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Esityslista 14/2019
Aika:

12. kesäkuuta 2019 klo 12.00

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Sini Saarinen, puheenjohtaja
Jeremi Nyyssönen, varapuheenjohtaja
Sofia Engblom
Otto Elomäki
Risto Jokinen
Ville Keränen
Johanna Pohjonen

Muu jakelu:

Rauli Elenius, pääsihteeri
Tuomas Dahlström, edustajiston puheenjohtaja
Henni Hiltunen, edustajiston varapuheenjohtaja
Eemil Säynäslahti, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Tuulikki Grönholm, taloussihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Anja Karppinen, yhteisöasiantuntija
Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija
Frida Pessi, tiedottaja
Aino Pohjanvirta, järjestö- ja hallintoasiantuntija
Petra Peltonen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Pirjo Saarni, toimistosihteeri
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Kokouksen avaus
193
Päätösvaltaisuus
194
Pöytäkirjantarkastaminen
195
Ilmoitusasiat
6.-7.6. Peltonen SYL:n pääsihteeri-toimistosihteeri -päivillä
14.6. Kajander OKM:n Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja
ohjausosaamisen vahvistaminen -kärkihankkeen ohjausryhmän kokouksessa
17.6.–24.7. Elenius kesälomalla
19.6.–31.7. Kajander kesälomalla
1.–26.7. Nurmi kesälomalla
1.–26.7. Peltonen kesälomalla
8.-26.7. Pohjanvirta kesälomalla
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196
Esityslistan hyväksyminen
Edustajistoasiat
197
Puolivuotiskertomus
Liite 1

Puolivuotiskertomus 2019

Hallitus ja henkilöstö ovat valmistelleet puolivuotiskertomuksen, jonka on tarkoitus
kuvata alkuvuoden toimintaa sekä toimia joulukuussa laadittavan
toimintasuunnitelman pohjana. Puolivuotiskertomus esitellään edustajistolle
suullisesti syyskuun kokouksessa.
Puheenjohtaja esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se merkitsee syyskuun kokouksessaan
tiedoksi puolivuotiskatsauksen.

Hallinnolliset asiat
198
Arkistoharjoittelijan hakukuulutus
Liite 2

Arkistoharjoittelijan hakukuulutus, syksy 2019

TYYn satavuotishistoriatyön kannalta olisi hyvä, että Kansallisarkiston Turun
toimipisteessä oleva järjestelemätön materiaali ja TYYn toimistolle kertynyt, muu
kuin arkistonmuodostussuunnitelman mukainen arkistoitava materiaali käytäisiin
läpi ja tarpeellisilta osin arkistoitaisiin. Myös ylioppilaskunnan toiminnassa kertynyt
luetteloimaton esineistö olisi hyvä tutkia. Projekti palvelee myös toimistolla
työskentelyä, koska kertynyttä materiaalia voidaan karsia ja hyödyllinen materiaali
puolestaan järjestellä tarkoituksenmukaisesti. Samassa yhteydessä
arkistonmuodostussuunnitelmaa voidaan tarvittaessa päivittää.
Yliopiston arkiston kanssa on sovittu, että jos TYY palkkaa projektiin harjoittelijan,
yliopistolta saadaan arkistoalan ohjaustukea, johon TYYssä ei nykyisellään löydy
asiantuntemusta. Harjoittelijan olisi tarkoitus tulla Turun yliopiston arkistolinjalta,
jolloin voidaan myös tarjota opintoihin kuuluva pakollinen harjoittelu yhdelle
opiskelijalle. Ajatus on, että harjoittelu olisi kolmikuukautinen täysipäiväisenä tai
osa-aikainen siten, että harjoittelun pituus pitenee samassa suhteessa.
Projektiin ei ole varattu satavuotisprojektista erikseen rahaa, mutta
henkilöstökuluista pitäisi arvion mukaan riittää rahaa harjoittelijan palkkaamiseen.
Menoerä on joka tapauksessa suhteellisen pieni.
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Ylioppilaskunnan säännöt, 74 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää avata haun arkistoharjoittelijaksi liitteen mukaan ajalle 19.8.–15.9.
klo 23.59.

Koulutuspoliittiset asiat
199
Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtokunnan ja Sote-akatemian koulutusryhmän
opiskelijaedustajien täydentäminen
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Hakukuulutus kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtokuntaan
Hakukuulutus Sote-akatemian koulutusryhmään
Koonti täydennyshaussa opiskelijaedustajaksi hakeneista

Koulutuspoliittinen asiantuntija avasi täydennyshaun kieli- ja viestintäopintojen
keskuksen johtokuntaan ja Sote-akatemian koulutusryhmään ajalle 24.5–3.6.2019.
Kieli- ja viestintäkeskuksen johtokuntaan haettiin sekä varsinaista että varajäsentä.
Sote-akatemian koulutusryhmään haettiin yhtä varajäsentä. Kieli- ja
viestintäkeskuksen johtokuntaan haki kolme henkilö ja heidän lisäksi yksi henkilö
ilmaisi kiinnostuksen tehtävään hakuajan päätyttyä. Sote-akatemian
koulutusryhmään haki kaksi henkilöä.
Hallitus päätti kokouksessaan 6/2019 täydentää kieli- ja viestintäopintojen
keskuksen johtokuntaa ja Sote-akatemian koulutusryhmää seuraavan
täydennyshaun yhteydessä. Lisäksi hallitus päätti valita määräajaksi kieli- ja
viestintäopintojen keskuksen johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi hallituksen jäsen
Engblomin. Määräaika katsotaan päättyväksi, kun toimielimen opiskelijaedustajat on
täydennetty avoimen haun kautta.

Turun yliopiston erillislaitosten johtosääntö
Turun yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta:
luvut 1-2, 5-8
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää valita yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen kieli- ja
viestintäopintojen keskuksen johtokuntaan 1.9.2021 päättyvälle kaudelle ja yhden
varajäsenen Sote-akatemian koulutusryhmään 31.12.2019 päättyvälle kaudelle.
200
Tiedekuntien johtokuntien täydentäminen
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Koonti täydennyshaussa opiskelijaedustajaksi hakeneista
Koonti lausunnoista johtokuntiin hakeneista (toimitetaan kokoukseen)
Hakukuulutus tiedekuntien johtokuntiin
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Koulutuspoliittinen asiantuntija avasi täydennyshaun viiden tiedekunnan
johtokuntiin ajalle 24.5–3.6.2019.
Tiedekuntien johtokuntiin haettujen opiskelijajäsenten määrät (varsinainen +
henkilökohtaiset varajäsenet):

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta (0+2)

Lääketieteellinen tiedekunta (0+3)

Oikeustieteellinen tiedekunta (0+1)

Turun kauppakorkeakoulu (0+1)

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (0+1)
Tiedekuntien johtokunnat ovat keskeinen opiskelijoiden edunvalvonnan paikka ja
tiedekuntien korkein päättävä elin. Tiedekunnan johtokunnan tehtäviin kuuluu mm.
kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja
taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi, päättää tiedekunnalle
myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista, hyväksyä
opetussuunnitelmat, tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien
opiskelijoiden määrästä sekä päättää valintaperusteista. Kolmasosa johtokunnan
jäsenistä on opiskelijoita.
Koulutuspoliittinen asiantuntija varmisti erosta ilmoittaneiden varsinaisten jäsenten
varajäseniltä heidän halunsa nousta varsinaisiksi jäseniksi. Hakuaikana tuli
hakemuksia kolmeen johtokuntaan. Oikeustieteellisen tiedekunnan ja
yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokuntiin ei tullut hakemuksia. Niitä
täydennetään seuraavassa täydennyshaussa elokuussa. Luonnontieteiden ja
tekniikan tiedekunnan johtokuntaan saapui yksi hakemus, joten toisen varajäsenen
paikan täydentäminen siirtyy myös elokuulle. Tiedekunnan opiskelijoita edustavilta
järjestöiltä pyydettiin lausunnot lääketieteellisen tiedekunnan ja Turun
kauppakorkeakoulun osalta. Lausunnot toimiteen hallituksen kokoukseen.
Hakuaikana Turun kauppakorkeakoulun johtokunnasta tuli yksi uusi eropyyntö.
Hallitus voi päättää toimista kyseisen paikan täydentämiseksi.

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 säännöt: 38 §, 48 §, 108 §, 110 §
Turun yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta:
luvut 1-2, 4, 7-8
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron seuraaville henkilöille johtokunnistaan:
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Matias Virta, Lauri Heinonen
Lääketieteellinen tiedekunta
Tero Ohrankämmen, Tapani Strander, Eino Herhi
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Oikeustieteellinen tiedekunta
Laura-Maria Poikela
Turun kauppakorkeakoulu
Saara Gratschev
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Lotta Lintunen
Ja täydentää johtokuntia valitsemalla vapautuneille paikoille opiskelijaedustajat
31.12.2019 päättyvälle kaudelle.
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Turun yliopiston kollegion täydentäminen
Liite 5
Liite 8

Koonti täydennyshaussa opiskelijaedustajaksi hakeneista
Hakukuulutus yliopistokollegioon

Neljä kollegion opiskelijaedustajaa ilmoitti esteestä toimia kollegiossa.
Koulutuspoliittinen asiantuntija varmisti erosta ilmoittaneiden varsinaisten jäsenten
varajäseniltä heidän halunsa nousta varsinaisiksi jäseniksi, minkä jälkeen avasi
täydennyshaun neljästä varajäsenen paikasta Turun yliopiston kollegioon ajalle 24.5–
3.6.2019.
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 yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen
jäseniksi, valita yliopiston tilintarkastajat, vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja
toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
ja rehtorille.
Yliopistolaki (558/2009): 3 luku (organisaatio), 13 §, 22 §, 28 §
Turun yliopiston johtosääntö: 5§, 11 §, 16 §, 17 §
Turun yliopiston vaalijohtosääntö: 3 §, 4 §, 7 §, 47 §, 49 §, 50 §
Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt: 8 §, 38 §, 48 §, 108 §, 110 §
Turun yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta:
luvut 1-3, 7-8

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää eron Matias Virralle, Tapani Stranderille, Lotta Lintuselle ja
Tero Ohrankämmenelle Turun yliopiston kollegiosta ja valita neljä varajäsentä
31.12.2019 päättyvälle kaudelle.
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Viestintäasiat
202
Opiskelijan oppaan painokulut
Opiskelijan opas jaetaan uusille opiskelijoille elokuussa. Tiedekuntien
opintoneuvojilta on tiedusteltu tarvittavien oppaiden määrä ja niitä tarvitaan 1060
kpl. Hinta on X-Copylta saadun alustavan tarjouksen perusteella 910 € + alv 24 %.
Järjestövastaava Jokinen esittää:
Hallitus päättää tilata 1060 kpl Opiskelijan oppaita X-Copyltä ja varata tarkoitukseen
1150 € tuutoroinnin sektorivaroista.
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Muut mahdolliset asiat
204
Kokouksen päättäminen
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