
 

 

Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry 
Hallituksen kokouksen pöytäkirja 5/2021 
 
Aika: Maanantai 18.5.2021 klo 17.00 
Paikka: Microsoft Teams -palvelun välityksellä 
 
Läsnä hallituksesta: Mikael Marjamäki, Suvi Varissaari, Heidi Kusnetsov,  
Merja Sovala, Sonja Veistinen, Miro Suomela 
 
Läsnä hallituksen ulkopuolelta: Isabel Lehtikallio 
 
Poissa hallituksesta: Mikko Majaneva 
 
 

1. Toimijoiden kuulumiset 

 

2. Kokouksen avaaminen 

 Avataan kokous klo 17.07 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajat 

 Valitaan Sonja Veistinen ja Heidi Kusnetsov 

 

5. Esityslistan hyväksyminen 

 Esityslista, joka on ollut esillä kokouskutsun yhteydessä, hyväksytään sellaisenaan. 

 

6. Ilmoitusasiat 

 Miro Suomela nostaa esiin MAB:lta saadun viestintäkannanoton. Siirretään käsiteltäväksi 

kohdassa 10. Viestintäasiat. 

 Kansainvälisyys: Tukka-teatterilta on saapunut ilmoitus kansainvälisille opiskelijoille 

järjestettävästä näyttelemisen kurssista. Kurssi on kestoltaan muutaman päivän. Kurssista 

on informoitu International students Telegram-kanavalla. Keskustellaan ja sovitaan 

ilmoituksen jakamisesta YTY:n kansainvälisyys-kanavaan. 

 TREY:ltä on saapunut viestiä liittyen koulutuksen yhdenvertaisuus toimintasuunnitelmiin 

ja periaatteisiin. TREY järjestää koulutuksen asiaan liittyen 3.6.2021 klo 15.30-17.30, 

ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021. Keskustellaan tulisiko jonkun YTY:n hallituksesta 

ilmoittautua ja osallistua, sillä tulee ajankohtaiseksi YTY:lle syksyllä kun on aika työstää 

turvallisen tilan periaatteita. Oletuksena on, että koulutukset materiaalit jaetaan 

pyynnöstä jälkikäteen. Heidi Kusnetsov ilmoittautuu alustavasti ja Suvi Varissaari 

ilmoittautuu. 

 Sonja Veistinen kertoo YTY:n saaneen palautetta 25.4.2021. Siirretään käsiteltäväksi 

kohdassa 10. Viestintäasiat. 



 

 

o Nostetaan esiin mahdollisen tarpeen nimittää vastuuhenkilö palautteiden 

läpikävijäksi, jotta palautteet kyetään käsittelemään ennen kokouksia. Mikael 

Marjamäki ilmoittautuu vapaaehtoiseksi. 

o Palautelomakkeen täyttämiseen vaadittu CAPTCHA on osoittautunut hyödylliseksi, 

roskaposti on vähentynyt merkittäväksi. 

 

7. Talousasiat 

 Tilin saldo 18.5.2021: 1554,62€ 

 Tilitapahtumat 

o Menot:  

▪ Osuuspankki, huhtikuun palvelumaksu 8,00€ 

o Tulot: - 

 Budjetoinnit 

o 10 € tuutorivastaavien tapaamisen tarjoiluihin. 

o 10€ kv-vastaavien tapaamisen tarjoiluihin. 

o 27€ YTY:n toimijoiden virkistäytymiseen. 

o 30€ etävappukuvan arvonnan palkintoihin (jälkibudjetointi). 

 Muut talousasiat 

o Alkuvuoden tilitapahtumat tulossa postissa (osoite korjattu Osuuspankkiin). 

o Viitenumeron luonti haalarimerkkien maksamista varten, Suvi Varissaari hoitaa. 

 

8. Järjestöasiat 

 Kevään viimeinen dekaanitapaaminen pidetty 10.5.2021.  

o Kaikki puheenjohtajat olivat paikalla ja keskustelussa on vedetty yhteen kevään 

asiat sekä sovittu alustavasti syksyn aikatauluja.  

o Tapaamisessa on käyty läpi yliopiston exit-suunnitelma koronaa varten, joka 

lyödään lukkoon elokuun alussa. Tuolloin tiedetään tarkemmin mitä syksyllä 

tapahtuu, mutta samaan aikaan antaa lyhyen reagointiajan. Syksyä lähestytään 

liikennevalomallilla, keltainen malli (1. ja 2. vuoden opiskelijoille, valmistuville ja 

oppimisvaikeuksista kärsiville järjestetään mahdollisuuksien mukaan läsnäolo-

opiskelua kampuksella).  

o Yliopiston teettämän kartoituksen mukaan pudokkaita ei ole ilmennyt tavallista 

määrä enempää, mikä on yllättävää vallitsevaan aikaan verrattuna. Miro Suomela 

nostaa esiin kysymyksen, miten pandemia on vaikuttanut opiskelijoiden 

opintomenestykseen, mutta tästä ei ole tilastoja saatavilla.  

o Yliopisto on luvannut opintoihin liittyvää tukea syksylle ja tiedekunnan puolesta 

suunnitteilla on ryhmätukea huonosti voiville opiskelijoille mm. vertaistuen 

muodossa.  

o Elokuussa panostettu uusien opiskelijoiden tapaamiseen läsnäolevina. YTY 

esittäytyy yhden tai useamman edustajan kautta. Keskustellaan kuinka esimerkiksi 

visualisoida uusille opiskelijoille YTY:n rooli ainejärjestöiden sekä muiden tahojen 

rinnalla. 

o Tiedekunta halukas tarjoamaan tieteellisiin tapahtumiin osallistumiseen 

taloudellista tukea ainejärjestöille.  



 

 

o Puhuttu saavutettavuudesta ja esteettömyydestä yliopistolla. Päätalolle  on harkittu 

pyörätuolien hankintaa, mutta Linna-rakennuksen ovia ei saa pyörätuolilla auki. 

Valitettavasti yliopisto on Linnassa vuokralla, jolloin esteettömyyteen tähtäävien 

toimenpiteiden suorittaminen on tällä hetkellä selvityksessä.  

o Tiedekunta järjestää syksyllä elokuvaillan. Elokuvan valinta YTY:n ja 

ainejärjestöjen vastuulla. Päätöstapa selvityksessä, esimerkiksi Google Formsilla. 

 Joulukuussa 2020 järjestetty yhteinen tapaaminen TREY:n kanssa mm. 

yhdenvertaisuudesta ja antirasismista. Tapaamisessa keskusteltiin mahdollisuudesta, 

jossa YTY laatisi kantaaottavan kirjeen yliopistolle. Kirjeessä olisi tarkoitus korostaa 

opiskelijoiden tarvetta saada selkeämpää informaatiota, ohjeistusta sekä viestintää, mitä 

opiskelija voi tehdä jos kokee tai todistaa häirintää yliopistolla/-ssa.  

o Jäsenjärjestöiden yhdenvertaisuuskyselyissä syksyllä 2020 nousi esiin etteivät 

opiskelijat tiedä miten toimia häirintää tai syrjintää havaitessaan tai kokiessaan. 

Tähän tarvitaan muutos; TREY kannattaa ja tukee YTY:ä kirjeen muodostamisessa 

(TREY mahdollisesti allekirjoittaa, kun kirje on valmis). Heidi Kusnetsov ja Miriam 

Kaiser ovat työstäneet kirjeen luonnosta yhdessä. Kirjeessä tuodaan esiin mm. 

miten yliopiston puuttuminen ja suhtautuminen häirintään sekä syrjintään näkyy 

käytännössä, kyseenalaistetaan, kuinka tilanteiden käsittely alusta loppuun 

toteutetaan yliopistolla. Kirje on kohdistettu mm. rehtorille ja yhdenvertaisuus 

työryhmälle. 

o Keskustellaan seuraavasta vaiheesta: kirjeen lähettäminen ainejärjestöille vain 

allekirjoitettavaksi vai pyydetäänkö ainejärjestöiltä omia lyhyitä kommentteja, 

jotka liitettäisiin osaksi kirjettä. Tällöin riskinä on kannanoton paisuminen liian 

suureksi kokonaisuudeksi. Mikael Marjamäki kommentoi ettei ole yhden järjestön 

koulutuspoliittisen vastaavan tehtävä muodostaa yhdenvertaisuussuunnitelmaa 

koko tiedekunnalle tai olla yhteyksissä muihin tiedekuntiin kirjeen 

allekirjoittamiseksi ja levittämiseksi, vaan isomman tahon, esimerkiksi TREY:n. 

Sonja Veistinen huomauttaa, että YTY:n resursseilla omaan tiedekuntaan 

rajaaminen olisi järkevintä, ja muissa tapauksissa lähestyä muita 

tiedekuntajärjestöjä. 

o Nykyisten opiskelijoiden tietämättömyyden tiedostaen on erityisen tärkeää tuoda 

välittömästi fukseille ilmi kuinka yhdenvertaisuus turvataan Tampereen 

yliopistossa. 

 YTY:n hallitus keskustelee kirjeen perusteista, päädytään yhteisymmärrykseen konkretian 

painottamiseen kirjeessä tuomalla esiin opiskelijoiden kokemuksia aiheeseen liittyen. 

Erityisesti resurssipula häirintään puuttumisen prosesseissa nostetaan esiin 

keskustelussa. Syksyllä 2020 aihe oli erityisen ajankohtainen ja keskustelua käytiin 

aktiivisesti. Kirjeessä on suunniteltu keskityttävän mm. yliopiston häirintään 

puuttumiseen liittyvien prosessien kriittiseen tarkasteluun sekä painotetaan todisteita, 

joilla vaatimukset paremmista ohjeista sekä kommunikaatiosta yliopiston puolelta 

perustellaan. 

o Voidaan hyödyntää TREY:n yhdenvertaisuuskyselyiden tuloksia konkretian 

tuomiseksi kirjeeseen, ja TREY:n kanssa tehty yhteistyö edesauttaa kirjeen 

validiointia.  



 

 

o Keskustellaan mahdollisuudesta sisällyttää ohjeistus ja auttavat tahot yliopiston 

fuksikirjeisiin. 

o Kirjeessä olisi tarkoitus saada myös ehdotuksia toiminnan kehittämiseen ja 

asioiden edistämiseen. 

 Sonja Veistinen kertoo Syndikaatin tapaamisesta. Tapaamisessa pyydettiin osallistujia 

muistuttamaan jäseniään kuntavaaleista sekä äänestämisestä. 

o Viime vuonna järjestettyä tiedekunnan ehdokkaiden paneelia ei järjestetä tänä 

vuonna. 

 GDPR YTY:ssä 

o Kokouksessa keskustellaan mitä tietoja YTY:n tarvitsee tallentaa, miksi ja 

luodaanko niistä rekisteri ja mitä rekisterin ylläpito vaatisi juridisesti sekä 

resursseiltaan. Keskustellaan pöytäkirjojen salausluokituksesta sekä siitä onko 

niissä luottamuksellista tietoa, missä tapauksessa tulisi pöytäkirjoista luoda kaksi 

versiota - julkinen (YTY:n verkkosivuille) ja luottamuksellinen YTY:n omiin 

arkistoihin. 

o Tietävätkö jäsenjärjestöt, että tiedot ovat meillä, vain heiltä ketkä ovat antaneet?  

o GDPR vaatii, että halutessaan osapuoli, josta tietoja on kerätty ja tallennettu voi 

vaatia tietoonsa mitä hänestä ollaan tallennettu, kopion näistä tiedosta sekä vaatia 

poistamaan. Keskustellaan mahdollisuudesta koota kaikki YTY:n pöytäkirjat 

yhdeksi tiedostoksi, jolloin tietojen haku helpottuisi, jos yksilöt tai tahot tietojansa 

kyselevät. Tämä vaatii etu- ja sukunimen/tahon virallisen nimityksen kirjaamista 

alkuperäisiin pöytäkirjoihin. 

▪ Evästekäytäntöihin palataan myöhemmin. 

o Mikael Marjamäki huomauttaa, että tilanteessa, jossa YTY ylläpitäisi rekisteriä 

jäsenistään, tulee lain mukaan rekisteriseloste olla näkyvillä. Tässä tapauksessa 

rekisteriseloste tulisi näkyviin YTY:n verkkosivuille.  Keskustellaan 

mahdollisuudesta tallentaa tiedot, ei-rekisterimuotoon, mutta päädytään siihen, 

että tietojen keruu on silti rekisteri. Myös eroja yksityisten henkilöiden ja 

järjestöjen roolista rekistereissä pohditaan. 

o Merja Sovala tuo esiin tietojen keruun tärkeyden tulevia alumneja varten ja 

ehdottaa erillistä rekisteriä YTY:n hallituksen alumneille. Tuodaan esiin myös 

merkitys jäsenjärjestöiden tietojen keruusta yhteistyön pitkäjänteisyyden sekä 

perinteiden nimissä. 

o Miro Suomela kannattaa rekisterin pitämistä, jolloin ongelmatilanteissa voidaan 

myös pyytää apua edellisten hallitusten jäseniltä. Pöytäkirjoissa on ainoastaan 

nimet, ei yhteystietoja ja muualta kyseessä olevat yhteystiedot on jo poistettu. 

o Rekisteriselosteen vaatimukset ja rekisterin sisältö: kuka, mitä tehnyt ja minä 

vuonna, mutta ensisijaisesti on kysyttävä asianomaisen lupa tallentaa em. tiedot 

YTY:n rekisteriin. 

o Seuraavaksi keskustelussa käydään läpi rekisterin ylläpitoon ja päivitykseen 

liittyvien tarvittavien resurssien määrää. Mikä on kohtuullinen rajaus (ketkä kaikki 

tahot ja henkilöt kirjataan rekisteriin). Miro Suomela ilmoittautuu vapaaehtoiseksi 

luomaan rekisterin, ja luo dokumentin YTY: TuniGroupsiin. Heidi Kusnetsov 

avustaa. 



 

 

o Keskustelu joudutaan jättämään kesken ja siirtymään aiheessa toistaiseksi 

eteenpäin. 

 Rahastonhoitajat ovat esittäneet kysymyksen yleistä ohjeistusta GDPR:ään liittyen, 

tilisiirtoihin sekä tilinumeroiden kirjaamisesta pöytäkirjoihin. 

 

 

 

9.  Koulutuspoliittiset asiat 

 Heidi Kusnetsov on osallistunut Kupillista kopoa-tapaamiseen, jossa on keskusteltu 

kevään kuulumisista sekä pohdittu opintojaksopalautteen käsittelyyn saatuja 

kommentteja (ongelmat ja kehitystoiveet). 

 Intrassa on jaettu opiskelijoiden täytettäväksi Forms-lomake koskien Sisu-järjestelmän 

tukitarpeiden kartoitusta. 

 Kevään viimeinen kopo-vastaavien tapaaminen järjestettiin etänä. Tapaamisessa käytiin 

keskustelua toimijoiden kuulumisista sekä ajankohtaisista asioista.  

o Opintopäällikön kanssa on keskusteltu valmistumistodistuksen saannista ja mitä 

käy, jos todistusta ei ennätä hakea ennen 25.5.2021, ja tarvitsee todistuksen 

esimerkiksi sijaispätevyyteen, työnhakuun tai työnantajalle tai Kelan opintolainaa 

varten. 

o Tiedekunnalta voi saada väliaikaisia todistuksia vielä ennen kesätauon alkamista, 

mikäli tätä tekevä lähitiimi on töissä vielä ennen kesätaukoa ja pystyy tekemään 

väliaikaisen todistuksen. 

o Opintopäälliköltä ei ole vielä tullut tietoja, miten väliaikaisen todistuksen voi saada. 

Opiskelijat voivat olla yhteydestä asiasta ensisijaisesti omaan tutkinto-ohjelmaansa 

tai toissijaisesti YTY:n kopoon heidi.kusnetsov@tuni.fi, joka voi lähteä selvittämään 

asiaa lisää. 

 Kopot ovat toivoneet valmistumiseen liittyvää selkeää viestintää. Intrassa on uutinen, jota 

saa jakaa opiskelijoille https://intra.tuni.fi/content/news/25615 

 Hallopedeille on järjestetty pyynnöstä oma tapaaminen. Ajatuksena on, että YTY aktivoisi 

toimintaa tiedekunnassa sekä olisi aktiivisemmin mukana uusien toimijoiden toiminnassa 

(tutustuminen jne). Tapaaminen on sujunut hyvin ja paikalla on ollut kiitettävästi 

hallopedejä.  

o Ehdotetaan mahdollisuutta antaa Hallopedien tehdä Instagram kaappaus YTY:n 

tilillä syksyllä Kohryn tapaisesti. 

o Kupillista Kopoa -tapaamisessa on keskusteltu miten hallopedejä saataisiin 

aktivoitua. SOC hakee ja kaipaa lisää jäseniä, sillä kaikkia hallopedipaikkoja ei olla 

saatu täytettyä. On ehdotettu, että YTY voisi syksyllä tarttua asiaan. 

 Ainejärjestöiden tasolla ei sen kummempaa kopo-sektorilla. Yksittäisissä kursseissa ollut 

selvitettävää, jotka on saatu hoidettua 

o Kahvihetkiä ainejärjestöiden jäsenille yhdessä henkilökunnan kanssa on pidetty, ja 

palaute kopoilta on ollut positiivista. 

o Keskusteltu syksystä sekä millainen syksyn tilanne on opintojen osalta. 

 Kaikilla ainejärjestöillä ei ole edustusta Kohryssä tai tiedekuntaneuvostossa. YTY:n 

tavoitteena on lisätä viestintää ja tiedonkulkua opiskelijoiden, Kohryn ja 
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tiedekuntaneuvoston välillä, jotta ainejärjestöt, joilla ei ole edustajia k.o. tahoilla saisivat 

yhä saman informaation kuin edustetut ainejärjestöt. 

o Tiedekuntaneuvostossa käsitellään Kohryn tapaamisten pohjalta ainejärjestöille 

erityisiä aiheita. 

 Ajankohtaa YTY:n kopotapaamisille pohditaan; onko parempi järjestää tulevaisuudessa 

YTY:n kokous ennen vai jälkeen tiedekuntaneuvoston kokouksen ja Kohryn kokouksen 

jälkeen. Tällöin kopojen olisi mahdollista toimittaa informaatiota omiin kokouksiinsa eri 

tavalla, mutta tämä asia jää vielä käsittely vaiheeseen. 

 Heidi Kusnetsov on jakanut jäsenjärjestöiden kopoille lyhyen palautekyselyn, jossa on 

tarkoitus kartoittaa kehitysideoita sekä mahdollisuutta järjestää syksyllä YTY:n puolesta 

enemmän kopotapahtumia. 

 

10.  Viestintäasiat 

 Tuleviin pöytäkirjoihin luodaan saadun palautteen käsittelylle oma kohta erikseen, jossa 

palautteet käsitellään virallisesti. 

 Saatu palaute 25.4.2021: Ehdotus, että YTY lähtisi kannattamaan "Oikeus olla" - 

kansalaisaloitetta. 

 YTY on poliittisesti sitoutumaton yhdistys, minkä vuoksi keskustellaan, tulisiko 

allekirjoitukseen pyytää jäsenjärjestöjen suostumus, jos aloite on poliittinen. 

Keskustelussa nousee esille myös, että kyseessä ei ole poliittinen asia, vaan 

ihmisoikeusasia. Käydään asiasta keskustelua. Kyseessä kuitenkin arvoihin liittyvä 

kysymys, eikä YTY:n arvotyö ei ole vielä valmis. 

o Kyseessä ei ole yksinkertainen päätös, sillä ei koske suoranaisesti yliopistoon, 

jonka raameissa YTY pyrkii ensisijaisesti vaikuttamaan. 

o Päädytään lähettämään sähköposti jäsenjärjestöille kannanoton allekirjoituksesta 

ja kerätään jäsenjärjestöiden äänet puolesta ja vastaan ennen toimenpiteitä 

kannanoton allekirjoituksen suhteen. 

o Huomautetaan, että ennen kuin YTY:n arvotyö - jonka perusteella päätöksen 

tekeminen voisi onnistua ilman jäsenjärjestöiden erillistä ääntä kysymättä - on 

vielä kesken. On pohdittava, miten vastaavissa tilanteissa toimitaan. Pohditaan 

arvotyön yhteydessä. 

 Viestintävastaavan puheenvuoro, liittyen YTY:n verkkosivujen kehitykseen. 

o Aikaisemmin puuttuvat pöytäkirjat on lisätty YTY:n nettisivuille. 

o YTY:n logo on lisätty Järjestöt-osioon ja lisäinfoa voidaan halutessa täydentää 

osioon. 

o Salauksen pakottaminen on tuottanut haasteita, Miska Puputtia, joka loi nettisivut, 

on konsultoitu, johtuen SSL:n (tarkoittaa automaattista https-muoto verkko-

osoitteesta) blukkareiden asentamisesta/ftp-protokollaan muutoksista ja niiden 

tuottamista ongelmakohdista. Muutosprosessi vaatii koko sivujen 

varmuuskopioinnin ja tällä hetkellä viestintävastaava arvioi verkkosivujen 

toimintakyvyttömyyden liian isoksi riskiksi salauksen saamiseksi. Asiaa selvitetään. 

o Verkkosivujen näppäinten toiminnasta viestintävastaava toivoo palautetta 

ytyläisiltä, mikäli toiminnoissa ilmenee virheitä tai ongelmia. 

 Yliopiston viestintään liittyvä kannanotto MAB:n opiskelijoilta. 



 

 

o MAB:n killat ja järjestöt tehneet aloitteen, jossa ilmaistaan opiskelijoiden 

turhautuminen tietämättömyyteen mitä omassa laitoksessa tapahtuu. Viestinnän 

selkeyden tärkeys korostunut. Kannanotto on saanut kannatusta tiedekunnan 

ainejärjestöistä ja viety eteenpäin. 

o Mikään ei estä levittämästä kannanottoa TAI tekemästä omaa > onko YTY:n 

järkevää tehdä SOC:ssa? 

o Intra epäkohdistettu, Intra-suunnittelu kesken > mikä kannattava lähestymisen 

taso? 

o Ongelmat Intran kohdistamisessa opiskelijoille sekä keskeneräisyydessä nostaa 

keskusteluun kannanoton tekemisen kannattavuuden YTY:ltä SOC:lle. 

▪ Viestintävastaava jakaa kannanoton YTY:yn liittymättömänä sekä 

muodostaa alustavan kyselyn SOC:n opiskelijoille vastaavan kannanoton 

muodostuksen tarpeesta. 

 

 

11.  Tulevat tapahtumat 

 Syksyllä YTY toivoo, että on mahdollista järjestää Huminat sekä muita hauskoja 

aktiviteetteja ja tapahtumia. 

 Syksyn mahdollisista tapahtumista sekä niiden järjestämisestä keskustellaan syksyllä. 

 

12.  Muuta esille tulevaa 

 YTY:n toimijoiden hyvinvointi-ilta kesäkuussa, livenä ja etänä su 6.6.2021 illalla klo 18 

jälkeen. Sijainti tarkentuu myöhemmin. Tapaamisessa käsitellään mm. alustavaa 

rakennetta syksylle, milloin tapahtumia voitaisiin järjestää jne.  

 Alustavasti pohditaan myös miten ja milloin kesäkausi loppuu, syksyn ensimmäisen 

kokouksen ajankohtaa (elokuun lopussa/syyskuun alussa). Tapaaminen dekaanin kanssa 

lukuvuoden virallisen alun jälkeen. 

 YTY toivottaa kaikille oikein mukavaa kesää! :) 

 

13. Kokouksen päättäminen  

 Päätetään kokous klo 19.03 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Mikael Marjamäki   Isabel Lehtikallio 

 Puheenjohtaja   Kokouksen sihteeri 

 

 

 

 



 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Sonja Veistinen   Heidi Kusnetsov 

 Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 


