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EDUSTAJISTON HELMIKUUN KOKOUS
Aika:

22.2.2017 klo 18.15

Paikka:

Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku

Pöytäkirja
Keskustelu ääninauhoilla
159
Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.26.
160
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pääsihteeri suoritti nimenhuudon:
Auressalmi Teemu
Dahlström Tuomas
Hiltunen Henni
Huttunen Oula
Jokinen Risto
Karjalainen Katarina
Knuutila Aapo
Kondelin Sade
Korventausta Miikka
Kulha Katariina
Laakso Ville
Laaksonen Meri Tuuli
Laine Lassi
Laustola Ilkka
Leimu Ann-Sofie
Lempiäinen Jesper
Leppä-Aro Laura
Lumme Riina
Lähdemaa Jyri
Makkonen Juuso
Manninen Riku
Musakka Tuula
Määttänen Oona
Nauholz Niko
Niemi Eetu

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

varalla Iiris Laitinen

varalla Pyry Kantanen
varalla Emmi Hiivola
varalla Jonna Määttä
varalla Olli-Pekka Paasivirta
varalla TimoKovala

varalla Olli Isoaho

varalla Julia Litokorpi
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Nygrén Eveliina
Paavola Tomi
Palanterä Paavo
Peltomaa Paula
Rantala Pekka
Saari Emmi
Salmenoja Sanni
Salomäki Iiro
Selenius Otto
Suomalainen Iiro
Talvinko Max
Vesa Antti-Jussi
Wessman Kukka-Maaria
Vuorinen Saara
Vähä-Heikkilä Matti
Yli-Pietilä Eemil

TuKY-lista
Ryhmä Lex
Hybridiaani
TuKY-lista
Vihreä vasemmisto
Vihreä lista
Eduxi
Vihreä vasemmisto
Hybridiaani
Vihreä vasemmisto
Soihdunkantajat
Oikeat
Vihreä lista
Humanistilista '15
Hybridiaani
TYY Terveeksi

varalla Johanna Puntanen
varalla Otso Norblad
varalla Liina-Lotta Erkko
varalla Sanni Soilampi
varalla Pyry von Bagh
varalla Noora Hännikkälä
varalla Ville Forsström

Määttä oli ilmoittanut pysyvän esteen, mutta ei ollut perunut estettä sääntöjen
vaatimassa ajassa (kaksi päivää). Edustajisto voi sääntöjen mukaan poiketa edustajiston työjärjestyksestä 2/3 enemmistöllä. Puheenjohtaja kysyi, sopiiko edustajistolle, että Määttä toimii Korventaustan sijasta äänivaltaisena edustajana. Menettely sopi edustajistolle yksimielisesti.
Paikalla oli 41/41 edustajiston varsinaisista ja varajäsenistä. Lisäksi paikalla oli taloustoimikunnan puheenjohtaja Huovinen.
161
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden kutsuminen
Puheenjohtaja kutsui pöytäkirjantarkastajiksi Eetu Niemen ja Niko Nauholzin.
Heidän kanssaan ääniä laski Oona Määttänen.
162
Ilmoitusasiat
Kevään alustava kokousaikataulu:
20.2.
22.2.
20.3.
27.3.
29.3.
17.4.
24.4.
26.4.

helmikuun iltakoulu
helmikuun kokous
maaliskuun rpj-palaveri
maaliskuun iltakoulu
maaliskuun kokous (Huom! Porissa)
huhtikuun rpj-palaveri
huhtikuun iltakoulu
huhtikuun kokous
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Puheenjohtaja kertoi, että suunnitelmissa olisi että Porin kokoukseen lähdettäisiin
jo puolenpäivän aikaan yhteiskuljetuksella.
Pääsihteeri kertoi uuden Rauman opiskelijasihteerin valinnasta.
Vähä-Heikkilä, Uusi ylioppilastalo –selvitysryhmän puheenjohtaja, kertoi että
Kuuvuoren tilassa oli tehty kuntokartoitus, joka osoitti tilan olevan käyttökelpoinen. Valmistelu siis jatkuu ja edustajistolle tuodaan lisätietoa, kun sitä on.
163
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
164
Hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti
Dahlström, Ryhmä Lex, kysyi traditiotapahtumien osallistujamäärästä, joka oli ollut
alhainen alkuvuoden tapahtumissa. Opiskelijakulttuurivastaava kertoi, että avajaisbileisiin osallistui 665 ihmistä, mikä suinkaan ei ole pieni määrä. Hallituksen puheenjohtaja lisäsi, että avajaisbileet järjestettiin juhlavuositoimikunnan idean pohjalta ja tapahtuma oli lähtökohtaisesti kertaluontoinen. Juhlat saivat erinomaista
palautetta ja tapahtumaan oltiin tyytyväisiä. Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivään osallistui 14 henkilöä. Tapahtuma on niin alkuvuodesta, että uudella hallituksella ei ole ehtinyt heräämään suuria kehitysideoita. Tiainen pohti sitä, pitäisikö
tapahtuman konseptia muuttaa kokonaisuudessaan.
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.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi projektisuunnitelmat vuodelle 2017.
Hallituksen puheenjohtaja Tiainen esitteli asiaa.

Keskustelu:

Lumme, Soihdunkantajat, kysyi aikooko hallitus raportoida jollakin tavoin edustajistolle projektien etenemisestä. Tiainen vastasi, että hallitus pohtii kyllä tätä asiaa.
Ryhmä Oikeat oli jättänyt Yammeriin muutaman kommentin ja hallitus lupasi
huomioida ne jatkossa.
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Päätös:

Edustajisto päätti merkitä 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.
Puheenjohtaja esitti, että strategiatoimikuntaan valittaisiin jäseniksi:
Lassi Laine, edustajiston puheenjohtaja, puheenjohtaja
Noora Wilén, edustajiston varapuheenjohtaja, varapuheenjohtaja
Rauli Elenius, pääsihteeri, sihteeri
Miika Tiainen, hallituksen puheenjohtaja
Inari Harjuniemi, hallituksen varapuheenjohtaja
Jesse Huovinen, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Frida Pessi, työntekijöiden edustaja
Essi Karvonen
Miikka Korventausta
Linda Lindholm
Pekka Rantala

Keskustelu:

Ei puheenvuoroja.

Päätös:

Edustajisto nimitti loppukaudekseen strategiatoimikunnan valmistelemaan
edustajiston hyväksyttäväksi ylioppilaskunnan uuden strategian:
Lassi Laine, edustajiston puheenjohtaja, puheenjohtaja
Noora Wilén, edustajiston varapuheenjohtaja, varapuheenjohtaja
Rauli Elenius, pääsihteeri, sihteeri
Miika Tiainen, hallituksen puheenjohtaja
Inari Harjuniemi, hallituksen varapuheenjohtaja
Jesse Huovinen, taloustoimikunnan puheenjohtaja
Frida Pessi, työntekijöiden edustaja
Essi Karvonen
Miikka Korventausta
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Linda Lindholm
Pekka Rantala
167
Muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin
Liite 3a
Liite 3b

Hallituksen esitys muutoksiksi ylioppilaskunnan sääntöihin
Säännöt kokonaisuudessaan, sisältäen hallituksen muutosesitykset
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
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.
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Esitys:

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

Keskustelu:

Ryhmä Lex esitti seuraavaa muutosta:
Rivi 597 (muutos) 32 §
on annettu eniten ääniä
Hallitus otti esityksen nimiinsä
TuKY-lista esitti seuraavaa muutosta:
Rivi 721 Muutos
"Jokaisella valintatoimikunnan jäsenellä on yksi ääni." muutettaisiin muotoon
"Jokaisella valintatoimikunnan jäsenellä on yksi ääni, mutta mikäli toimikunta
niin katsoo, voi se tarvittaessa äänestää myös edustajiston todellisen äänimäärän mukaisesti."
TuKY-listan muutosesitys hävisi koeäänestyksen.
Ryhmä Lex esitti seuraavia muutoksia:
727 (muutos) 39 §
Edustajisto
Hallitus otti esityksen nimiinsä
748 (poisto) 42 §
4) käyttää Turun Ylioppilaslehden info-palstaa.
Hallitus otti esityksen nimiinsä
986 muutos 61 §
on annettu eniten ääniä
Hallitus otti esityksen nimiinsä
996 muutos 62 §
eniten ääniä saanut
Hallitus otti esityksen nimiinsä
1490 muutos 108 §
Lisäksi jokaisella ylioppilaskunnan jäsenellä on oikeus valittaa myös
Hallitus otti esityksen nimiinsä

Päätös:

Edustajisto päätti hyväksyä ylioppilaskunnan säännöt ensimmäisen kerran.

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.
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Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset TYYn vaalijärjestykseen.

Keskustelu:

Ryhmä Lex esitti seuraavia muutoksia:
1 § 2 momentti muutos
”Vähintään neljänä keskusvaalilautakunnan määräämänä vaalipäivänä
Sähköisesti toimitettavissa vaaleissa äänestyksen on oltava mahdollista ympäri
vuorokauden.”
Muutosesitys voitti koeäänestyksen.
3 § muutos
Äänioikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti eikä ääntä voi sen antamisen jälkeen vaihtaa.
Muutosesitys voitti koeäänestyksen.
29 § lisäys (uusi pykälä)
Keskusvaalilautakunta tiedottaa äänestyksen puolessa välissä tai vaalien välipäivinä sen hetkisen äänestysprosentin.
Ryhmä Lex veti esityksen pois.

Päätös:

Edustajisto hyväksyi vaalijärjestyksen muutoksineen.

169
Muut mahdolliset asiat
Ryhmä Lex oli jättänyt ennalta seuraavan toivomusponnen:
Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto toivoo hallituksen lisäävän projektisuunnitelman edunvalvontaviestinnän jäsenkyselyyn lyhyen osion TYYn keskeisestä jäsenpalvelusta, Turun ylioppilaslehdestä. Osiossa kartoitetaan lehden
lukijakuntaa ja mielipiteitä paperilehden sekä sähköisen lehden välillä. Lisäksi
edustajisto toivoo hallituksen tiedottavan edustajistoa jäsenkyselyn alustavista
tuloksista viimeistään elokuun loppuun mennessä.
Ryhmä Lex veti toivomuspontensa pois.
Laakso, Ryhmä Lex, totesi ryhmänsä haluavan kuitenkin keskustella ylioppilaslehden muuttamisesta kokonaan sähköiseksi. Edustajisto kävi asiasta erittäin laajaa
keskustelua.
Hännikkälä poistui kello 20.10. Salin äänimäärä 40/41
Hännikkälä palasi kello 20.14. Salin äänimäärä 41/41
Vesa poistui kello 20.21. Salin äänimäärä 40/41
170
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.22
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Pöytäkirjan vakuudeksi,

LIITTEET

Lassi Laine
edustajiston puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

Eetu Niemi
pöytäkirjantarkastaja

Niko Nauholz
pöytäkirjantarkastaja

Liite 1
Liite 2
Liite 3a
Liite 3b
Liite 4

Projektisuunnitelmat vuodelle 2017
TYYn voimassa oleva strategia
Hallituksen esitys muutoksiksi ylioppilaskunnan sääntöihin
Säännöt kokonaisuudessaan, sisältäen hallituksen muutosesitykset
Hallituksen esitys muutoksiksi vaalijärjestykseen

