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Kevään alustava kokousaikataulu:
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24.4.
26.4.
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maaliskuun rpj-palaveri
maaliskuun iltakoulu
maaliskuun kokous (Huom! Porissa)
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huhtikuun iltakoulu
huhtikuun kokous
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Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
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Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
165
Projektisuunnitelmat vuodelle 2017
Liite 1

Projektisuunnitelmat vuodelle 2017
Hallitus ja henkilöstö ovat valmistelleet toimiston päivittäisen työn tueksi projektisuunnitelmat, joissa avataan ylioppilaskunnan vuoden 2017 toiminnan keskeisiä
tavoitteita sekä keinoja niihin pääsemiseksi. Dokumentissa kuvataan edustajiston
hyväksymän toimintasuunnitelman projekteja sekä vastuualueiden omia, toimintasuunnitelman ulkopuolisten projektien suunnitelmia.
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Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi projektisuunnitelmat vuodelle 2017.

166
Strategiatoimikunnan nimittäminen
Liite 2

TYYn voimassa oleva strategia
TYYn nykyinen strategia hyväksyttiin vuonna 2012. Sen jälkeen ylioppilaskunnassa
ja sen toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Strategiaa tulisi päivittää palvelemaan paremmin nykyistä toimintaa ja sen kehittämistä. Voimassaoleva strategia on typistynyt kuvaamaan toiminnan ylätavoitteita. Sen käytettävyys toiminnan johtamisen työvälineenä on heikko, sillä välitavoitteita ihannetilan saavuttamiseksi ei avata.
Aikataulutavoite on, että huhtikuussa edustajisto kävisi lähetekeskustelun strategian valmistelusta ja syyskuussa strategialuonnoksesta. Strategia hyväksyttäisiin
syksyllä, esimerkiksi marraskuun kokouksessa.

Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää edustajistolle, että se nimittää loppukaudekseen strategiatoimikunnan valmistelemaan edustajiston hyväksyttäväksi ylioppilaskunnan uuden strategian.

167
Muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin
Liite 3

Hallituksen esitys muutoksiksi ylioppilaskunnan sääntöihin
Ylioppilaskunnan säännöistä tulisi muuttaa useampia kohtia kerralla:
1. Edustajiston järjestäytymiskokouksen aikahaarukan pidentäminen
2. Henkilöstöohjesäännön tulevan kumoamisen yhteydessä osan sen määräyksistä
siirtäminen sääntöihin
3. Muutoksenhakua koskevan pykälän päivittäminen yliopistolakiin tehdyn muutoksen mukaiseksi
4. Teknisiä muutoksia, kuten alayhdistys-sanan muuttaminen ajanmukaiseen
muotoon "järjestö" sekä valintatoimikunnan puheenjohtajan valinnan selkeyttäminen.
Voimassa olevissa säännöissä edustajiston järjestäytymiskokouksen ajankohta on
säädetty pidettäväksi joulukuun 1. ja 10. päivän välillä. Hallitus on siis vaalivuosina
valittu TYYssä poikkeuksellisen myöhään muihin ylioppilaskuntiin verrattuna, ja
sama käytäntö on ollut myös vaalien välisinä vuosina. Järjestäytymiskokouksen
ajankohtaa voisi tarpeen tullen aikaistaa, jotta valittava hallitus ehtisi valmistautua
hallitusvuoteensa paremmin.
TYYn henkilöstöohjesäännössä on ennen vuotta 2013 säädelty ylioppilaskunnan
henkilöstön rakennetta, rekrytointia ja työehtoja. Vuonna 2013 voimaan tuli työehtosopimus, jonka myötä suuri osa henkilöstöohjesäännön sisällöstä kumottiin.
Henkilöstösuunnittelun helpottamiseksi ja työntekijöiden erilaisten osaamisten
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hyödyntämiseksi henkilöstöohjesääntö kannattaisi kumota. Kumoaminen tapahtuisi maaliskuun kokouksessa sen yhteydessä kun muutokset sääntöihin tehdään
toisen kerran.
Jatkossa hallitus yhdessä pääsihteerin kanssa vastaisi henkilöstösuunnittelusta,
jossa voidaan reagoida toimintaympäristön muutoksiin ja erilaisiin osaamistarpeisiin nykyistä joustavammin. Ensimmäinen henkilöstösuunnitelma on tarkoitus
laatia kesään 2017 mennessä. Rekrytoinnin yksityiskohdat kirjataan rekrytoinnin
prosessikuvaukseen, jolloin yhdenmukaistetaan kirjavia käytäntöjä suunnitelmallisemmiksi.
Vuoden 2016 alussa yliopistolakiin tuli muutos, joka mahdollistaa oikaisuvaatimuksen tekemisen ylioppilaskunnan päätökseen. Sääntöjen muiden muutosten
yhteydessä tämä tulee kirjata myös sääntöihin.
Sääntöjen mukaan "[m]uutospäätös tehdään kahden kolmasosan (2/3) äänten
enemmistöllä kahdessa vähintään viikon väliajoin pidettävässä edustajiston kokouksessa." Toinen käsittely on edustajiston maaliskuun kokouksessa 29.3.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy ensimmäisen kerran muutokset
TYYn sääntöihin.

168
Muutokset vaalijärjestykseen
Liite 4

Hallituksen esitys muutoksiksi vaalijärjestykseen
Syksyn 2017 edustajistovaaleja varten on hyvä ajantasaistaa TYYn vaalijärjestys.
Muutama pykälä on vanhentunut, ja edustajiston olisi hyvä päättää siitä, halutaanko jatkossakin pitää erikseen ennakkoäänestyksiä, vaikka lippuäänestyksestä
on luovuttu kokonaan.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset TYYn vaalijärjestykseen.
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Muut mahdolliset asiat
170
Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kokoukseen,

Lassi Laine
edustajiston puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri
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