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Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
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Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
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Yritysyhteistyön linjojen hyväksyminen
L1

Edustajisto kävi lähetekeskustelun yritysyhteistyön linjojen päivittämisestä
syyskuun kokouksessaan. Linjapaperista on muodostettu päivitetty versio
lähetekeskustelun pohjalta.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy päivitetyn Yritysyhteistyön
linjat -dokumentin.
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274
TYYn toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodeksi 2016
L2

Hallitus on valmistellut edustajistolle hyväksyttäväksi TYYn toimintasuunnitelman
vuodeksi 2016. Toimintasuunnitelmassa on kuvattuna ensi vuodelle suunnitellut
vaikuttavat ja ylioppilaskunnan jatkuvasta toiminnasta poikkeavat projektit.
Edustajisto on käynyt toimintasuunnitelmasta lähetekeskustelun lokakuun
kokouksessaan 28.10.

Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn toimintasuunnitelman
vuodeksi 2016.

275
Jäsenmaksun määrääminen
Ylioppilaskunnan tarkoituksen toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat
menot suoritetaan ylioppilaskunnan omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuloilla
sekä jäsenmaksuilla, joita edustajistolla on oikeus määrätä ylioppilaskunnan
jäsenten suoritettavaksi.
Ylioppilaskunnan jäsenten on suoritettava maksu lukuvuosittain tai erityisestä
syystä lukukausittain. Edustajisto päättää jäsenille määrättyjen maksujen
kantamistavasta ja -ajasta. Maksu on määrättävä jokaiselle lukuvuoden aikana
yliopistossa läsnä olevalle perustutkintoa suorittavalle ylioppilaskunnan jäsenelle
yhtä suureksi. Lisäksi edustajisto voi määrätä vapaaehtoisen jäsenmaksun jatkotutkintoa suorittaville opiskelijoille.
Jäsenmaksun vahvistaa rehtori. Jäsenmaksun kantamista valvoo yliopisto.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se määrää Turun yliopiston ylioppilaskunnan
jäsenmaksun lukuvuodeksi 2016–2017, 1.8.2016–31.7.2017.

276
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS) hyväksyminen
L3

Edustajisto on käynyt lähetekeskustelun TYYn keskipitkän
taloussuunnitelmasta vuosille 2016–2018 kokouksessaan 28.10.2015.

aikavälin

Esitys:

Taloustoimikunta esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn keskipitkän aikavälin
taloussuunnitelman 2016–2018.

277
Talousarvion hyväksyminen
L4

Edustajisto on käynyt lähetekeskustelun TYYn Keskipitkän aikavälin
taloussuunnitelmasta (KTS) lokakuun kokouksessaan 28.10. Keskustelun pohjalta
on valmisteltu tarkennettu talousarvio yhdessä taloustoimikunnan puheenjohtajan
kanssa. Taloustoimikunta päättää esityksestä KTS:ksi kokouksessaan keskiviikkona
11.11.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn talousarvion vuodeksi 2016.
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278
Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valitseminen kaudelle 1.1.2016–31.12.2017
Yliopistolain mukaan yliopiston ylimpänä päättävänä toimielimenä toimii yliopiston
hallitus. Hallituksen tehtävänä on mm. päättää yliopiston toiminnan
tarkoituksenmukaisesta järjestäytymisestä, laadusta ja laajuudesta yliopiston
taloudellisten voimavarojen puitteissa, hyväksyä johtosäännöt, vastata yliopiston
varallisuuden hoidosta ja käytöstä sekä lisäksi ottaa suoraan rehtorin alaisuudessa
toimiva johtava henkilöstö. Yliopiston hallituksen tehtävissä korostuu
oikeushenkilön talouteen ja sen hoitamiseen liittyvä päätöksenteko sekä
valvontavelvollisuus taloudenpidon osalta.
Turun yliopiston hallituksessa on kymmenen jäsentä ja sen toimikausi on neljä
vuotta. Opiskelijajäsenten osalta toimikausi on kuitenkin jaettu kahteen kahden
vuoden jaksoon ja nyt päätetään opiskelijajäsenistä vuosille 2016 ja 2017.
TYYn ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta mukaan edustajisto
valitsee yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet valintatoimikunnan esityksestä
hyvissä ajoin ennen kauden päättymistä. Yliopistolain mukaan yliopistokollegio
vahvistaa edustajiston valinnan.
TYYn hallitus on julistanut toimet haettaviksi 21.9.–18.10.2015. Kaikille avoin infotilaisuus järjestettiin 6.10. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä kahdeksan
kappaletta.
Valintatoimikunta tekee hakemusten ja haastattelujen perusteella esityksen
edustajistolle hallitukseen valittavista henkilöistä 25.11. pidettävään kokoukseen.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee valintatoimikunnan esityksestä
yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet kaudelle 1.1.2016–31.12.2017.

279
Yliopistokollegion opiskelijajäsenten valinta kaudelle 1.1.2016–31.12.2017
Yliopistokollegio on yliopiston korkein yliopistoyhteisöä laaja-alaisesti edustava elin.
Yliopistokollegion tehtäviin kuuluu mm. päättää 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 yliopistolain 15 §:n
2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen
jäseniksi; vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella;
valita
yliopiston
tilintarkastajat;
vahvistaa
yliopiston
tilinpäätös
ja
toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
ja rehtorille; päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä,
rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan; ja päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta
tehtävästään yliopistolain 65 §:n 3 momentin mukaisesti. Tämän lisäksi, keväällä
2015 lisätyn tehtävän mukaisesti, kollegio kokoontuu keskustelemaan merkittävistä
koko yliopistoa koskevista asioista.
Turun yliopiston yliopistokollegioon kuuluu yliopiston johtosäännön mukaisesti 30
jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä 10 edustaa opiskelijoita.
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Kollegion toimikausi on neljä vuotta, mutta opiskelijajäsenten osalta kausi on jaettu
kahteen kahden vuoden kauteen. Turun yliopiston vaalijohtosäännön mukaan
opiskelijoita edustavat jäsenet yliopistokollegioon valitsee TYY. TYYn hallitus on
julistanut toimet haettaviksi 21.9.–18.10.2015. Kaikille avoin info-tilaisuus
järjestettiin 6.10. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 29 kappaletta.
TYYn ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta mukaan edustajisto
valitsee yliopistokollegion opiskelijajäsenet valintatoimikunnan esityksestä.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee valintatoimikunnan esityksestä
yliopistokollegion opiskelijajäsenet kaudelle 1.1.2016–31.12.2017.

280
Lähetekeskustelu ympäristöohjelman päivittämisestä
L5

TYYn ympäristöohjelma on päivitetty viimeksi vuonna 2010 ja vuoden 2014
ympäristösektori on suositellut sen päivittämistä vuoden 2015 aikana.
Ympäristösiipi on valmistellut tukikysymyksiä päivittämisen avuksi ja konsultoi
toimiston nykyisiä ja entisiä toimijoita prosessin aikana.
Edustajistolta toivottaisiin kantaa seuraaviin kysymyksiin:
Rakenne:
1. Millainen työväline ympäristöohjelman tulisi olla?
2. Tulisiko ympäristöohjelman rakennetta muuttaa toisenlaiseksi?
Sisältö:
1. Mistä asioista ympäristöohjelmassa tulee linjata? Pitäisikö joitain nykyisen
ohjelman osioista jättää pois?
2. Mitä tavoitteita ympäristöohjelmassa tulisi TYYn toiminnalle asettaa?
3. Miten tarkkaan ympäristöohjelman linjat tulisi määrittää?

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun ympäristöohjelman
päivittämisestä.

281
SYL-ehdokkaiden valintatavan muuttaminen
Ryhmä Vihreä Vasemmisto esittää muutosta TYYn tapaan valita ehdokkaansa
Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen.
Haluamme kehittää ylioppilaskuntamme tapaa valita ehdokkaansa SYL:n
hallitukseen avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi. Haluamme julkisen
hakuprosessin, joka mahdollistaa hakemisen mahdollisimman helpolla tavalla
kaikille halukkaille. Hakuprosessin tulee perustua avoimiin hakemuksiin
hakuaikana ja edustajistoryhmien esityksiin.
Koemme olemassa olevan hakumekanismin heikentävän avointa ja demokraattista
hallintokulttuuria TYYssä, aiheuttavan kohtuuttomia esteitä hallituksen
ulkopuolelta hakemiselle ja lannistavan hakijoita, jotka eivät ole kiinnostuneita
tavoittelemaan puheenjohtajuutta.
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Toivomme avoimemman prosessin aktivoivan mahdollisia ehdokkaita ja uskomme
uuden valintamekanismin olevan miellyttävämpi ehdokkaille ja helpottavan
ehdokasvalintaa.
Esitys:

Vihreä vasemmisto esittää edustajistolle, että se päättää että TYYn ehdokas SYL:n
hallitukseen valitaan tulevaisuudessa avoimen haun ja edustajistoryhmien esitysten
pohjalta. Ehdokkaat haastatellaan edustajiston valitsemalla tavalla.
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Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kokoukseen,

Jukka Koivisto
edustajiston puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Hallituksen esitys yritysyhteistyön linjoiksi
Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2016
Taloustoimikunnan esitys keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaksi
2016–2018
Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2016
Ympäristöohjelma

5

