EDUSTAJISTON HELMIKUUN KOKOUS
Pöytäkirja 26.2.2014

EDUSTAJISTON HELMIKUUN KOKOUS
Aika: Keskiviikko 26.2.2014 klo 18.15
Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A
Pöytäkirja
32
Kokouksen avaus
Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.18.
33
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi.
Päätösvaltaisuus todettiin pääsihteerin suorittamalla nimenhuudolla:
Anttonen Milla
Aronen Matti
Asikainen Mirjami
Auressalmi Teemu
Ervasti Joni
Harmaa Juho
Heikkonen Jussi
Heinonen Santeri
Herhi Eino
Hokka Joonas
Husman Katariina
Huttunen Otto
Jauhiainen Juuso
Joenpolvi Roosa
Kallio Aleksi
Kaunismäki Antti
Khan Zaki
Koivisto Jukka
Korventausta Miikka
Laakso Ville
Laine Lassi
Lehtinen Santtu
Markkanen Otso
Matikka Mirva
Miao Shiyu
Mimouni Akram
Mistola Salla
Mäkilä Sanna

TuKY-lista
TYY terveeksi
Vihreä lista
Ryhmä Lex
Eduxi
TuKY-lista
TuKY-lista
Soihdunkantajat
TYY terveeksi
TuKY-lista
Hybridiaani
TYY terveeksi
TuKY-lista
TuKY-lista
TYY terveeksi
Humanistilista
Demariopiskelijat - TOSY
Hybridiaani
Eduxi
Ryhmä Lex
TYY terveeksi
Soihdunkantajat
Hybridiaani
TYY terveeksi
Vihreä vasemmisto
TuKY-lista
Vihreä vasemmisto
Ryhmä Lex

varalla Lunkka

varalla Talvinko

varalla Helenius
varalla Henriksson

varalla Kujala
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Nguyen Hai
Palanterä Paavo
Peltomaa Paula
Rankamo Oskari
Rantanen Lauri
Sadiku Durim
Salmi Susanne
Silvennoinen Teresa
Sjöblom Jussi
Sulin Otto
Takatalo Janika
Vainionpää Asta
Weber Konsta

Vihreä vasemmisto
Hybridiaani
TuKY-lista
TuKY-lista
Hybridiaani
Demariopiskelijat - TOSY varalla Kantanen
Soihdunkantajat
TuKY-lista
Ryhmä Lex
TuKY-lista
varalla Männistö
Oikeat
Eduxi
Vihreä lista
varalla Litokorpi

Paikalla todettiin olevan 41/41 edustajiston jäsentä tai varajäsentä.
Lisäksi paikalla: jäsenistöä, sääntötoimikunnan puheenjohtaja Mäkipää,
taloustoimikunnan puheenjohtaja Tursas.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
34
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Edustajiston puheenjohtajan esityksestä pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miao ja
Palanterä. Heitä avustaa tarvittaessa ääntenlaskussa Mistola.
35
Ilmoitusasiat
Edustajiston iltakoulu ja koulutustilaisuus:
24.2. klo 18.15- Turku-salissa
Edustajiston kokoukset keväällä 2014 (Turku-salissa klo 18.15-):
26.3.
23.4.
Toukokuussa tarvittaessa kokous joko 7.5. tai 14.5.
Edustajiston puheenjohtaja ohjeisti kokousväkeä puheenvuorojen pitämisestä ja
käytetystä kielestä koskien kokouksen streamausta internettiin.
Sääntötoimikunnan puheenjohtaja Anna Mäkipää kertoi sääntötoimikunnan
aloittamasta TYYn sääntöuudistustyöstä keskeisempiä kohtia.
Viljanen, hallitus, ilmoitti että tammikuussa esitetyn toivomusponnen työstäminen
on aloitettu. Tilannetta päivitetään edustajistolle vuoden mittaan ja vuoden lopuksi
ponteen vastataan.
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Häsänen, hallitus, kertoi ylioppilaskunnan yhdistymisen vuosipäivästä. Hän kutsui
lisäksi kaikki Fastlaskiaiseen ensi tiistainen sekä Rusettiluistelutapahtumaan ensi
viikon lauantaina.
Vihreä lista järjestäytyi uudelleen:
RPJ Litokorpi, VRPJ Asikainen
Ryhmä TYY terveeksi järjestäytyi uudelleen:
RPJ Laine, VRPJ Matikka
36
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
37
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Hallituksen kokousten päätösluettelot lähetetään kokouksen jälkeen
edustajistolistalle ja löytyvät osoitteesta:
http://www.tyy.fi/ylioppilaskunta/hallitus/hallituksen-paatosluettelot
Salmi, Soihdunkantajat, kysyi hallituksen hyväksymästä vuosijuhlamuistiosta. Miten
yhdenvertaisuus toteutuu kun tiedekuntajärjestöt on nostettu erityisasemaan?
Hallituksen puheenjohtaja vastasi, että yli 140 järjestön vuosijuhliin ei ole
mahdollisuutta osallistua. Siksi tehtiin valinta, että jäsenistöön ollaan yhteydessä
erityisesti tiedekuntajärjestöjen vuosijuhlissa edustamalla.
Salmi, Soihdunkantajat, jatkoi miksi TuKY on nostettu erityisasemaan.
Hallituksen puheenjohtaja vastasi, että kyseessä on lähinnä terminologinen ratkaisu
koska TuKY ei ole tiedekuntajärjestö.
38
Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2014
Hallitus on laatinut toimintasuunnitelman pohjalta sektoreilleen
toteuttamissuunnitelmat, jotka tuodaan edustajistolle tiedoksi edustajiston
helmikuun kokoukseen. Toteuttamissuunnitelma esitellään kokonaisuudessaan
edustajiston Yammer-ryhmässä sekä suppeammin edustajiston kokouksessa.
Esitys

Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi hallituksen
toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman vuodeksi 2014.
Hallitus esitteli toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman 2014 pääkohdat
sektoreittain.
Koko toteuttamissuunnitelma on jaettu Yammerissa kaikkien nähtäväksi.

Päätös:

Edustajisto merkitsi tiedoksi hallituksen
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toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman vuodeksi 2014.
39
Ylioppilaskunnan käyttämät kielet ja käännettävät dokumentit
L1

Hallitus on tammikuun edustajiston kokouksessa käydyn lähetekeskustelun pohjalta
valmistellut esityksen edustajistolle ylioppilaskunnan käyttämistä kielistä ja
käännettävistä dokumenteista. Esityksen pohjaksi on luotu taustamuistio, joka on
esityslistan liitteenä. Taustamuistiosta ilmenee vaihtoehtoiset toimintamallit ja
niiden kustannusvaikutukset.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee taustamuistion pohjalta vaihtoehdon
A.
Hallitus esitteli taustamuistiota.
Vihreä lista esitti muutosta vaihtoehtoon A:
”Vihreä lista esittää, että käännettävien dokumenttien listaan lisätään
yhdenvertaisuusohjelman päivitykset, kuvaus siipien toiminnasta ja
ympäristöohjelma.”
Edustajisto keskusteli asiasta. Vihreän listan esityksen kustannukseksi arvioitiin n.
pari sataa euroa.
Asiasta äänestettiin suuntaa-antavalla kädennostoäänestyksellä.
Edustajiston puheenjohtaja totesi Vihreä listan esityksen voittaneen
kädennostoäänestyksellä hallituksen esittämän pohjan.

Päätös:

Edustajisto päätti ylioppilaskunnan käyttämistä kielistä ja käännettävistä
dokumenteista seuraavaa:
1.

Käännätetään jo aiemmin käännettyjen dokumenttien lisäksi
seuraavat dokumentit vuoden 2014 aikana: Talousstrategia,
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma, Edustajiston työjärjestys,
Toimintasuunnitelma vuodeksi 2014, Talousarvio 2014,
Kolmivuotissuunnitelma, päivitykset yhdenvertaisuusohjelmaan,
kuvaus siipien toiminnasta sekä ympäristöohjelma.
2. Lisäksi edustajiston kokouksissa käytetään opiskelijatyönä
toteutettavaa simultaanitulkkausta.
Edustajiston puheenjohtaja julisti kokoustauon klo 19.15–19.34.
40
Lähetekeskustelu ylioppilaskunnan käyttämien kielten ja käännettävien
dokumenttien kustannuksista
Hallitus toivoo edustajistolta poliittista linjaa kielikysymyksen kustannuksien
kattamisesta. Asia tulee päätettäväksi edustajiston maaliskuun kokoukseen.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun kielikysymyksen
kustannusten vaikutuksista ja kattamisesta valitusta mallista riippumatta.
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Asiasta pidettiin ryhmäpuheenvuorot.
Päätös:

Edustajisto merkitsi tiedoksi lähetekeskustelun kielikysymyksen
kustannusten vaikutuksista ja kattamisesta.

41
TYYn sijoitustoiminnan ohjeistus
L2

Taloustoimikunta valmisteli lähetekeskusteluun tammikuun edustajiston kokoukseen
luonnokset TYYn sijoitustoiminnan ohjeistukseksi sekä Universtas Oy:tä koskevaksi
omistajaohjauksen ohjeistukseksi TYYn talousstrategian mukaisesti.
Taloustoimikunta esittää dokumenttien hyväksymistä lähetekeskustelussa esiin
tullein muutoksin.

Esitys:

Taloustoimikunta esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn sijoitustoiminnan
ohjeistuksen sekä valtuuttaa hallituksen tekemään päätökset TYYn sijoitussalkun
purkamisesta siten, että TYYlle jää sijoitusvarallisuutta 200 000 euroa ja että loput
sijoitusvarallisuudesta siirretään Universtas Oy:n pääomaan.
Taloustoimikunnan puheenjohtaja Ossi Tursas esitteli asiaa.
Ryhmä vihreä vasemmisto esitti, Vihreä lista kannatti, ohjeistukseen
lisäystä kohtaan Eettiset ohjeet: ”- Israelin siirtokuntapolitiikkaa
toteuttavat yritykset.”
Asiasta äänestettiin kädennostoäänestyksellä suuntaa-antavan äänestyksen ollessa
vaikeasti tulkittavissa.
Äänestystulos:
Pohja
Muutosesitys
Tyhjiä

Päätös:

18
22
1

Edustajisto päätti hyväksyä TYYn sijoitustoiminnan ohjeistuksen sekä
valtuuttaa hallituksen tekemään päätökset TYYn sijoitussalkun
purkamisesta siten, että TYYlle jää sijoitusvarallisuutta 200 000 euroa ja
että loput sijoitusvarallisuudesta siirretään Universtas Oy:n pääomaan.

42
Universtas Oy - Omistajaohjauksen ohjeistus
Liite 3.
Esitys:

Taloustoimikunta esittää edustajistolle, että se hyväksyy Universtas Oy:n
omistajaohjauksen ohjeistuksen.
Taloustoimikunnan puheenjohtaja Tursas esitteli asiaa.
Edustajisto keskusteli asiasta.
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Vihreä vasemmisto esitti lisäystä ohjeistukseen kohtaan Hyvä
hallintotapa:
”Ehdokaslista toimitetaan tiedoksi hallitukselle.”
Lisäysesityksestä äänestettiin suuntaa-antavalla kädennostoäänestyksellä.
Edustajiston puheenjohtaja totesi pohjan pitäneen äänestyksessä.
Päätös:

Edustajisto hyväksyi Universtas Oy:n omistajaohjauksen ohjeistuksen.

43
Selvitys Turun yliopiston sisäisestä rahanjakomallista
TuKY-lista esittää seuraavaa liittyen yliopiston sisäiseen rahanjakomalliin ja sen
suhteesta OKM:n malliin.
Yliopistossa on vuoden 2013 alusta alkaen otettu käyttöön Opetus- ja
kulttuuriministeriön yliopistoille tarkoitetusta rahoitusmallista hieman muokattu
versio Turun yliopiston sisäiseen rahanjakoon. OKM:n rahanjakomallia ei ole
tarkoitettu yliopistojen sisäiseen rahanjakoon.
Mallia ei ole siis otettu suoraan käyttöön vaan siihen on tehty muutamia muutoksia.
Ne löytyvät yliopiston hallituksen kokouksen pöytäkirjasta 9/2012.
OKM painottaa mallinsa laskennallisessa osuudessa koulutuksen ja tutkimuksen
% vs. 50 rajoitinta, jolla estetään suuret muutokset yksittäisen tiedekunnan
rahoituksessa, toisin sanoen minkään tiedekunnan mallin kautta saama rahoitus ei
voi kasvaa tai laskea yli 2 % tämän vuoden tasosta.
TuKY-lista toivoo, että TYY kartuttaisi tietotasoaan sekä muodostaisi kannan
yliopiston sisäisestä rahoitusmallista, joka hyvin pitkälti ohjaa yliopiston koulutus- ja
tutkimuspolitiikkaa. Vaarantaako nykyinen rahoitusmalli pienten oppiaineiden tai
jopa kokonaisten yksiköiden olemassaolon ja miten sisäinen rahoitus tulee
kehittymään keskipitkällä aikavälillä? Päätöksentekoa varten tarvitaan kuitenkin
taustatietoa.
Esitys:

TuKY-lista esittää, että edustajisto velvoittaa ylioppilaskunnan hallituksen tekemään
selvityksen maaliskuun edustajiston kokoukseen mennessä, siitä miten uusi
rahoitusmalli vaikuttaisi yliopiston sisäisen rahoituksen jakautumiseen, mikäli 2 %
rajoitteita ei käytettäisi. Selvitykseen tulisi sisällyttää miten paljon tietty tiedekunta
tai kauppakorkeakoulu tuo rahaa valtakunnallisen mallin mukaan ja kuinka paljon
ko. yksikkö taas saa rahaa sisäisen rahanjakomallin mukaan.

Same proposal in english:
Request to the board of the student union to investigate the financial structure of the
University TuKY-list expresses a motion regarding the financial structure of the
university and its relation to the model of the ministry of education and culture.
Since the beginning of 2013, the University of Turku has adopted the financial
structure model of the ministry of education and culture with slight modifications.
As everyone knows, the ministry model is not intended to be used to divide money
inside universities but to divide money in between universities.
The model in itself is not completely adopted, but a slight modification of it. The
changes can be found in the minute of the board of the university meeting of 9/2012.
The ministry of education and cultures’ model emphasizes education with 55% and
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research with 45%. In the University of Turku model this is 50%/50%. Another
difference to the ministry model is that the university model proportions the 55
course credits per year in relation to the amount of students enrolled present. The
model uses a 2% limiter to stop dramatic changes in a faculty’s funding. In other
words; the funding of a faculty cannot grow of decrease for more than 2% of this
year’s level.
Proposal:

TuKY-group proposes that the council obligates the board of the student union to
investigate before the end of March, how the new financial structure would affect
the funding received by the faculties and the School of Economics should the 2%
limiter not be employed. The report should include the amount of money a faculty
generates according to the ministry model and how much the faculty in question
receives.
TuKY-lista esitteli asiaa ja tarkensi päätösesitystään iltakoulussa esiin tulleiden
seikkojen johdosta:
”TuKY-lista esittää, että edustajisto velvoittaa ylioppilaskunnan
hallituksen tekemään näkemyksensä mukaisen selvityksen maaliskuun
edustajiston kokoukseen mennessä, mm. siitä miten uusi rahoitusmalli
vaikuttaisi yliopiston sisäisen rahoituksen jakautumiseen, mikäli 2 %
rajoitteita ei käytettäisi. Selvitykseen tulisi sisällyttää riittävä tilannekuva
siitä, miten paljon tietty tiedekunta tai kauppakorkeakoulu tuo rahaa
valtakunnallisen mallin mukaan ja kuinka paljon ko. yksikkö taas saa
rahaa sisäisen rahanjakomallin mukaan.”
Edustajisto keskusteli asiasta.

Päätös:

Edustajisto velvoitti ylioppilaskunnan hallituksen tekemään
näkemyksensä mukaisen selvityksen maaliskuun edustajiston
kokoukseen mennessä, mm. siitä miten uusi rahoitusmalli vaikuttaisi
yliopiston sisäisen rahoituksen jakautumiseen, mikäli 2 % rajoitteita ei
käytettäisi. Selvitykseen tulisi sisällyttää riittävä tilannekuva siitä, miten
paljon tietty tiedekunta tai kauppakorkeakoulu tuo rahaa
valtakunnallisen mallin mukaan ja kuinka paljon ko. yksikkö taas saa
rahaa sisäisen rahanjakomallin mukaan.

44
Muut esille tulevat asiat
Edustajiston puheenjohtaja kutsui kaikki epävirallisille, virallisille jatkoille Proffan
Kellariin.
Pääsihteeri pyysi ryhmien välittämään palautetta streamista hallituksen
viestintävastaavalle palvelun parantamiseksi. Palvelun systeemiä muutettiin tähän
kokoukseen ja se tuntui toimivan paremmin. Äänen taso on jo tiedetty ongelma mutta
jos muuta palautetta tulee, se on arvokasta.
45
Kokouksen päättäminen
Edustajisto puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.57.
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Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jukka Koivisto
edustajiston puheenjohtaja

Tomi Nyström
pääsihteeri

Shiyu Miao
pöytäkirjantarkastaja

Paavo Palanterä
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET:
Liite 1.
Liite 2.
Liite 3.

Taustamuistio: Ylioppilaskunnan käyttämät kielet ja käännettävät
dokumentit
TYYn sijoitustoiminnan ohjeistus
TYYn Universtas Oy:n omistajaohjauksen ohjeistus
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