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Pöytäkirja 24/2018
Aika:

15. marraskuuta 2018 klo 10.00

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

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

Läsnä muut:

Rauli Elenius, pääsihteeri, kokouksen sihteeri

320
Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.00.
321
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Simonen ja Snygg olivat
ilmoittaneet esteestä.
322
Pöytäkirjantarkastaminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Palanterä ja Saarinen.
323
Ilmoitusasiat
3.11.
5.11.
6.11.
8.11.
12.11.
12.11.
13.11.
13.11.
14.11.
15.11.
15.11.
15.11.
16.11.

Palanterä Delta ry:n 42 vuosijuhlasitseillä
Ritola Arjen palvelut -teemaryhmässä
Palanterä Porissa tapaamassa Pointer ry:tä, Kulma ry:tä ja Humanistisen
tiedekunnan Porin yksikön henkilökuntaa
Palanterä TUO:n tuutorisitseillä
Palanterä Delta ry:n KoPo-saunalla
Nurmi kansainvälisten maisteriohjelmien koordinaattoreiden kokouksessa
Ritola tapaamassa oppilaitospappeja
Palanterä puheenjohtajien neuvoston tapaamisessa
SYL:n liittokokousdelegaation perehdytys
Palanterä Hybridi ry:n 14 vuosijuhlasitseillä
Ritola YTHS:n opiskelijaterveyspäivässä Helsingissä
Kajander opintohallinnon ohjausryhmässä
Nurmi Get inspired by UTU -tapahtumassa
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16.−17.11.
19.11.
20.11.
20.11.
21.11.
23.11.
24.11.

SYL:n liittokokous
Elenius ja Pessi keskustelemassa yliopiston viestintäjohtajan ja
turvallisuuspäällikön kanssa
Harjuniemi yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa
Elenius SYK Oy:n sisäilmakokouksessa
Elenius TYS:n valtuuskunnan kokouksessa
Elenius lomapäivällä
Elenius ja Saarinen HYYn vuosijuhlassa
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Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Edustajistoasiat
Marraskuun kokoukseen 28.11.2018:
325
Valintatoimikunnan varapuheenjohtajan valitseminen
Valintatoimikunnan varapuheenjohtaja Heli Luukkonen (Ryhmä Lex) on
ilmoittanut eroavansa valintatoimikunnasta valmistumisen vuoksi.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 38.6 § :n mukaan valintatoimikunnalla on
varapuheenjohtaja, mutta säännöissä ei määrätä varapuheenjohtajan
valitsemisesta mitään. Esimerkiksi hallituksen, taloustoimikunnan ja Turun
ylioppilaslehden johtokunnan varapuheenjohtajat valitsee kukin toimielin
keskuudestaan ja nämä valintamenettelyt on määrätty ylioppilaskunnan
säännöissä ja Turun ylioppilaslehden johtosäännössä. Nykyisen
edustajiston järjestäytymiskokouksessa nimettiin puheenjohtaja sääntöjen
mukaisesti ja samalla tehtiin päätös myös varapuheenjohtajasta. Sääntöjen
puutteellisuus juontaa juurensa muutokseen, jossa valintatoimikunnan
puheenjohtajuus irrotettiin säännöissä edustajiston puheenjohtajuudesta.
Johdonmukaisuuden vuoksi olisi tarkoituksenmukaista nimetä
varapuheenjohtaja edustajiston kokouksessa ja tehdä varapuheenjohtajan
valinnasta säännös seuraavassa sääntömuutoksessa. Tuolloin voidaan
päättää myös siitä, että valintatoimikunta valitsisi varapuheenjohtajan
keskuudestaan.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee valintatoimikunnan
varapuheenjohtajan valintatoimikunnan jäsenten keskuudesta.
Keskustelu:

Ei keskustelua.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se valitsee valintatoimikunnan
varapuheenjohtajan valintatoimikunnan jäsenten keskuudesta.
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Hallituksen puheenjohtajan valinta
Yliopistolain 46.6 §:n mukaan "Ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttää
hallitus ja edustajisto. Hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus."
Edustajiston tehtävä on ylioppilaskunnan sääntöjen 8.1.2 §:n mukaan valita
ylioppilaskunnan hallitus ja sen puheenjohtaja.
Sääntöjen 45 §:n mukaan:
"Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä
seitsemään (5–7) hallituksen jäsentä, joiden kaikkien tulee olla
ylioppilaskunnan vaalikelpoisia jäseniä.
[…] Hallituksen toimikausi päättyy kalenterivuoden lopussa, hallituksen
pyytäessä muutoin eroa tai sen saadessa epäluottamuslauseen.
Hallituksen yksittäisten jäsenten on nautittava edustajiston luottamusta.
Ylioppilaskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä
ylioppilaskunnan työntekijät eivät voi toimia hallituksen jäseninä."
Sääntöjen 46 §:n mukaan hallituksen puheenjohtaja valitaan erikseen ennen
muun hallituksen valintaa.
Sääntöjen 10.3-5 §:ssä määrätään enemmistövaalimenettelystä seuraavasti:
"Jos valittavia on yksi (1), tulee valituksi vaaleissa eniten ääniä saanut.
Enemmistövaalissa ehdokkaalle annetaan yksi ääni.
Tullakseen valituksi ensimmäisessä äänestyksessä on ehdokkaan saatava
enemmistö annetuista äänistä. Ellei kukaan saa vaadittua enemmistöä,
toimitetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä
äänestyksessä enemmän ääniä saaneen katsotaan tulleen valituksi. Jos
toinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa.
Jos ensimmäisen äänestyksen jälkeen ei ole selvillä kahta eniten ääntä
saanutta, toimitetaan ylimääräinen äänestys tasaäänimäärissä olevien
kesken. Jos tämä ylimääräinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa."
Perehdytys puheenjohtajan tehtävään järjestetään toimen edellisen hoitajan
ja TYYn toimiston toimesta pääsääntöisesti joulukuussa 2018. Alustava
perehdytysaikataulu on annettu tiedoksi TYYn verkkosivuilla.
Yliopistolaki 46 §
Ylioppilaskunnan säännöt 8 §, 10 §, 45 §, 46 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan
hallituksen puheenjohtajan vuodelle 2019.
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Keskustelu:

Ei keskustelua.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan
hallituksen puheenjohtajan vuodelle 2019.
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Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen
Sääntöjen 45 §:n mukaan:
"Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä
seitsemään (5–7) hallituksen jäsentä, joiden kaikkien tulee olla
ylioppilaskunnan vaalikelpoisia jäseniä.
Ylioppilaskunnan säännöt 45 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää ylioppilaskunnan
hallituksen jäsenten määrästä vuodeksi 2019.
Keskustelu:

Ei keskustelua.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se päättää ylioppilaskunnan
hallituksen jäsenten määrästä vuodeksi 2019.
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Hallituksen jäsenten valinta
Yliopistolain 46.6 §:n mukaan "Ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttää
hallitus ja edustajisto. Hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus."
Edustajiston tehtävä on ylioppilaskunnan sääntöjen 8.1.2 §:n mukaan valita
ylioppilaskunnan hallitus ja sen puheenjohtaja.
Sääntöjen 45 §:n mukaan:
"Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä
seitsemään (5–7) hallituksen jäsentä, joiden kaikkien tulee olla
ylioppilaskunnan vaalikelpoisia jäseniä.
[…] Hallituksen toimikausi päättyy kalenterivuoden lopussa, hallituksen
pyytäessä muutoin eroa tai sen saadessa epäluottamuslauseen.
Hallituksen yksittäisten jäsenten on nautittava edustajiston luottamusta.
Ylioppilaskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä
ylioppilaskunnan työntekijät eivät voi toimia hallituksen jäseninä."
Edustajisto päättää hallituksen jäsenten määrästä edellisessä asiakohdassa.
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Sääntöjen 46.2-3 §:ssä määrätään hallituksen valintamenettelystä
seuraavasti:
"Hallituksen jäsenten [sic] valitaan, mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta,
listaäänestyksellä suljetuin lipuin. Äänestykseen asetetaan listat, joissa
kussakin on mainittava hallitukseen ehdotettavien nimet. Listat on aina
esitettävä täydellisinä ja listan esittäjän on huolehdittava säännöissä
mainitun tasapuolisuussäännön toteutuminen ehdokkaiden joukossa. Sama
henkilö voi olla ehdokkaana useammalla kuin yhdellä listalla, mutta listan
esittäjällä on tästä oltava kyseisen henkilön suostumus. Mikäli jokin lista saa
äänestyksessä yli puolet annetuista äänistä, katsotaan siinä mainitut
henkilöt valituiksi. Mikäli listoja on ensimmäisessä äänestyksessä useampia
kuin kaksi, eikä mikään niistä saavuta yli puolta annetuista äänistä,
suoritetaan toinen äänestys, jossa on vastakkain kaksi ensimmäisessä
äänestyksessä eniten ääniä saanutta listaa. Lopullisessa äänestyksessä
äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Jos ensimmäisen äänestyksen jälkeen ei ole selvillä kahta eniten ääntä
saanutta listaa, toimitetaan ylimääräinen äänestys tasaäänimäärissä olevien
listojen kesken. Jos tämä ylimääräinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee
arpa."
Yliopistolaki 46 §
Ylioppilaskunnan säännöt 8 §, 45 §, 46 §
Perehdytys tehtäviin järjestetään istuvan hallituksen ja TYYn toimiston
toimesta pääsääntöisesti joulukuussa 2018. Alustava perehdytysaikataulu on
annettu tiedoksi TYYn verkkosivuilla.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan
hallituksen vuodelle 2019.
Keskustelu:

Ei keskustelua.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan
hallituksen vuodelle 2019.

Joulukuun kokoukseen 5.12.2018:
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Talousarvio vuodelle 2019
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Talousarvio vuodelle 2019
Talousarvion taustamateriaali 2019
Talousarvion lyhyt versio 2019
Edustajisto hyväksyy kokouksessaan 28.10.2018 keskipitkän aikavälin
taloussuunnitelman (KTS) taloustoimikunnan esityksestä. Vuoden 2019
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talousarvio tarkentaa KTS:aa järjestöavustusten osalta ja muutenkin toimii
muodollisesti tilikauden taloudellisena raamina.
Sääntöjen 48.1.5 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on muun muassa
hyväksyä talousarvio esitettäväksi edustajistolle.
Taloussihteeri, pääsihteeri ja hallituksen puheenjohtaja ovat valmistelleet
talousarvion niin, että se vastaa taloustoimikunnan pohjaesitystä KTS:ksi.
Jos edustajisto muuttaa KTS:aa kokouksessaan 28.11., hallitus voi muuttaa
pohjaesitystään vielä ennen edustajiston joulukuun kokousta.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se hyväksyy ylioppilaskunnan
talousarvion vuodelle 2019.
Keskustelu:

Pääsihteeri totesi järjestöavustuksista, että ei muutoksia.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy ylioppilaskunnan
talousarvion vuodelle 2019.
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Jäsenmaksun määrääminen lukuvuodelle 2019-2020
Liite 4

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2019-2021 (toimitetaan
edustajistolle erikseen)
Yliopistolain 46.4 §:n mukaan "Ylioppilaskunnan tarkoituksen ja tehtävien
toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan
ylioppilaskunnan omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuloilla sekä
jäsenmaksuilla, joita ylioppilaskunnalla on oikeus määrätä ylioppilaskunnan
jäsenten suoritettaviksi. Jäsenmaksun vahvistaa yliopiston rehtori, ja sen
maksamista valvoo yliopisto."
Ylioppilaskunnan sääntöjen 80 § mukaan "[jäsenm]aksu on määrättävä
jokaiselle lukuvuoden aikana yliopistossa läsnä olevalle perustutkintoa
suorittavalle ylioppilaskunnan jäsenelle yhtä suureksi. Ylioppilaskunnan
jäsenmaksusta päättää ylioppilaskunnan edustajisto ja sen vahvistaa
yliopiston rehtori."
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmassa (KTS) on arvioitu jäsenmaksun
kehittymistä seuraaville vuosille niin, että ylioppilaskunnan talous pysyisi
pitkällä aikavälillä tasapainossa.

Yliopistolaki 46.4 §
Ylioppilaskunnan säännöt 8 §, 80 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se päättää ylioppilaskunnan
jäsenmaksusta lukuvuodelle 2019–2020.
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Keskustelu:

Pääsihteeri esitteli asiaa ja totesi jäsenmaksuun otettavan käytännössä
kantaa keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmassa (KTS). Hallitus voisi
täydentää esitystään KTS:n hyväksymisen jälkeen edustajiston joulukuun
kokouksessa,

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se päättää ylioppilaskunnan
jäsenmaksusta lukuvuodelle 2019–2020.
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Turun ylioppilaslehden johtokunnan valitseminen vuodeksi 2019
Turun ylioppilaslehden johtosäännön mukaan
"2.1 Edustajisto nimittää TYL:n johtokuntaan kalenterivuodeksi kerrallaan
ylioppilaskunnan jäsenistöstä puheenjohtajan sekä kuusi (6) varsinaista
jäsentä. Eronneen tai estyneen jäsenen tilalle hallitus valitsee uuden jäsenen
valintatoimikunnan esityksestä johtokunnan toimikauden loppuun.
2.2 Edustajisto valitsee johtokunnan puheenjohtajan. Johtokunta valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunnan sihteerinä toimii
johtokunnan keskuudestaan valitsema henkilö."
Johtokunnan puheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla. Sääntöjen 10.3-5
§:ssä määrätään enemmistövaalimenettelystä seuraavasti:
"Jos valittavia on yksi (1), tulee valituksi vaaleissa eniten ääniä saanut.
Enemmistövaalissa ehdokkaalle annetaan yksi ääni.
Tullakseen valituksi ensimmäisessä äänestyksessä on ehdokkaan saatava
enemmistö annetuista äänistä. Ellei kukaan saa vaadittua enemmistöä,
toimitetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä
äänestyksessä enemmän ääniä saaneen katsotaan tulleen valituksi. Jos
toinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa.
Jos ensimmäisen äänestyksen jälkeen ei ole selvillä kahta eniten ääntä
saanutta, toimitetaan ylimääräinen äänestys tasaäänimäärissä olevien
kesken. Jos tämä ylimääräinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa."
Johtokunnan muut jäsenet valitaan suhteellisella henkilökohtaisella vaalilla,
josta sääntöjen 10.6 §:ssä määrätään seuraavasti:
"Jos valittavia on kaksi (2) tai useampia, toimitetaan vaali suhteellista
vaalitapaa noudattaen, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Suhteellisessa
vaalissa äänestyslippuun kirjoitetaan järjestyksessä enintään yhtä monen
ehdokkaan nimi kuin on valittavia henkilöitä. Tulosta laskettaessa annetaan
äänestyslipussa ensimmäisenä olevalle ehdokkaalle yksi ääni, toisena oleva
ehdokas saa puoli (1/2) ääntä, kolmantena oleva kolmasosa (1/3) ääntä ja
niin edelleen kunnes jokainen äänestyslipussa mainittu on saanut ääniä.
Kunkin ehdokkaan saamien äänien summaa sanotaan vertausluvuksi.
Henkilöt valitaan vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä."
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Ylioppilaskunnan säännöt 10 §
Turun ylioppilaslehden johtosääntö 2.1 ja 2.2
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se nimittää Turun
ylioppilaslehden johtokunnan vuodelle 2019.
Keskustelu:

Ei keskustelua.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se nimittää Turun ylioppilaslehden
johtokunnan vuodelle 2019.
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Avustustoimikunnan valinta
Ylioppilaskunnan avustustoimikunnan päätehtävä on käsitellä järjestöjen
toiminta-avustukset ja valmistella niistä päättäminen hallitukselle.
Ylioppilaskunnan ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista 8 §:n mukaan
"[t]oimikuntaan järjestetään avoin haku, jonka perusteella
valintatoimikunta tekee esityksen edustajistolle. Avustustoimikuntaan
kuuluu puheenjohtaja ja 6-10 varsinaista jäsentä ylioppilaskunnan jäsenten
keskuudesta."
Edustajisto valitsee avustustoimikunnan puheenjohtajan enemmistövaalilla
ja jäsenet suhteellisella henkilökohtaisella vaalilla.
Sääntöjen 10.3-5 §:ssä määrätään enemmistövaalimenettelystä seuraavasti:
"Jos valittavia on yksi (1), tulee valituksi vaaleissa eniten ääniä saanut.
Enemmistövaalissa ehdokkaalle annetaan yksi ääni.
Tullakseen valituksi ensimmäisessä äänestyksessä on ehdokkaan saatava
enemmistö annetuista äänistä. Ellei kukaan saa vaadittua enemmistöä,
toimitetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä
äänestyksessä enemmän ääniä saaneen katsotaan tulleen valituksi. Jos
toinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa.
Jos ensimmäisen äänestyksen jälkeen ei ole selvillä kahta eniten ääntä
saanutta, toimitetaan ylimääräinen äänestys tasaäänimäärissä olevien
kesken. Jos tämä ylimääräinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa."
Suhteellisesta henkilökohtaisesta vaalista sääntöjen 10.6 §:ssä määrätään
seuraavasti:
"Jos valittavia on kaksi (2) tai useampia, toimitetaan vaali suhteellista
vaalitapaa noudattaen, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Suhteellisessa
vaalissa äänestyslippuun kirjoitetaan järjestyksessä enintään yhtä monen
ehdokkaan nimi kuin on valittavia henkilöitä. Tulosta laskettaessa annetaan
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äänestyslipussa ensimmäisenä olevalle ehdokkaalle yksi ääni, toisena oleva
ehdokas saa puoli (1/2) ääntä, kolmantena oleva kolmasosa (1/3) ääntä ja
niin edelleen, kunnes jokainen äänestyslipussa mainittu on saanut ääniä.
Kunkin ehdokkaan saamien äänien summaa sanotaan vertausluvuksi.
Henkilöt valitaan vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä."
Ylioppilaskunnan säännöt 10 §
Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista 8 §
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan
avustustoimikunnan vuodeksi 2019.
Keskustelu:

Ei keskustelua.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan
avustustoimikunnan vuodeksi 2019.
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Tilintarkastajien valitseminen vuodeksi 2019
Ylioppilaskunnan sääntöjen 81 § mukaan "Jokaisen varainhoitovuoden tilejä
ja hallintoa tarkastamaan valitaan tilintarkastaja, jonka tulee olla
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) sekä hänelle samat
pätevyysvaatimukset täyttävä henkilökohtainen varatilintarkastaja tai
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Mikäli varsinaiseksi
tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö, varatilintarkastajaa ei valita."
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers on käytettävissä.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan
tilintarkastajaksi vuodeksi 2019 PricewaterhouseCoopers-yhteisön, joka
nimeää keskuudestaan vastuullisen tilintarkastajan.
Keskustelu:

Ei keskustelua.

Päätös:

Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan
tilintarkastajaksi vuodeksi 2019 PricewaterhouseCoopers-yhteisön, joka
nimeää keskuudestaan vastuullisen tilintarkastajan.

Hallinnolliset asiat
334
Laurilan työsuhteen kokoaikaistaminen
Juha Laurila toimii järjestö- ja hallintoasiantuntijan sijaisena syksyyn 2019
saakka. Hänelle kuuluu myös Q-talon hoitajan tehtävät. Laurilan työaika on
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30 tuntia viikossa, mikä on osoittautunut riittämättömäksi tehtävien
hoitamiseksi.
Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää kokoaikaistaa Laurilan työsuhteen sijaisuuden päättymiseen
saakka.
Pääsihteeri täydensi esitystään siten, että kokoaikaistaminen astuisi
voimaan 19.11.2018.
Keskustelu:

Ei keskustelua.

Päätös:

Hallitus päätti kokoaikaistaa Laurilan työsuhteen 19.11.2018 alkaen,
sijaisuuden päättymiseen saakka.
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Eropyyntö
Kaksi ylioppilaskunnan jäsentä on pyytänyt eroa ylioppilaskunnasta ja
kevään 2019 jäsenmaksun palauttamista ilman, että he menettävät
opiskeluoikeuttaan Turun yliopistossa. He ovat pyynnössään vedonneet
muun muassa Suomen perustuslakiin, Euroopan unionin
perusoikeuskirjaan sekä kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin ja
väittäneet yliopistolain ja ylioppilaskunnan sääntöjen olevan näiden
turvaaman yhdistymisvapauden kanssa ristiriidassa. Huomionarvoista on,
että he eivät ole hakeneet vapautusta jäsenmaksusta varattomuuden
perusteella ylioppilaskunnan sääntöjen 80.3 § mukaisesti.
Yliopistolain (558/2009) 46.3 ja 46.4 § :n mukaan
”[k]aikki yliopiston opiskelijat, jotka on otettu opiskelijoiksi alempaan ja
ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, lukuun ottamatta
tilauskoulutukseen osallistuvia opiskelijoita, kuuluvat ylioppilaskuntaan.
Ylioppilaskunta voi hyväksyä jäsenikseen myös muita yliopiston
opiskelijoita.
Ylioppilaskunnan tarkoituksen ja tehtävien toteuttamiseen soveltuvasta
toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan ylioppilaskunnan omaisuudesta
ja toiminnasta saaduilla tuloilla sekä jäsenmaksuilla, joita ylioppilaskunnalla
on oikeus määrätä ylioppilaskunnan jäsenten suoritettaviksi. Jäsenmaksun
vahvistaa yliopiston rehtori, ja sen maksamista valvoo yliopisto.”
Suomen perustuslain (731/1999) 106 §:n mukaan vain tuomioistuin saa
antaa perustuslaille etusijan sen ollessa ilmeisessä ristiriidassa lain kanssa.
Jokaisen perustutkinto-opiskelijan jäsenyys yliopistonsa ylioppilaskunnassa
perustuu lakiin. Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt puolestaan
perustuvat yliopistolakiin. Ylioppilaskunta ei voi arvioida yliopistolain ja
perustuslain mahdollista ristiriitaa, vaan sen on sovellettava
ylioppilaskuntaa koskevaa lainsäädäntöä.
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Pääsihteeri esittää:
Hallitus päättää hylätä pyynnöt ylioppilaskunnan jäsenyydestä eroamiseksi
ja jäsenmaksun palauttamiseksi ilman opiskeluoikeuden menettämistä.
Perustelut: yliopistolain 46.3 § ensimmäisen virkkeen mukaan "Kaikki
yliopiston opiskelijat, jotka on otettu opiskelijoiksi alempaan ja ylempään
korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, lukuun ottamatta
tilauskoulutukseen osallistuvia opiskelijoita, kuuluvat ylioppilaskuntaan."
Asianosaiset ovat tässä lainkohdassa tarkoitettuja Turun yliopiston
opiskelijoita.
Sovellettavat säännökset:
Yliopistolaki 46.3 §
Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt 2.1 §
Pääsihteeri täydensi esitystään siten, että perusteluihin lisättäisiin vielä
ylioppilaskunnan sääntöjen 2 §:n virke: ”Kaikki yliopiston opiskelijat, jotka
on otettu opiskelijoiksi alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon
johtaviin opintoihin, kuuluvat ylioppilaskuntaan.
Keskustelu:

Pääsihteeri esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti hylätä pyynnöt ylioppilaskunnan jäsenyydestä eroamiseksi ja
jäsenmaksun palauttamiseksi ilman opiskeluoikeuden menettämistä.
Perustelut: yliopistolain 46.3 § ensimmäisen virkkeen mukaan
"Kaikki yliopiston opiskelijat, jotka on otettu opiskelijoiksi alempaan ja
ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, lukuun ottamatta
tilauskoulutukseen osallistuvia opiskelijoita, kuuluvat ylioppilaskuntaan."
ja ylioppilaskunnan sääntöjen 2 §:n mukaan
”Kaikki yliopiston opiskelijat, jotka on otettu opiskelijoiksi alempaan ja
ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, kuuluvat
ylioppilaskuntaan.”
Asianosaiset ovat tässä lainkohdassa tarkoitettuja Turun yliopiston
opiskelijoita.
Sovelletut säännökset:
Yliopistolaki 46.3 §
Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt 2.1 §
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Kestävän kehityksen ohjausryhmä
Turun yliopistossa kestävän kehityksen toiminta on laajaa kattaen
opetuksen ja tutkimuksen lisäksi myös erilaiset yliopistotason
politiikkalinjaukset ja niiden toimintaohjelmat, kansainvälisen yhteistyön ja
viestinnän.
Kestävän kehityksen ohjausryhmän tehtävänä on kehittää, seurata ja
arvioida Turun yliopiston kestävään kehitykseen liittyvää toimintaa.
Ohjausryhmä toimii koordinoivana tahona tavoitteenaan vahvistaa
yliopiston roolia ja tunnettuutta kestävän kehityksen edelläkävijänä
vaikuttavamman toiminnan aikaan saamiseksi.
Yliopisto on pyytänyt TYYtä valitsemaan oman edustajan ohjausryhmään.
Ohjausryhmän toimintakausi alkaa heti ja jatkuu 31.7.2019 asti.

Kansainvälisten asioiden asiantuntija esittää:
Hallitus päättää valita TYYn edustajan Kestävän kehityksen ohjausryhmään.
Keskustelu:

Puheenjohtaja esitti, että tehtävään valittaisiin Emmi Simonen.

Päätös:

Hallitus päätti valita TYYn edustajaksi Kestävän kehityksen ohjausryhmään
Emmi Simosen.

Koulutuspoliittiset asiat
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Hakukuulutus tutkintolautakuntaan
Nimityspyyntö tutkintolautakuntaan
Yliopistolain ja yliopiston johtosäännön mukaan yliopistossa on
tutkintolautakunta. Lautakunnan tehtävänä on käsitellä opintosuoritusten
(lukuun ottamatta lisensiaatin tutkielmia ja väitöskirjoja) arvostelua ja
opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksi lukemista koskevat
oikaisupyynnöt opintojohtosäännöstä tarkemmin ilmenevällä tavalla.
Yliopisto pyysi ylioppilaskuntaa valitsemaan opiskelijaedustajat
tutkintolautakunnan seuraavalle kaudelle 1.1.2019 – 31.12.2020.
Tutkintolautakunnassa on kuusi jäsentä, joista neljä edustaa yliopiston
opetus- ja tutkimushenkilökuntaa ja kaksi opiskelijoita. Lisäksi kullakin
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajana
toimii finanssioikeuden professori Jaakko Ossa.
Koska lautakunta käyttää työssään julkista valtaa, eli tekee lainvoimaisia
ratkaisuja yksittäisten opiskelijoiden asioissa ja koska Turun yliopiston
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hallintokieli on suomi, yliopisto edellyttää jäseniltä ja varajäseniltä
erinomaista suomen kielen taitoa.
Koulutuspoliittinen asiantuntija pyysi ja sai luvan yliopistolta ilmoittaa
opiskelijaedustajat nimityspyynnöstä poiketen vasta 13.12. järjestettävän
hallituksen kokouksen jälkeen. Näin pystytään huomioimaan hallituksen ja
valintatoimikunnan muut aikataulut ja haku on mahdollista järjestää yhtä
aikaa loppuvuoden täydennyshaun kanssa.
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää hyväksyä hakukuulutuksen tutkintolautakuntaan liitteen
mukaisesti ja avata haun tutkintolautakuntaan 15.11.2018.
Keskustelu:

Ei keskustelua.

Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä hakukuulutuksen tutkintolautakuntaan liitteen
mukaisesti ja avata haun tutkintolautakuntaan 15.11.2018.

Yritysyhteistyöasiat
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TYY-Sunborn yhteistyösopimus
TYY on käynyt neuvotteluja syksyn mittaan Sunborn Catering Oy:n kanssa
liittyen opiskelijahintaisten keikkalippujen tarjoamiseen. Neuvottelut ovat
nyt edenneet vaiheeseen jossa sopimus olisi valmis hyväksyttäväksi.

Hallituksen jäsen Snygg esittää:
Hallitus hyväksyy sopimuksen TYYn ja Sunborn Cateringin välillä.
Keskustelu:

Ei keskustelua.

Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä sopimuksen TYYn ja Sunborn Cateringin välillä.
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TYY - Viking Line yhteistyösopimus
TYY on käynyt vuoden 2018 aikana neuvotteluja Viking Linen kanssa
yhteistyösopimuksen solmimisesta. Asiaan liittyen TYY järjesti lokakuussa
yhteistyössä Viking Linen kanssa risteilyn opiskelijajärjestöjen edustajille.
Neuvottelut ovat nyt edenneet siihen pisteeseen, että kirjallinen sopimus
voitaisiin solmia.
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Hallituksen jäsen Snygg esittää:
Hallitus hyväksyy sopimuksen TYYn ja Viking Linen välillä.
Keskustelu:

Palanterä varmisti, että onhan sopimukseen korjattu ”Uuden opiskelijan
opas” muotoon ”Opiskelijan opas”.

Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä sopimuksen TYYn ja Viking Linen välillä.

Tuutorointiasiat
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Kooste esityksistä Supertuutoriksi 2018
TYY valitsee vuosittain uusien opiskelijoiden ehdotuksista Supertuutorin ja
Kv-supertuutorin. Tänä vuonna ehdotuksia tuli 23 kappaletta.

Hallituksen varapuheenjohtaja Palanterä esittää:
Hallitus valitsee vuoden 2018 Supertuutorin ja Kv-supertuutorin.
Keskustelu:

Palanterä esitti, että Akke Kallela ja Leevi Liitti valittaisiin Supertuutoreiksi
2018 ja runner up -kunniamaininta myönnettäisiin Silva Järviselle. Hän esitti
myös, että Kv-supertuutoriksi valittaisiin Muhammad Fadlian Amhar ja
runner up -kunniamaininta myönnettäisiin Mirja Lindströmille.

Päätös:

Hallitus päätti valita vuoden 2018 Supertuutoreiksi Akke Kallelan ja Leevi
Liitin, myöntää Silva Järviselle Supertuutori runner up -kunniamaininnan ja
valita Kv-supertuutoreiksi Muhammad Fadlian Amharin ja myöntää Kvsupertuutori runner up -kunniamaininnan Mirja Lindströmille.
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Muut mahdolliset asiat
Ei muita asioita.
342
Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Inari Harjuniemi
hallituksen puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri, kokouksen sihteeri
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Paavo Palanterä
pöytäkirjantarkastaja

Sini Saarinen
pöytäkirjantarkastaja
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