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Yliopiston ylimpänä päättävänä toimielimenä toimii hallitus. Hallituksen tehtävänä on mm. päättää yliopiston keskeisistä tavoitteista ja strategiasta, valita rehtori,
päättää yliopiston talousarviosta ja laatia tilinpäätös, hyväksyä yliopiston johtosäännöt, päättää yliopiston toimintarakenteesta, tehdä opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotus yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta sekä päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä. (Yliopistolaki 14§ ja Turun yliopiston johtosääntö 12§)
Turun yliopiston hallituksessa on kymmenen jäsentä: kaksi edustajaa jokaisesta sisäisestä ryhmästä, mukaan lukien opiskelijat, ja neljä kollegion valitsemaa ulkopuolista jäsentä. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta. Opiskelijajäsenten osalta
toimikausi on kuitenkin jaettu kahteen kahden vuoden jaksoon, ja nyt päätetään
opiskelijajäsenistä vuosille 2018 ja 2019.
Hallinnon opiskelijaedustajien valintaa ohjaavan TYYn ohjesäännön mukaan
edustajisto valitsee yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet valintatoimikunnan
esityksestä. Yliopistolain mukaan yliopistokollegio vahvistaa edustajiston valinnan
vahvistaessaan koko hallituksen kokonaisuuden.
TYYn hallitus on julistanut opiskelijaedustajien toimet haettaviksi 25.9.–
23.10.2017. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä viisi kappaletta. Valintatoimikunta haastatteli kaikki hakeneet.
Valintatoimikunta teki hakemusten ja haastatteluiden perusteella edustajistolle
esityksen hallitukseen valittavista henkilöistä. Valintatoimikunta esittää, että opiskelijaedustajat valitaan kahdessa vaiheessa. Näin varmistetaan sekä edustajiston
mahdollisuus ottaa kantaa yksittäisiin hakijoihin että hakijoiden kokonaisuuteen.
Esityksen perustelut on toimitettu liitteessä. Kaikkien viiden hakijan hakemukset
ovat nähtävillä kokouksessa.
Hallituksen opiskelijajäsenten haussa ja valintaesityksessä kiinnitettiin huomiota
mm. seuraaviin asioihin: aiempi kokemus korkeakouluhallinnosta, motivaatio ja
sitoutuminen tehtävään, näkemykset yliopiston kehittämisestä, oma-aloitteisuus
ja esiintymiskyky sekä Turun yliopiston talouden tuntemus. Esityksessä huomioitiin opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä. Kaikilta hakijoilta edellytettiin hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa (äidinkieli tai
B-taso). Opiskelijajäseniltä edellytetään säännöllistä raportointia ylioppilaskunnalle.
Esitys:

Valintatoimikunta esittää edustajistolle, että opiskelijaedustajien valinta suoritetaan kahdessa vaiheessa:
Ensimmäisessä vaiheessa esitetään, että sukupuolten tasaisen edustuksen takaamiseksi opiskelijaedustajiksi päätetään valita hakijoista yksi nainen ja yksi mies.
Toisessa vaiheessa esitetään, että yliopiston hallitukseen miesopiskelijaedustajaksi
valitaan Jyri Lähdemaa, ja naisopiskelijaedustajaksi valittavasta käydään äänestys
Paula Peltomaan ja Riina Lumpeen välillä.
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256
Yliopistokollegion opiskelijajäsenten valinta kaudelle 1.1.2018–31.12.2019
Liite 3

Valintatoimikunnan esitys yliopistokollegioon
Yliopistokollegio on yliopiston korkein yliopistoyhteisöä laaja-alaisesti edustava
elin. Yliopistokollegion tehtäviin kuuluu mm. päättää yliopiston hallituksen jäsenmäärästä ja hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta sekä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiosta, valita muut kuin yliopiston henkilöstöä
ja opiskelijoita edustavat jäsenet yliopiston hallitukseen, vahvistaa yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi, valita yliopiston tilintarkastajat, vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden
myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille. Tämän lisäksi, keväällä 2015 lisätyn tehtävän mukaisesti, Turun yliopiston kollegio kokoontuu myös keskustelemaan merkittävistä koko yliopistoa koskevista asioista.
Turun yliopiston yliopistokollegioon kuuluu yliopiston johtosäännön mukaisesti
30 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä kymmenen edustaa
opiskelijoita. Kollegion toimikausi on neljä vuotta, mutta opiskelijajäsenten osalta
kausi on jaettu kahteen kahden vuoden kauteen. TYYn hallitus on julistanut opiskelijaedustajien toimet haettaviksi 25.9.–23.10.2017. Kollegion osalta hakua pidennettiin 3.11. asti. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 23 kappaletta. Yksi
hakemus saapui myöhässä hakuajan päättymisen jälkeen.
Yliopistokollegion opiskelijajäseniä haussa ja valintaesityksessä kiinnitettiin huomiota mm. seuraaviin asioihin: aiempi edunvalvontakokemus opiskelijajärjestöissä ja korkeakouluhallinnossa, motivaatio ja sitoutuminen tehtävään, tiedekuntien
tasapuolinen edustus sekä opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä. Kaikilta hakijoilta edellytettiin hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa (äidinkieli tai B-taso).
Hallinnon opiskelijaedustajien valintaa ohjaavan TYYn ohjesäännön mukaan
edustajisto valitsee yliopistokollegion opiskelijajäsenet valintatoimikunnan esityksestä. Perusteltu esitys on toimitettu liitteenä.

Esitys:

Valintatoimikunta esittää edustajistolle, että se valitsee yliopistokollegion opiskelijajäsenet kaudelle 1.1.2018–31.12.2019 seuraavasti:
varsinainen jäsen
Henri Viitanen
Matias Virta
Tapani Strander
Tuomas Dahlström
Tira Kivilähde
Crista Sinisalo
Inari Harjuniemi
Iiro Salomäki
Petri Nyström
Tuulia Kuusinen

henkilökohtainen varajäsen
Miika Tiainen
Moona Haapala
Simo Nuuttila
Ilari Sarja
Saana Kallio
Joni Järvinen
Petriina Lemettinen
Lotta Lintunen
Jenni Kilpi
Tero Ohrankämmen
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257
Jäsenmaksun määrääminen
Liite 4

Talousarvio vuodelle 2018
Ylioppilaskunnan tarkoituksen toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan ylioppilaskunnan omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuloilla sekä jäsenmaksuilla, joita edustajistolla on oikeus määrätä ylioppilaskunnan
jäsenten suoritettavaksi.
Ylioppilaskunnan jäsenten on suoritettava maksu lukuvuosittain tai erityisestä
syystä lukukausittain. Edustajisto päättää jäsenille määrättyjen maksujen kantamistavasta ja -ajasta. Maksu on määrättävä jokaiselle lukuvuoden aikana yliopistossa läsnä olevalle perustutkintoa suorittavalle ylioppilaskunnan jäsenelle yhtä
suureksi. Lisäksi edustajisto voi määrätä vapaaehtoisen jäsenmaksun jatkotutkintoa suorittaville opiskelijoille.
Jäsenmaksun vahvistaa rehtori ja sen kantamista valvoo yliopisto.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se määrää Turun yliopiston ylioppilaskunnan
jäsenmaksuksi lukuvuodelle 1.8.2018–31.7.2019 perustutkinto-opiskelijoilta 107
euroa ja jatkotutkinto-opiskelijoilta 37 euroa.

258
Talousarvion hyväksyminen
Liite 4

Talousarvio vuodelle 2018
Edustajisto hyväksyi TYYn Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS) lokakuun kokouksessaan 18.10. Talousarvio tarkentaa KTS:aa järjestöavustusten osalta.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn talousarvion vuodeksi 2018.

259
Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma vuosille 2018–2020
Liite 5

Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma vuosille 2018–2020
Hallitus ja henkilöstö ovat valmistelleet edustajistolle hyväksyttäväksi TYYn toimintasuunnitelman vuodelle 2018 ja suunnitelman teemoihin kytkeytyvät tavoitteet vuosille 2019–2020. Kokonaisuus on valmisteltu peilaten uuden strategian tavoitteita vuosille 2018–2022. Edustajisto on käynyt lähetekeskustelun suunnitelmasta ja ohjelmasta lokakuun kokouksessaan. Keskustelun perusteella suunnitelmaan esitetään useita muutoksia.
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Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman vuosille 2018–2020.

260
Ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista hyväksyminen
Liite 6

Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista
Ohjesääntöön esitetään useita muutoksia, kuten esim. järjestöaseman myöntämiseen ja projekti- ja erillisavustusten jakamiseen. Esitettäviä muutoksia valmisteltaessa on kuultu avustustoimikuntaa sekä TYYn piirissä toimivien järjestöjen puheenjohtajia. Ohjesäännön muutokset olivat lähetekeskustelussa edustajiston lokakuun kokouksessa. Keskustelun pohjalta ohjesäännön muutosesityksiä muokattiin kahdessa kohtaa: toiminta-avustushaun lisäajan hakemuksen toimittamista ja
toiminta-avustusten pisteytyskriteeristön julkistamista koskevissa kirjauksissa.

Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset ohjesääntöön järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta.

261
Muut mahdolliset asiat
262
Kokouksen päättäminen
Tervetuloa kokoukseen,

Pekka Rantala
edustajiston varapuheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri
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