryhmässä
Hallitus tapaamassa yliopiston viestintää
Hallitus tapaamassa korkeakoulupappeja
Wahlsten keskustelemassa Kohtauspaikka-lähetyksessä
Saarinen ja Rautionaho tapaamassa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan
dekaania
Saarinen ja Rautionaho tapaamassa matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan halloped-koordinaattoreita
Rautionaho, Saarinen ja Kajander tapaamisessa Rekryn kanssa
Tähtinen Opiskelijoiden hyvinvointi etäaikana -kampanjointitapaamisessa
Koponeuvosto
Nieminen ja Forsman Raumalla
Kajander, Nieminen ja Forsman EC2U-foorumin suunnittelupalaverissa
Kajander Peppi-tietojärjestelmän käyttöönoton ohjausryhmässä
Peltonen lomalla
Nurmi ja Ryzhova Kv-toiminnan ohjelman valmisteluryhmän kokouksessa
Hallitus lounastaa vapaaehtoisten kanssa
Hallitus SHS 112-v. etävuosijuhlilla
Hallituksen ja Pointer ry:n tapaaminen
Ritola ja Kajander tapaamassa Mieli ry:n edustajaa Terve mieli -projektista
Hallitus talvilomalla
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
Saarinen ja Wahlsten r40k ohjausryhmän tapaamisessa
Hallitus OLL:n kummitapaamisessa
Nurmi kansainvälisen liikkuvuuden kokouksessa
Kajander laatutyön ohjausryhmässä
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Esityslistan hyväksyminen

Hallinnolliset asiat
97
Sopimus Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen käyttämisestä, käytön
valvonnasta ja ehdoista
Liite 1

Sopimus Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen käyttämisestä,
käytön valvonnasta ja ehdoista (nähtävillä kokouksessa)
Opetusja
kulttuuriministeriö
on
myöntänyt
päätöksellään
(OKM/155/523/2020) erityisavustuksen Turun yliopiston jaettavaksi edelleen
valtionavustuslain (688/2001) nojalla Terve mieli -hanketta varten. Turun
yliopisto ja Turun yliopiston ylioppilaskunta solmivat keskenään
sopimuksen, jolla sovitaan hankkeen OKM:n erityisavustushakuun
koronaepidemian
vuoksi
tarvittaviin
toimenpiteisiin
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korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen
vahvistamiseksi ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa toteuttamiseen
liittyvistä sopimusosapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista sekä Opetus- ja
kulttuuriministeriön antaman rahoituksen jakamisesta.
Sopimukseen sovelletaan rahoituspäätöksen lisäksi osana päätöstä olevia
erityisavustukseen liittyviä ehtoja ja rajoituksia (dnro VN/25619/2020) sekä
valtionavustuslakia
(688/2001).
Kukin
sopimusosapuoli
sitoutuu
allekirjoittamaan tämän avustuksen saamisen edellytyksenä olevan
sopimuksen avustuksen myöntämisestä, käyttämisestä, käytön valvonnasta
ja muista ehdoista.
Turun yliopisto vastaa Terve mieli -hankkeen toteutuksen johtamisesta,
organisoinnista ja hallinnoinnista rahoituspäätöksen ja sitä koskevien
ehtojen mukaisesti. Turun yliopisto vastaa Terve mieli -hankkeen etenemisen
raportoinnista Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätöksen
mukaisesti.
Turun yliopiston ylioppilaskunta vastaa omalta osaltaan hankkeen
toteutuksesta sekä rahoittajan edellyttämästä raportoinnista määräajassa
Turun yliopistolle. Turun yliopiston ylioppilaskunta sitoutuu tällä
sopimuksella toimittamaan Turun yliopistolle tarpeelliset tiedot raportointia
varten.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää hyväksyä Turun yliopiston kanssa solmittavan sopimuksen
Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen käyttämisestä, käytön
valvonnasta ja ehdoista.
98
Terve mieli -projektityöntekijän valitseminen
Hallitus avasi kokouksessaan 4/2021 haun Terve mieli -projektityöntekijäksi.
Haku oli auki 29.1.–14.2. ja hakuaikana tehtävään tuli 43 hakemusta.
Valintaryhmä, johon kuuluivat hallituksen puheenjohtaja Wahlsten,
hallituksen varapuheenjohtaja Tähtinen ja pääsihteeri Peltonen,
haastattelivat kuusi hakijaa 19.–23.2. välisenä aikana.
Projektityöntekijän tehtävä on määräaikainen ja palkkakulut katetaan
kokonaisuudessaan Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä
erityisavustuksella. Työsuhteen keston ja luonteen vuoksi on katsottu
tarpeelliseksi, että valinnan tekee ylioppilaskunnan sääntöjen 74 § mukaan
hallitus.
Ylioppilaskunnan säännöt, 74 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää valita Terve mieli -projektityöntekijän ja valtuuttaa
pääsihteerin neuvottelemaan työsopimuksesta.
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Hyvinvointiasiat
99
TYYn edustajien nimeäminen Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta saavien
hankkeiden yhteiseen ohjausryhmään
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Turun yliopistolle kahteen
hankkeeseen erityisavustusta koronaepidemian vuoksi tarvittaviin
toimenpiteisiin
korkeakouluopiskelijoiden
ohjauksen
ja
opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistamiseksi ammattikorkeakouluissa ja
yliopistoissa kalenterivuodelle 2021. Terve mieli –toiminnan laajentaminen
koko Turun yliopistoon –hanke toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston
ylioppilaskunnan ja Vertaistukea ja ohjausta työllistymisen epävarmuuteen –
hanke
yhteistyössä
Åbo
Akademin
kanssa.
Hankehakemusten
valmisteluvaiheessa on yhteisesti sovittu, että rahoitusta saaneille hankkeille
nimetään yhteinen ohjausryhmä.
Yliopisto pyytää ylioppilaskuntaa nimeämään kaksi jäsentä sekä kaksi
varajäsentä hankkeiden ohjausryhmään viimeistään 28.2.2021 mennessä.
Aiemmin sovitun mukaisesti toinen TYYn edustaja toimii ohjausryhmän
varapuheenjohtajana.
Ohjausryhmän tehtäviä ovat ainakin seuraavat:
- Ohjausryhmä tukee hankkeiden sisällöllistä toteuttamista
- Ohjausryhmä seuraa, että hankkeet toteutetaan projektisuunnitelman ja
rahoituspäätöksen mukaisesti
- Ohjausryhmän jäsenet osallistuvat hankkeiden viestintään ja tulosten
levittämiseen omille sidosryhmilleen
- Ohjausryhmä osallistuu hankkeiden kokonaisarviointiin
- Ohjausryhmä käsittelee ja hyväksyy hankkeen loppuraportin
Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Turun yliopiston vararehtori Piia
Björn. Sihteereinä sekä valmistelijoina toimivat hankkeille palkattavat
työntekijät.
Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää nimetä ohjausryhmään hallituksen jäsen Samuli Tähtisen ja
sosiaalipoliittisen
asiantuntija
Ville
Ritolan,
joista
toisen
varapuheenjohtajaksi, sekä heille kaksi varajäsentä.

Järjestöasiat
100
TYYn toiminta-avustushakemusten pisteytyskriteerit ja jäsenmääräkerroin
Liite 2

Toiminta-avustusten pisteytyskriteerit 2021 (ei julkaista)
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Avustustoimikunta on laatinut pisteytysmallin TYYn järjestöjen jokavuotisia
toiminta-avustushakemuksia varten. Kriteeristöä on päivitetty aiempien
vuosien pohjalta toimivammaksi mittaristoksi, ohjamaan järjestöjen
toimintaa sekä vastaamaan entistä paremmin TYYn arvoja.
Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista 9 §
Hallituksen jäsen Tähtinen esittää:
Hallitus päättää hyväksyä toiminta-avustusten
jäsenmääräkertoimet pisteiden jakoa varten.

pisteytyskriteerit

ja

Kansainväliset asiat
101
Lausunto hallituksen selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistamisesta
Liite 3

TYYn lausunto
uudistamisesta

hallituksen

selonteosta

kotoutumisen

edistämisen

Turun yliopisto on antamassa lausunnon ”Hallituksen selonteosta
kotoutumisen edistämisen uudistamisesta (luonnos)”. Turun yliopisto on
pyytänyt TYYltä lausuntoa 24.2. mennessä.
Kommentit ja kannanotot on pyydetty selonteon rakenteen (lukujen)
mukaan. Kommentit koskevat pääosin korkeakoulutuksen piirissä olevia
maahanmuuttajia.
Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää lausua yliopistolle Hallituksen selonteosta kotoutumisen
edistämisen uudistamisesta liitteen mukaisesti.

Koulutuspoliittiset asiat
102
Opiskelijaedustajien valinta humanistisen tiedekunnan johtokuntaan
Liite 4

Koonti opiskelijaedustajaksi hakeneista (ei julkaista)
Koulutuspoliittinen asiantuntija avasi haun humanistisen tiedekunnan
johtokuntaan 5.2. Kaksi johtokunnan jäsentä olivat ilmoittaneet tätä ennen
erostaan. Tämän johdosta täytettävänä on yksi varsinaisen jäsenen paikka ja
yksi varajäsenen paikka. Haku päättyi 15.2. ja haun aikana saapui kaksi
hakemusta.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
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Hallitus päättää myöntää eron Tanja Laimille ja Vilppu Kuusipalolle ja nimetä
yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen humanistisen tiedekunnan
johtokuntaan 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
103
Opiskelijaedustajan valinta matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan
Liite 4

Koonti opiskelijaedustajaksi hakeneista (ei julkaista)
Koulutuspoliittinen asiantuntija avasi haun matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan johtokuntaan 5.2. Yksi opiskelijavarajäsenen paikka oli jäänyt
aiemmin täyttämättä ja nyt haettiin tähän opiskelijaedustajaa. Haku päättyi
15.2. ja haun aikana saapui yksi hakemus.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää valita Veera Pajusen varajäsenen matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2021 päättyvälle
kaudelle.
104
Opiskelijaedustajan valinta yliopistokollegioon
Liite 4

Koonti opiskelijaedustajaksi hakeneista (ei julkaista)
Koulutuspoliittinen asiantuntija avasi haun yliopistokollegioon 5.2. Yksi
opiskelijavarajäsenen paikka oli jäänyt aiemmin täyttämättä ja nyt haettiin
tähän opiskelijaedustajaa. Haku päättyi 15.2. ja haun aikana saapui kaksi
hakemusta.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää valita Eveliina Kuntun varajäsenen yliopistokollegioon
31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
105
Opiskelijaedustajien valinta kirjaston neuvottelukuntiin
Koulutuspoliittinen asiantuntija avasi haun kirjaston neuvottelukuntiin 5.2.
Neuvottelukunnissa oli kolme opiskelijavarajäsenen paikkaa jäänyt aiemmin
täyttämättä ja nyt haettiin näihin opiskelijaedustajia. Haku päättyi 15.2. ja
haun aikana ei saapunut yhtään hakemusta.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää
täydennyshaussa.

Sosiaalipoliittiset asiat

täydentää

kirjaston

neuvottelukuntia

seuraavassa

HALLITUKSEN KOKOUS 7/2021
Esityslista 24.2.2021
Sivu 7/7

106
TYYn edustajan valitseminen saavutettavuustyöryhmään
Yliopiston saavutettavuusohjelma valmistui viime vuonna ja valmistelevassa
työryhmässä oli TYYn edustajana sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola.
Kuluvana vuonna ohjelman seurantaa ja toteutumista varten perustettiin
saavutettavuustyöryhmä, joka aloittaa työnsä maaliskuussa. Yliopisto ei ole
välittänyt virallista nimeämispyyntöä, mutta TYYn edustajasta on sovittu
yhdessä yliopiston kanssa.
Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää valita TYYn edustajan saavutettavuustyöryhmään.
107
Yhdenvertaisuusopas
Liite 5

Yhdenvertaisuusopas
Edustajisto hyväksyi TYYn yhdenvertaisuusohjelman vuosille 2021–2024
kokouksessaan 25.11.2020. Yhdenvertaisuussektori on valmistellut ja
päivittänyt uuden yhdenvertaisuusohjelman pohjalta TYYn järjestöille
suunnatun yhdenvertaisuusoppaan. Oppaan tarkoitus on tarjota järjestöille
välineitä oman toimintansa yhdenvertaisuuden arvioimiseksi ja
parantamiseksi.

Sosiaalipoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää hyväksyä yhdenvertaisuusoppaan tekstiversion taittoa
varten.

108
Muut mahdolliset asiat
109
Kokouksen päättäminen
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