HALLITUKSEN KOKOUS 12/2018
Pöytäkirja 17.5.2018
Sivu 1/8

Pöytäkirja 12/2018
Aika:

17. toukokuuta 2018 klo 10.00

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Inari Harjuniemi, puheenjohtaja, este
Paavo Palanterä, varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja
Olli-Pekka Paasivirta
Iina Ryhtä
Sini Saarinen
Emmi Simonen, este
Noel Snygg, este

Muu jakelu:

Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen
sihteeri

162
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.00.
163
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Harjuniemi, Simonen ja
Snygg olivat ilmoittaneet esteestä.
164
Pöytäkirjantarkastaminen
Puheenjohtaja tiedusteli hallitukselta, että kokevatko he tarpeelliseksi valita
erillistä sihteeriä kohdalle 167, sillä kokouksen sihteeri Lahoniitty toimii
ylioppilaskunnan työntekijöiden luottamusmiehenä ja edusti paikallisesta
sopimuksesta käydyissä neuvotteluissa työntekijäosapuolta. Hallitus ei
kokenut tarvetta valita toista sihteeriä.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paasivirta ja Ryhtä.
165
Ilmoitusasiat
7.5.
8.5.
9.5.
15.5.
16.5.

Elenius tapaa Fination Oy:n toimitusjohtaja Laatua
Paasivirta ja Simonen tapaamassa TUO:n ja Schuman-seura ry:n
puheenjohtajia
Nurmi ja Simonen toimistolla tapaamassa Turun yliopiston
työntekijävaihdossa olevia
Forum Medicum toimistolla tapaamassa hallitusta
Harjuniemi avaamassa AATUa
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17.5.
17.–18.5.
21.5.
22.5.

22.–23.5.
24.5.
25.5.
5.6.

Saarinen SYL:n Työelämäsektorin tapaamisessa Helsingissä
Paasivirta ja Ryhmä 40k tapaamassa kaupungin edustajia YTHS:n asemasta
Harjuniemi SYL:n Johdonseminaarissa Helsingissä
Elenius YJEAT-koulutuspäivässä Espoossa
Nurmi ja Simonen Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivillä
Jyväskylässä
Harjuniemi ja Saarinen FITech-yhteistyöyliopiston seminaarissa
Nurmi vaihdosta palanneiden tapaamisessa
Harjuniemi yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Harjuniemi lounaalla ÅAS:n hallituksen puheenjohtajan kanssa
Harjuniemi kaupungin järjestämässä tapaamisessa koskien kansainvälisten
opiskelijoiden työllistymistä
Elenius, Paasivirta, Ryhtä ja Saarinen Shift Business Festivalissa
Nurmi kansainvälisten maisteriohjelmien arviointityöryhmän kokouksessa
Toimiston virkistyspäivä
Harjuniemi yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa

166
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Hallinnolliset asiat
167
Paikallinen sopimus TYYn työntekijöiden työsuhteiden ehdoista
Liite 1

Paikallinen sopimus TYYn työntekijöiden työsuhteiden ehdoista
Ylioppilaskuntien työehtosopimuksen (TES) määräämiä TES:n piirissä
olevien työntekijöiden työehtoja täydennetään TYYssä paikallisella
sopimuksella. TES on voimassa 1.2.2018–31.1.2020. Pääsihteeri ja Turun
ylioppilaslehden työntekijät eivät kuulu mainitun TES:n soveltamisalaan.
Elenius ja Palanterä ovat neuvotelleet työntekijöiden edustajien kanssa
paikallisen sopimuksen yksityiskohdista.

Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää hyväksyä ylioppilaskuntien työehtosopimusta täydentävän
paikallisen sopimuksen.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä ylioppilaskuntien työehtosopimusta täydentävän
paikallisen sopimuksen.

168
Haun avaaminen TYYn tapahtumatuottajaksi ja FITech-yhteisösuunnittelijaksi
Liite 2
Liite 3

Hakukuulutus tapahtumatuottajaksi ja yhteisösuunnittelijaksi
Laskelma tapahtumatuottajan kustannuksista

HALLITUKSEN KOKOUS 12/2018
Pöytäkirja 17.5.2018
Sivu 3/8

Finnish Institute of Technology on keskustellut TYYn kanssa
mahdollisuudesta yhteiseen työntekijään, joka hoitaisi 50 % työajalla FITechyhteisön
rakentamista
projektin
alussa.
Tässä
vaiheessa
yhteisösuunnittelijan tehtävä olisi määräaikainen vuoden ajan. Sama henkilö
voisi toimia TYYn vakituisena tapahtumatuottajana, korvaten yleensä
tapahtumakohtaisesti rekrytoidut tuottajat. Tapahtumatuottajatehtävä olisi
kolmannes täydestä työajasta. Ehdotuksen mukaan henkilön työaika olisi
ensimmäisen vuoden ajan yhteensä 30 tuntia viikossa.
FITech korvaa TYYlle oman osuutensa henkilön palkkakustannuksista sekä
yleiskustannuksista, kuten esimerkiksi työterveyskuluista, työvälineistä ja
tiloista. Kustannusten korvaaminen perustuu sopimukseen, jonka toisena
osapuolena on Aalto-yliopisto. Sopimus tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi
ennen henkilön rekrytoimista ja tavoitteena on, että sopimus voidaan
hyväksyä hallituksen kokouksessa 31.5.
Liitteenä olevasta kustannuslaskelmasta on hyvä huomata se, että muut kuin
työsuhteeseen suoraan liittyvät kustannukset kohdentuvat suurimmaksi
osaksi muun muassa toimistokuluihin, joten sisäisillä järjestelyillä henkilön
palkkaamisen nettovaikutusta voidaan edelleen pienentää.
Esityksen mukaan hallitus avaisi haun tapahtumatuottajaksi ja
yhteisösuunnittelijaksi siten, että haku loppuisi 3.6. Haastatteluihin tulee
mukaan FITechin edustus.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää avata haun tapahtumatuottajaksi ja yhteisösuunnittelijaksi.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa
käydyn keskustelun perusteella.
Saarinen: hakukuulutukseen tulisi lisätä ruotsinkielen osaamisen eduksi
katsottava osuus. Lisäystä tukisi TYYn ja FITech-toiminnan sijainti VarsinaisSuomessa ja parempi yleinen ymmärrys siitä, mitä tapahtuu myös ruotsiksi.
Tutkintoyliopistot ovat kuitenkin suomenkielisiä, joten edellytys tehtävästä
suoriutumiseen ruotsinkielen osaaminen ei ole. Saarinen myös totesi, että
hän ei usko, että eduksi katsottava ruotsin osaaminen supistaa merkittävästi
rekrytointipoolia.
Saarinen esitti, Ryhtä kannatti, että ”Edellytämme”-kappaleen loppuun
lisätään virke: ”FITech-tehtävässä viestinnän pääkieli on englanti, mutta
katsomme eduksi myös ruotsinkielen osaamisen.”
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Hallitus päätti avata haun tapahtumatuottajaksi ja yhteisösuunnittelijaksi
muutetun hakukuulutuksen mukaisesti.
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169
Tietojenkäsittelysopimus Fination Oy:n kanssa
Liite 4

Tietojenkäsittelysopimus: Fination Oy
EU:n uusi tietosuoja-asetus edellyttää muutoksia henkilötietojen
käsittelytapoihin. Osana tietosuojakäytäntöjen kehittämistä tulee tietojen
luovuttajan ja käsittelijän välille tehdä sopimus tietosuoja-asetuksen ja
käytäntöjen noudattamisesta.

Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää hyväksyä tietojenkäsittelysopimuksen Fination Oy:n kanssa.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä tietojenkäsittelysopimuksen Fination Oy:n kanssa.

Järjestöasiat
170
Projekti- ja erillisavustukset 2/2018
Liite 5

Projekti- ja erillisavustukset 2/2018
Projekti- ja erillisavustusten myöntämistä ohjaa TYYn ohjesääntö järjestöistä
ja avustuksista. TYY myöntää projekti- ja erillisavustuksia neljä kertaa
vuodessa.
Projektiavustuksiin on vuodeksi 2018 budjetoitu 4 000 € ja erillisavustuksiin
2000 €. Avustusten lunastusaste on ollut aiempina vuosina 50–70 prosenttia.
Hakemuksia saapui 30.4.2018 mennessä sähköisesti 13 kappaletta, minkä
lisäksi käsiteltiin yksi hakemus, joka oli siirretty kierrokselta 1/2018.
Hakemusten yhteenlaskettu hakusumma on 8 936 €.

Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista § 12 ja 13
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus päättää myöntää projekti- ja erillisavustukset 2/2018 liitteen
mukaisesti.
Keskustelu:

Järjestö- ja hallintoasiantuntija esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia
aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta.

Päätös:

Hallitus päätti myöntää projekti- ja erillisavustukset 2/2018 muutetun liitteen
mukaisesti.
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171
Toiminta-avustukset 2018
Liite 6

Toiminta-avustukset 2018
TYY jakaa vuosittain toiminta-avustuksia järjestöilleen. Tänä vuonna
avustuksiin on käytettävissä 75 700 €.
Toiminta-avustusta haki määräajan ja lisäajan puitteissa yhteensä 110
järjestöä.
Avustustoimikunta on valmistellut liitteen mukaisen toiminta-avustusten
jaon ja esittää hallitukselle, että se päättää avustusten myöntämisestä.

Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista § 10
Avustustoimikunta esittää:
Hallitus päättää myöntää toiminta-avustukset 2018 liitteen mukaisesti.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa
käydyn keskustelun pohjalta.

Päätös:

Hallitus päätti myöntää toiminta-avustukset 2018 muutetun liitteen
mukaisesti.

Kehitysyhteistyöasiat
172
Haun avaaminen SYL:n kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKUun
Liite 7

Hakukuulutus KENKKUun
Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKU on SYL:n hallituksen
neuvonantaja
kehitysyhteistyöasioissa.
KENKKU
hallinnoi
SYL:n
kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä kehitysyhteistyökoordinaattorin kanssa.
Toimikausi alkaa elokuussa 2018 ja päättyy elokuussa 2019. Ylioppilaskuntia
pyydetään esittämään SYL:n hallitukselle 2-3 uutta jäsentä KENKKUun.

Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää avata haun jäseniksi KENKKUun. Haku on auki 27.5.2018 klo
23.59 asti.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti avata haun jäseniksi KENKKUun. Haku on auki 27.5.2018 klo
23.59 asti.
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Koulutuspoliittiset asiat
173
Esitys vuoden opettajaksi ja opintojaksoksi 2018
Liite 8
Liite 9
Liite 10

TYYn esitys vuoden opettajaksi ja opintojaksoksi (ei julkaista)
Koonti esityksistä vuoden opettajaksi (ei julkaista)
Koonti esityksistä vuoden opintojaksoksi (ei julkaista)
TYY valitsee vuosittain yhteistyössä yliopiston kanssa vuoden opettajan ja
opintojakson. Jaettavilla tunnustuksilla kannustetaan opettajia ja yksiköitä
kiinnittämään huomiota opetuksen laatuun, menetelmiin sekä
yhteisöllisyyden kehittämiseen. Vuoden opettaja ja Vuoden opintojakso
julkistetaan lukuvuoden avajaisissa syksyllä.
TYYn hallitus tekee esityksen valittavista yliopiston koulutusneuvostolle.
Lopullisen päätöksen allekirjoittavat yliopiston rehtori ja ylioppilaskunnan
hallituksen puheenjohtaja.

Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen esityksen vuoden opettajaksi ja
vuoden opintojaksoksi.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa
käydyn keskustelun pohjalta.

Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä muutetun liitteen mukaisen esityksen vuoden
opettajaksi ja vuoden opintojaksoksi.

Siipiasiat
174
Siipien täydennyshaku
Liite 11
Liite 12

Esitys siipien täydennykseksi
Täydennyshaussa siipiin hakeneet (ei julkaista)
Hallitus päätti kokouksessaan 10/2018 täydentää TYYn siipiä. Haku oli auki
26.4.–13.5.2018, jonka aikana saatiin 9 hakemusta. Yksi henkilö haki kahteen
eri siipeen.

Hallituksen jäsen Simonen esittää:
Hallitus päättää siipien täydennyksestä liitteen 11 mukaisesti.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitteli asian.
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Puheenjohtaja kertoi, että eilen (16.5.) oli tullut yksi hakemus lisää. Simonen
oli muuttanut pohjaesitystään siten, että myös myöhään hakemuksen
jättänyt Pinja Suomela valittaisiin, sillä siivessä oli vielä paikkoja vapaana.
Päätös:

Hallitus päätti siipien täydennyksestä muutetun liitteen 11 mukaisesti.

175
Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
176
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.37.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Paavo Palanterä
hallituksen varapuheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Olli-Pekka Paasivirta
pöytäkirjantarkastaja

Iina Ryhtä
pöytäkirjantarkastaja
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Esitys siipien täydennykseksi
Täydennyshaussa siipiin hakeneet (ei julkaista)

