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Ylioppilaskunnan sääntöjen päivittäminen (1. käsittely, uudelleen valmistelusta)
L1

Edustajisto valitsi marraskuussa 2013 TYYlle sääntötoimikunnan ja antoi sen
tehtäväksi esittää ylioppilaskunnan sääntöihin sekä tarvittaviin ohjesääntöihin
muutokset edustajiston huhtikuun 2014 kokoukseen mennessä. Toimikunta on
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kokoustanut helmi-huhtikuun aikana viisi kertaa ja lisäksi toimikunnan
puheenjohtaja ja sihteeri ovat tehneet valmistelevaa työtä. Edustajistoa on pidetty
ajan tasalla toimikunnan työstä ryhmäpuheenjohtajien kautta ja kertomalla työn
aloituksesta helmikuun edustajiston kokouksessa sekä lähetekeskustelulla
maaliskuun kokouksessa.
Toimikunta on lähtenyt tarkastelemaan TYYn säännöistä kolmea suurempaa
kokonaisuutta: rakennetta, valintatapoja sekä valintakriteereitä (erityisesti tasaarvolain kiintiösääntö ja tasapuolisuussääntö). Sääntötoimikunta on erikseen
pyytänyt asiasta lausuntoa tasa-arvovaltuutetulta. Tämän lisäksi yksittäisiin pykäliin
on tehty tarkennuksia ja korjauksia.
Sääntötoimikunta on valmistellut edustajistolle esityksen sääntökokoelmasta, jossa
pääsääntöön on yhdistelty aiemmin ohjesääntöinä olevia dokumentteja. Ohjesäännöt
hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta, avustuksista, Turun ylioppilaslehdestä ja
elokuvatoimikunnasta sekä vaalijärjestys esitetään pidettäväksi pääsäännöstä
erillään. Niitä sääntötoimikunta ei ole laajemmin käsitellyt.
Sääntöjen 31 §:n mukaisesti sääntöjen muuttamisesta päättää ylioppilaskunnan
edustajisto. Muutospäätös tehdään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä
kahdessa vähintään viikon väliajoin pidettävässä edustajiston kokouksessa.
Muutospäätös tulee voimaan sen jälkeen, kun Turun yliopiston rehtori on muutoksen
vahvistanut.
Sääntöjen laillisuus tarkistetaan vielä erikseen asiantuntijoilta ennen lopullista
hyväksymistä ja vahvistamista.
Edustajisto palautti sääntöjen käsittelemisen valmisteluun huhtikuun kokouksessaan.
Toukokuun kokoukseen mennessä erikseen pyydetyt asiantuntijalausunnot eivät ole
vielä tulleet ylioppilaskuntaan.
Esitys:

Sääntötoimikunta esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset TYYn sääntöihin
sekä poistaa TYYn sääntökokoelmasta seuraavat ohjesäännöt ja työjärjestykset:
edustajiston
työjärjestys,
hallituksen
työjärjestys,
henkilöstöohjesääntö,
matkustusohjesääntö, ohjesääntö tunnustuksista ja huomionosoituksista sekä
talousohjesääntö.
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Lukuvuositarranjakaja Medisiinaan
Edustajisto hyväksyi huhtikuun kokouksessaan Ryhmä TYY terveeksi
toivomusponnen:
”Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen valmistelemaan
esityksen opiskelijakortin tarrojen jakopisteen pilotointia varten Medisiinalle
elokuun kolmannen viikon aikana.”
Hallitus on selvittänyt asian hyväksymiseen liittyvät kustannukset ja huomioon
otettavat seikat. Kustannusarvio on seuraavanlainen:
– Palkkakustannus 12e/h x 4 h/pv x 5 pv + henkilöstösivukulut = 240 e + hsk
– Mahdollisen kannettavan tietokoneen hankinta yliopiston hankintajärjestelmän
kautta n. 500 e
(Todennäköistä on, että elokuun kolmanneksi viikoksi käyttöön saadaan kone TYYn
sisältä tai yliopistolta)
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Muita huomionarvoisia seikkoja:
– Asiaa ei voida ulkoistaa yhdistykselle vaan tarranjakajan tulee olla TYYn
palkkalistoilla.
– Uudet kortit tulee edelleenkin noutaa TYYn kansliasta sen aukioloaikoina.
– Tarroja jaetaan myös yliopiston mäellä 11.8.–5.9. Sama henkilö ei voi kuitenkaan
hoitaa molempia tarranjakopisteitä.
Esitys:

Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se tekee päätöksen asian toteutuksesta.

81
Muut esille tulevat asiat
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Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kokoukseen,

Jukka Koivisto
edustajiston puheenjohtaja
LIITTEET:

Liite 1.

Tomi Nyström
pääsihteeri

Esitys TYYn sääntökokoelmaksi 22.5.2014
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