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Sääntömuutosesitykset edustajiston huhtikuun kokoukselle 2019
kohta
5§

6§

8§

9§

Vanha teksti
2 mom
Päätettäessä luottamustoimen täyttämisestä
luottamushenkilö ei kuitenkaan ole esteellinen
osallistumaan päätöksentekoon.

Uusi teksti

Perustelut

Päätettäessä luottamustoimen täyttämisestä
luottamushenkilö ei kuitenkaan ole pelkästään
tällä perusteella esteellinen osallistumaan
päätöksentekoon.

Henkilö voi olla esteellinen
luottamustoimen
täyttämisessä muusta syystä.

Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet,
työsuhteessa olevat työntekijät ja
ylioppilaskunnan yritysten johtavassa asemassa
olevat henkilöt ovat esteellisiä toimimaan
edustajiston jäseninä.

Selkeytys, että työsuhteen
ollessa voimassa estää
edustajistossa toimimisen,
vaikka henkilö olisi jollakin
vapaalla.

käsittelee taloustoimikunnan esityksestä asiat,
jotka koskevat kiinteistön ostamista, myymistä
tai vaihtamista tai vuokraamista taikka
tilusvaihdon toimittamista, kiinnittämistä,
uudisrakentamiseen ryhtymistä sekä
ylioppilaskunnan omistaman asuntoosakeyhtiön osakkeen luovuttamista. Sama
koskee velan ottamista uudisrakentamista
varten;

Tarkennus, ettei rajaa ulos
esimerkiksi pörssiosakkeiden
myymistä.

1 mom
Edustajisto kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa
kerran kuukaudessa lukuun ottamatta touko-,
kesä-, heinä- ja elokuuta.

Edustajisto kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa
kerran kuukaudessa lukuun ottamatta touko-,
kesä-, heinä-, elo- ja joulukuuta.

Joulukuun kokouksille ei
tarvetta edustajistokauden
toisena vuonna.

5–6 mom
Kutsu edustajiston kokoukseen on toimitettava
sähköisesti tai heidän niin pyytäessään

Kutsu edustajiston kokoukseen on toimitettava
sähköisesti kaikille edustajiston jäsenille ja

Sähköinen materiaalien
toimittaminen riittää.

2 mom
Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet, työntekijät
ja ylioppilaskunnan yritysten johtavassa
asemassa olevat henkilöt ovat esteellisiä
toimimaan edustajiston jäseninä.
1 mom 13 kohta
käsittelee taloustoimikunnan esityksestä asiat,
jotka koskevat kiinteistön ostamista, myymistä
tai vaihtamista tai vuokraamista taikka
tilusvaihdon toimittamista, kiinnittämistä,
uudisrakentamiseen ryhtymistä sekä
ylioppilaskunnan omistaman osakkeen
luovuttamista. Sama koskee velan ottamista
uudisrakentamista varten;
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10 §

11 §

kirjallisesti kaikille edustajiston jäsenille ja
kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan
virallisella ilmoitustaululla vähintään seitsemän
(7) päivää ennen kokousta. Kutsussa on
mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.
Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten
enemmistöllä ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei
ole kokouskutsussa mainittu.

kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan
virallisella ilmoitustaululla vähintään seitsemän
(7) päivää ennen kokousta. Kutsussa on
mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.
Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten
enemmistöllä ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei
ole kokouskutsussa mainittu.

Paperiset materiaalit on
mahdollista saada
toimistolta pyytämällä.

Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään
kaksikymmentä (20) jäsentä ja puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja on läsnä.

Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään
kaksikymmentäyksi (21) jäsentä ja
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.
Tämä muutos astuu voimaan edustajiston
kauden 2020–2021 alusta.

Puheenjohtajan ollessa
äänivallaton tarvitaan
enemmistö äänivaltaisista
edustajista.

Päätöksensä edustajisto tekee yksinkertaisella
äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä
toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
arpa. Tämä muutos astuu voimaan edustajiston
kauden 2020–2021 alusta.
Jokaisella ylioppilaskunnan jäsenellä ja
ylioppilaskunnan tehtävissä olevalla on oikeus
olla läsnä edustajiston kokouksissa.
Ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtajalla,
hallituksen jäsenillä, ylioppilaskunnan
työntekijöillä, toimi- ja johtokuntien sekä siipien
puheenjohtajilla ja kokouksen erikseen
päättämillä henkilöillä on oikeus ottaa osaa
keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon. Tämä
muutos astuu voimaan edustajiston kauden
2020–2021 alusta.

Puheenjohtajalla ei ole enää
äänivaltaa.

1 mom
Päätöksensä edustajisto tekee yksinkertaisella
äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä
toisin määrätä. Äänten mennessä tasan
puheenjohtajan ääni ratkaisee.
Jokaisella ylioppilaskunnan jäsenellä ja
ylioppilaskunnan tehtävissä olevalla on oikeus
olla läsnä edustajiston kokouksissa.
Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenillä,
ylioppilaskunnan työntekijöillä, toimi- ja
johtokuntien sekä siipien puheenjohtajilla ja
kokouksen erikseen päättämillä henkilöillä on
oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei
päätöksentekoon.

Puheenjohtajalla oltava
oikeus ottaa osaa
keskusteluun, vaikkei
äänivaltaa olekaan.
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14 §

-

Uudet 2 ja 3 momentit:
Edustajiston puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja valitaan edustajiston
varsinaisten jäsenten keskuudesta
kalenterivuodeksi. Toimen katsotaan alkavan
siitä päivästä, josta lähtien edustajisto nimittää
henkilön tehtävään, ja päättyväksi sinä päivänä,
josta edustajisto antaa epäluottamuksen tai josta
päivästä alkaen henkilö pyytää eroa, tai kun uusi
henkilö on valittu. Tämä muutos astuu voimaan
edustajiston kauden 2020–2021 alusta.
Jos edustajiston puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja ovat kumpikin estyneitä 2
momentissa tarkoitetusta syystä tai muusta
syystä, edustajiston kokous voi valita
keskuudestaan väliaikaisen puheenjohtajan, joka
toimii puheenjohtajana siihen asti, että
edustajistolle on samassa kokouksessa valittu
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, joka voi
toimia kokouksen puheenjohtajana.
Väliaikaisella puheenjohtajalla on
puheenjohtajana toimiessaan äänioikeus 25 §:n
1 momentissa tarkoitetuissa kohdissa sekä
edustajiston puheenjohtajistoa valittaessa. Tämä
muutos astuu voimaan edustajiston kauden
2020–2021 alusta.

17 §

1 mom
Mikäli edustajiston jäsen on pysyvästi estynyt
osallistumasta edustajiston työskentelyyn, hänen
on toimitettava pääsihteerille kirjallinen
eroanomuksensa. Mikäli edustajiston jäsen on

Mikäli edustajiston jäsen on pysyvästi estynyt
osallistumasta edustajiston työskentelyyn, hänen
on toimitettava pääsihteerille kirjallinen
eroilmoituksensa. Mikäli edustajiston jäsen on
menettänyt vaalikelpoisuutensa, todetaan hänet

Näin esimerkiksi jatkoopiskelijaksi siirtyvä tai
jostain syystä poissa olevana
ollut edustajiston jäsen voi
palata edustajistoon.
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menettänyt vaalikelpoisuutensa, todetaan hänet
eronneeksi.

2 mom
Mikäli poissaolo tai estyneisyys on tiedossa
etukäteen ja varsinkin, jos se tulee
todennäköisesti kestämään useamman kuin
yhden kokouksen ajan, on jäsenen ilmoitettava
poissaolostaan kirjallisesti edustajiston
puheenjohtajalle ja ylioppilaskunnan
pääsihteerille viimeistään kymmenen (10) päivää
ennen kokousta, jolloin kokoukseen voidaan
kutsua vaaliliitossa järjestyksessä seuraava
henkilö.
5 mom
Jos edustajiston jäsen valitaan ylioppilaskunnan
hallitukseen, ylioppilaskunnan työntekijäksi tai
johtavaan asemaan ylioppilaskunnan
yrityksessä, kutsutaan hänen varajäsenensä
edustajistoon siihen saakka, kunnes hallituksen
jäsenyys tai työsuhde päättyy.

18 §

2 mom
Edustajistovaalien jälkeen, ennen edustajiston
järjestäytymiskokousta, edustajiston
puheenjohtaja kutsuu hallitusneuvotteluun

eronneeksi. Jos vaalikelpoisuutensa menettänyt
edustajiston jäsen tulee saman
edustajistokauden aikana jälleen
vaalikelpoiseksi, hänellä on oikeus palata
edustajiston jäseneksi.

Mikäli poissaolo tai estyneisyys on tiedossa
etukäteen ja varsinkin, jos se tulee
todennäköisesti kestämään useamman kuin
yhden kokouksen ajan, on jäsenen ilmoitettava
henkilökohtaisesti poissaolostaan kirjallisesti
edustajiston puheenjohtajalle ja
ylioppilaskunnan pääsihteerille viimeistään
kymmenen (10) päivää ennen kokousta, jolloin
kokoukseen voidaan kutsua vaaliliitossa
järjestyksessä seuraava henkilö.

Lisätään sana
”henkilökohtaisesti”. Tämä
on välttämätöntä, jotta
voidaan varmistaa
vaalituloksen mukainen
edustus jokaisessa
tilanteessa.

Jos edustajiston jäsen valitaan edustajiston
puheenjohtajaksi, ylioppilaskunnan
hallitukseen, ylioppilaskunnan työntekijäksi tai
johtavaan asemaan ylioppilaskunnan
yrityksessä, kutsutaan hänen varajäsenensä
edustajistoon siihen saakka, kunnes edustajiston
puheenjohtajan toimi, hallituksen jäsenyys tai
työsuhde päättyy. Tämä muutos astuu voimaan
edustajiston kauden 2020–2021 alusta.
Edustajistovaalien jälkeen, ennen edustajiston
järjestäytymiskokousta, edustajiston
puheenjohtaja kutsuu hallitusneuvotteluun
uuteen edustajistoon valittujen vaaliliittojen

Terminologia yhtenäiseksi
vaalijärjestyksen kanssa.
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31 §

32 §

33 §

uuteen edustajistoon valittujen vaaliliittojen
ja/tai ehdokaslistojen edustajat.
3 mom
Hallituksen, edustajistoryhmien ja edustajiston
toimikuntien esitykset katsotaan kannatetuiksi
esityksiksi. Vaaliin tehtyjä esityksiä ei tarvitse
kannattaa.
5–6 mom
Äänestys toimitetaan suljetuin lipuin, jos
enemmistö edustajiston jäsenistä sitä vaatii,
riippumatta onko pyydetty
nimenhuutoäänestystä. Suljetussa
lippuäänestyksessä puheenjohtajan
äänestyslippu pidetään erillään muista
äänestyslipuista.

edustajat ja valituiksi tulleet vaaliliittoon
kuulumattomat ehdokkaat.

Se mielipide, jonka puolesta on annettu eniten
ääniä, tulee päätökseksi ellei säännöissä ole
toisin määrätty. Äänten mennessä tasan
puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Se mielipide, jonka puolesta on annettu eniten
ääniä, tulee päätökseksi ellei säännöissä ole
toisin määrätty. Äänten mennessä tasan
ratkaisee arpa. Tämä muutos astuu voimaan
edustajiston kauden 2020–2021 alusta.

1–2 mom
Suljetuin lipuin suoritettavassa äänestyksessä tai
vaalissa noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:
Vaalin tai äänestyksen toimitus aloitetaan
julistamalla vaalirauha, jolloin kaikki muut kuin
kokouksessa läsnä olevat edustajat ja kokouksen
sihteeri poistuvat kokoustilasta ja ovet suljetaan.
Vaalirauhan aikana kokoustilasta ei saa poistua
eikä sinne saa tulla ulkopuolisia. Tarvittaessa
voidaan suorittaa nimenhuuto äänivaltaisten
edustajien toteamiseksi.

Edustajiston puheenjohtajan, hallituksen,
edustajistoryhmien ja edustajiston toimikuntien
esitykset katsotaan kannatetuiksi esityksiksi.
Vaaliin tehtyjä esityksiä ei tarvitse kannattaa.
Äänestys toimitetaan suljetuin lipuin, jos
enemmistö edustajiston jäsenistä sitä vaatii,
riippumatta onko pyydetty
nimenhuutoäänestystä. Tämä muutos astuu
voimaan edustajiston kauden 2020–2021 alusta.

Suljetuin lipuin suoritettavassa äänestyksessä tai
vaalissa noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:
Vaalin tai äänestyksen toimitus aloitetaan
julistamalla vaalirauha, jolloin kaikki muut kuin
kokouksessa läsnä olevat edustajat, edustajiston
puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri poistuvat
kokoustilasta ja ovet suljetaan. Vaalirauhan
aikana kokoustilasta ei saa poistua eikä sinne saa
tulla ulkopuolisia. Tarvittaessa voidaan suorittaa

Puheenjohtajalla ei ole
äänioikeutta.
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nimenhuuto äänivaltaisten edustajien
toteamiseksi.

33a §
(uusi)

38 §

-

1 mom
Edustajisto asettaa toimikaudekseen
valintatoimikunnan ja valitsee sille
puheenjohtajan sen jäsenten keskuudesta
valmistelemaan yliopistokollegion, yliopiston
hallituksen, Turun ylioppilaskyläsäätiön

uusi 9 momentti
Tietoteknisiä apuvälineitä hyödyntäen
osallistuva äänivaltainen edustaja äänestää
suljetussa lippuäänestyksessä lähettämällä
sähköisesti kokouksen sihteerille
äänestysohjeen, jonka mukaisesti sihteeri täyttää
äänestyslipun edustajan puolesta.
Pykälän otsikko: Osallistuminen kokoukseen
tietoteknisiä apuvälineitä hyödyntäen
Mikäli Turun yliopiston järjestämän tutkintoohjelman koulutus järjestetään muualla kuin
Suomessa, voi tässä tutkinto-ohjelmassa
opiskeleva edustajiston jäsen osallistua
edustajiston kokoukseen tietoteknisiä
apuvälineitä hyödyntäen. Edustajiston
puheenjohtaja ja pääsihteeri huolehtivat
mahdollisuudesta osallistua tietoteknisiä
apuvälineitä hyödyntäen.

Muut toteutustavat vaatisivat
aivan uuden järjestelmän
laatimista, mikä tuottaisi
huomattavia kustannuksia ja
olisi raskas edustajiston
jäsenten suuren
vaihtuvuuden vuoksi.

Edustajiston tai hallituksen asettaman
toimikunnan tai muun toimielimen kuin
hallituksen puheenjohtaja tai jäsen voi osallistua
toimikunnan kokoukseen tietoteknisiä
apuvälineitä hyödyntäen.

Ainakin taloustoimikunnan
ja TYL:n johtokunnan
kohdalla tämä helpottaisi
kokousten järjestämistä.

Edustajisto asettaa toimikaudekseen
valintatoimikunnan ja valitsee sille
puheenjohtajan sen jäsenten keskuudesta
valmistelemaan yliopistokollegion, yliopiston
hallituksen, Turun ylioppilaskyläsäätiön

Valintatoimikunnan
varapuheenjohtajan
valinnasta ei aiemmin ole
ollut sääntötason linjausta.
Muutkin toimielimet

Edustajiston kokousten
osalta on ennakoitu
nimenomaan
koulutusohjelmien
käynnistämistä muissa
maissa, kuten Namibiassa.
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valtuuskunnan jäsenten ja pääsihteerin valintaa.
Valintatoimikunta valmistelee hallitukselle
tutkintolautakunnan, opintotukilautakunnan,
tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun
johtokunnan, Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiön toimielimien sekä Turun
ylioppilaskyläsäätiön hallituksen jäsenten
valinnat. Lisäksi valintatoimikunta käsittelee
muut edustajiston tai hallituksen sille
määräämät asiat.
39 §

48 §

Edustajisto asettaa toimikaudekseen
taloustoimikunnan siten kun 79 §:ssä tarkemmin
määrätään.
1 mom 1 ja 4 kohdat
1) käyttää ylioppilaskunnan puhevaltaa, tehdä
ylioppilaskunnan puolesta sopimukset ja muut
oikeustoimet, mikäli laista ja näistä säännöistä ei
muuta johdu, sekä muutoinkin edustaa
ylioppilaskuntaa;

4) valmistella edustajiston kokouksissa esille
tulevat asiat lukuun ottamatta 8 §:n 2 kohdassa
mainittuja valintoja;

56 §

Hallituksen jäsen on esteellinen ottamaan osaa
päätöksentekoon, jossa hänen ja
ylioppilaskunnan edut ovat ristiriidassa.
Esteellisyysmuistutukset ratkaisee hallituksen
puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtajan
esteellisyyden ratkaisee muu kokous.

valtuuskunnan jäsenten ja pääsihteerin valintaa.
Valintatoimikunta valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan. Valintatoimikunta
valmistelee hallitukselle tutkintolautakunnan,
opintotukilautakunnan, tiedekuntien ja
kauppakorkeakoulun johtokunnan,
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön
toimielimien sekä Turun ylioppilaskyläsäätiön
hallituksen jäsenten valinnat. Lisäksi
valintatoimikunta käsittelee muut edustajiston
tai hallituksen sille määräämät asiat.
Edustajisto asettaa toimikaudekseen
taloustoimikunnan siten kun 84 §:ssä tarkemmin
määrätään.

valitsevat
varapuheenjohtajan
keskuudestaan, joten
vastaavan käytännön
soveltaminen myös
valintatoimikunnassa on
perusteltua.

käyttää ylioppilaskunnan puhevaltaa, tehdä
ylioppilaskunnan puolesta taloudelliselta tai
muulta merkittävyydeltään vähäistä suuremmat
sopimukset ja muut oikeustoimet, mikäli laista ja
näistä säännöistä ei muuta johdu, sekä
muutoinkin edustaa ylioppilaskuntaa;

Tarkoituksena mahdollistaa
pienimuotoisten sopimusten
solmiminen ilman
hallituksen kokousta.

4) valmistella edustajiston kokouksissa esille
tulevat asiat lukuun ottamatta 8 §:n 2 kohdassa
mainittuja valintoja, ellei valmistelu kuulu
jollekin toiselle toimielimelle sääntöjen tai
edustajiston päätöksen nojalla;
Hallituksen jäsen on esteellinen ottamaan osaa
päätöksentekoon, jossa hänen ja
ylioppilaskunnan edut ovat ristiriidassa.
Hallituksen puheenjohtajan, jäsenen ja
esittelijän esteellisyydestä päättää hallituksen
kokous. Hallituksen puheenjohtaja, jäsen tai

Hallitus ei tosiasiassa
valmistele kaikkia muitakaan
asioita.

Pykäläviittauksen korjaus

Päivitetty vastaamaan
hallintolain
esteellisyyssääntelyä.
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66 §

79 §

Työskentelyn hallituksessa katsotaan alkavan
siitä päivästä, josta edustajisto nimittää
hallituksen tai sen yksittäisen jäsenen, ja
päättyväksi sinä päivänä, josta edustajisto antaa
epäluottamuksen hallitukselle tai sen
yksittäiselle jäsenelle, tai josta päivästä alkaen
hallitus tai sen yksittäinen jäsen pyytää eroa, tai
kun uusi hallitus on valittu.
1 mom
Taloudenhoidon toimihenkilöiden tulee
vuosittain lokakuun loppuun mennessä
valmistella ja esittää hallitukselle
ylioppilaskunnan talousarvio hallitusta
kuultuaan, missä on ennakoitu tehtävittäin
kiinteät ja muuttuvat kulut seuraavaa
varainhoitovuotta varten. Ylioppilaskunnan
hallituksen on hyväksyttävä esitys seuraavan
kalenterivuoden talousarviosta viimeistään
kymmenen (10) päivää ennen edustajiston
joulukuun kokousta ja esitettävä se
vahvistettavaksi viimeistään edustajiston
joulukuun kokouksessa.
3 mom
Hallitus on velvollinen toimimaan edustajiston
hyväksymän talousarvion puitteissa.
Edustajiston hyväksymään talousarvioon otettua

esittelijä saa osallistua esteellisyyttään koskevan
asian käsittelyyn vain, jos toimielin ei olisi ilman
häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole
ilman huomattavaa viivytystä saatavissa
esteetöntä henkilöä.
Toimikauden katsotaan alkavan siitä päivästä,
josta lähtien edustajisto nimittää henkilön
tehtävään, ja päättyväksi sinä päivänä, josta
edustajisto antaa hallitukselle tai sen yksittäiselle
jäsenelle epäluottamuksen, tai josta päivästä
alkaen henkilö pyytää eroa, tai kun uusi henkilö
on valittu.

Vanha muotoilu on koettu
epäselväksi.

Taloustoimikunnan tulee vuosittain yhteistyössä
pääsihteerin ja taloussihteerin kanssa lokakuun
loppuun mennessä hallitusta kuultuaan
valmistella ja esittää hallitukselle
ylioppilaskunnan talousarvio, jossa on ennakoitu
tehtävittäin kiinteät ja muuttuvat kulut
seuraavaa varainhoitovuotta varten.
Ylioppilaskunnan hallituksen on hyväksyttävä
esitys seuraavan kalenterivuoden talousarviosta
viimeistään kymmenen (10) päivää ennen
edustajiston joulukuun kokousta ja esitettävä se
vahvistettavaksi viimeistään edustajiston
joulukuun kokouksessa.

ks. muutosesitys 85 §:ään

Hallitus on velvollinen toimimaan edustajiston
hyväksymän talousarvion puitteissa.
Edustajiston hyväksymään talousarvioon otetun
määrärahan saa ylittää vain hallituksen

Pieni joustavuus
talousarvion toteuttamisessa
voi olla tarpeen, eikä kaikissa
tilanteissa ole käytännössä
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määrärahaa ei hallitus saa ilman edustajiston
suostumusta siirtää eikä ylittää.

85 §

85a §
(uusi)

1 mom 1–2 kohdat
Toimikunnan tehtävänä on:
1) valvoa ylioppilaskunnan taloudellista
toimintaa ja kirjanpitoa;
2) käsitellä hallituksen esitykset
ylioppilaskunnan talousarvioksi ja
tilinpäätökseksi sekä antaa niitä koskevat
lausuntonsa edustajistolle;

nimenomaisella päätöksellä, josta hallituksen on
ilmoitettava viipymättä taloustoimikunnalle ja
edustajiston puheenjohtajalle. Hallituksen
päätöksellä yksittäisen määrärahan ylitys saa olla
tilikaudessa korkeintaan 5000 euroa edustajiston
hyväksymästä määrästä.

mahdollista hyväksyttää
lisätalousarviota
edustajistossa.

Toimikunnan tehtävänä on:
1) valvoa ylioppilaskunnan taloudellista
toimintaa ja kirjanpitoa;
1a) valmistella hallitukselle esitys talousarvioksi
2) käsitellä hallituksen esitys ylioppilaskunnan
tilinpäätökseksi sekä antaa sitä koskeva
lausuntonsa edustajistolle;
Pykälän otsikko: Taloustoimikunnan
päätöksenteko
Jos pohjaesityksen lisäksi on yksi tai useampia
kannatettuja päätösesityksiä tai jos pohjaesitystä
ei ole, mutta on useita kannatettuja
päätösesityksiä, asia ratkaistaan äänestämällä.
Puheenjohtaja laatii äänestysesitykset siten, että
niihin voidaan vastata joko myöntävästi tai
kieltävästi.

Talousarvion ja keskipitkän
aikavälin
taloussuunnitelman laadinta
voidaan näin yhdistää.

Se esitys, jonka puolesta on annettu eniten
ääniä, tulee päätökseksi, ellei säännöissä ole
toisin määrätty. Äänten mennessä tasan
puheenjohtajan ääni ratkaisee.
Äänestyksessä sovelletaan yksityiskohtaista
parlamentaarista äänestysjärjestystä siten kuin
säännöissä määrätään.
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103 §

109 §

3 mom
Kuntamerkkejä jaetaan vuosittain enintään
kuusitoista kappaletta.

Päätöksestä, joka koskee ylioppilaskunnan
sääntöjen muuttamista tai 8 §:n 11 kohdassa
tarkoitettuja maksuja, on valitus tehtävä Turun
yliopiston rehtorille.

Kuntamerkkejä jaetaan vuosittain enintään
kaksikymmentäneljä kappaletta.

Kumotaan pykälä kokonaisuudessaan.

Kuntamerkkien määrä on
koettu liian pieneksi
ehdotettujen määrään
nähden.
Rehtorin tekemä
vahvistaminen ei ole
muutoksenhakukelpoinen
hallintopäätös.

