
 
 
 

 

  

Tampereen ylioppilasmedian johtosääntö 

  

Tämä asiakirja on hyväksytty edustajiston kokouksessa 21.10.2020. 

 

1. luku: Median ja sen johtosäännön tarkoitus   

 

1 §  

Tampereen ylioppilasmedia, myöhemmin ’Visiiri’, on Tampereen 

ylioppilaskunnan (TREY) julkaisema media. Visiiri on journalistisesti ja 

poliittisesti riippumaton ja noudattaa toiminnassaan Julkisen sanan 

neuvoston (JSN) ylläpitämiä Journalistin ohjeita. 

 

2 § 

Visiirin ensisijainen yleisö ovat tamperelaiset yliopisto-opiskelijat sekä muut 

korkeakouluyhteisön jäsenet. Visiiri jakaa ylioppilaskunnan strategiassa 

määritellyt toiminnan arvot.  

 

3 § 



 
 
 

 

  

Visiirin tehtävänä on avoimen tiedonvälityksen toteuttaminen erityisesti 

Tampereen yliopistoa, Tampereen ylioppilaskuntaa ja tamperelaista 

opiskelijakulttuuria koskevissa asioissa sekä yleisöä ja tamperelaista 

opiskelijayhteisöä kiinnostavien asioiden esittely ja seuraaminen. Visiiri 

huomioi sisällöissään erityisesti ylioppilaskunnan keskeiset toimijat, kuten sen 

yhdistysasemassa toimivat yhdistykset. Sisältöjen kannalta tärkeinä tahoina 

huomioidaan myös muut ylioppilaskunnat ja Suomen ylioppilaskuntien liitto. 

Visiiri toimii mahdollisimman avoimena ja moniäänisenä foorumina, joka 

ylläpitää ylisukupolvista keskustelua ja nostaa esiin moninaisesta 

opiskelijayhteisöstä herääviä näkökulmia ja ideoita.  

 

Visiiri on opiskelijan asialla, yhdenvertaisuuden, tieteen ja sivistyksen puolella. 

  

2. luku: Päätösvalta 

  

4 § 

Ylintä päätösvaltaa Visiiriä koskevissa asioissa käyttää ylioppilaskunnan 

edustajisto. 

 



 
 
 

 

  

5 § 

Edustajistolla on seuraavat Visiiriä koskevat erityiset tehtävät: 

• Edustajisto valitsee Visiirille kalenterivuodeksi 6-jäsenisen 

toimitusneuvoston, joista vähintään neljän jäsenen tulee olla 

ylioppilaskunnan jäseniä. Toimitusneuvostossa tulee olla vähintään 

yksi edustajiston jäsen, sekä yksi hallituksen keskuudestaan valitsema 

edustaja. 

• Edustajisto valitsee Visiirille päätoimittajan. Edustajisto vapauttaa 

päätoimittajan tehtävistään. 

• Edustajisto vahvistaa Visiirin talousarvion sekä hyväksyy Visiirin 

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ylioppilaskunnan hallituksen 

esityksestä.  

 

3. luku: Toimitusneuvosto 

 

6 § 

Toimitusneuvoston tehtävänä on käyttää päätösvaltaa niissä Visiiriä 

koskevissa asioissa, joissa sitä ei ole tämän johtosäännön, ylioppilaskunnan 

muiden sääntöjen tai yleisten säädösten mukaan pidätetty ylioppilaskunnan 



 
 
 

 

  

edustajistolle, muille elimille, vastaaville viranhaltijoille tai päätoimittajalle. 

Toimitusneuvosto vastaa toiminnastaan edustajistolle. 

 

7 § 

Toimitusneuvostoon kuuluu kuusi (6) jäsentä, joista ylioppilaskunnan 

edustajisto nimeää viisi. Vähintään yhden edustajiston nimeämistä jäsenistä 

tulee olla edustajiston jäsen. Ylioppilaskunnan hallitus valitsee kuudennen 

jäsenen keskuudestaan. Vähintään neljän toimitusneuvoston jäsenen täytyy 

olla ylioppilaskunnan jäseniä. Toimitusneuvosto voi kutsua itselleen 1-3 

äänivallatonta asiantuntijajäsentä. Toimitusneuvoston toimikausi on 

enintään yksi kalenterivuosi. 

 

 8 § 

Toimikautensa alussa toimitusneuvosto valitsee itselleen keskuudestaan 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä sihteerin. 

 

Lisäksi jokaisen kokouksen aluksi valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja. 

 

9 § 



 
 
 

 

  

Puheenjohtaja kutsuu toimitusneuvoston tarpeen vaatiessa koolle ja johtaa 

kokouksia. Kokouskutsut on lähetettävä kirjallisesti viisi (5) päivää ennen 

kokousta kokouspäivä mukaan lukien. Kokouskutsussa on mainittava 

kokouksessa käsiteltävät päätösasiat. Kokous voidaan kutsua koolle myös 

nopeammassa aikataulussa, mikäli neuvosto yhdessä päätoimittajan 

kanssa tätä yksimielisesti kannattaa.  

Puheenjohtajan tulee kutsua toimitusneuvoston kokous koolle enintään 

neljäntoista (14) päivän kuluessa, mikäli vähintään kolme (3) 

toimitusneuvoston jäsentä, päätoimittaja tai ylioppilaskunnan hallitus sitä 

häneltä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. 

 

Toimitusneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään kolme 

toimitusneuvoston jäsentä, joista yhden tulee olla toimitusneuvoston 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Toimitusneuvoston kokouksissa on 

puhe- ja läsnäolo-oikeus myös päätoimittajalla, ylioppilaskunnan 

pääsihteerillä, ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajalla ja edustajiston 

puheenjohtajalla. Päätoimittaja kutsuu toimitusneuvoston koolle 

ensimmäiseen kokoukseen tammikuun loppuun mennessä. Kokousten 

väliaikoina toimitusneuvostoa edustaa sen puheenjohtaja. 



 
 
 

 

  

 

10 § 

Visiirin toimitusneuvoston päätöksistä aiheutuneet pöytäkirjat ja lausunnot 

allekirjoittaa toimitusneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri. 

Puheenjohtajan ollessa estyneenä pöytäkirjan allekirjoittavat 

varapuheenjohtaja, päätoimittaja ja kokouksen sihteeri.  

 

Pöytäkirjantarkastaja tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirjan kahden viikon 

kuluessa kokouksesta.  

 

11 § 

Visiirin toimitusneuvostolla on seuraavat erityiset tehtävät: 

1. Tehdä esitykset ylioppilaskunnan hallitukselle Visiirin 

toimitushenkilökunnan palkkaamiseksi. 

2. Määrätä Visiirin fyysisen julkaisun ilmestymiskerrat, 

erikoisnumerot ja painosmäärät Visiirin talousarvion puitteissa. 

3. Määrätä Visiirin digitaalisen julkaisun julkaisualustoista Visiirin 

talousarvion puitteissa. 



 
 
 

 

  

4. Tehdä esitykset ylioppilaskunnan hallitukselle koskien 

painopaikan ja julkaisualustan muutoksia, ilmoitus- ja 

tilaushankintoja sekä ilmoitushankintajärjestelmää Visiirin 

talousarvon puitteissa. 

5. Seurata aktiivisesti Visiirin toimintaa ja keskustella 

päätoimittajan kanssa Visiirin sisällöistä, painopaikasta, 

julkaisualustasta ja ilmoitus- sekä tilaushankinnoista. 

6. Osallistua talousarvion laatimiseen päätoimittajan kanssa ja 

laatia siitä esitys ylioppilaskunnan hallituksen ja edelleen 

edustajiston päätettäväksi. 

7. Antaa Visiirin toimintaa ja taloutta koskeva selonteko 

hallitukselle ja edelleen edustajistolle tilinpäätöksen ja 

toimintakertomuksen laatimisen lisäksi ylioppilaskunnan 

hallituksen muulloin niin velvoittaessa. 

 

4. luku: Päätoimittaja ja toimitus 

 

12 § 



 
 
 

 

  

Visiirin toimitus koostuu päätoimittajasta sekä Visiirin vakinaisessa tai 

määräaikaisessa palveluksessa olevasta muusta toimitushenkilökunnasta. 

 

13 § 

Edustajiston valitsema päätoimittaja johtaa Visiirin toimintaa ja toimii 

toimituksen esihenkilönä.  

Päätoimittaja toimii Visiirin sananvapauslaissa mainitun (2 luku 4 §) 

vastaavan toimittajan ominaisuudessa ja vastaa hänelle laissa asetetuista 

velvoitteista. 

Päätoimittaja vastaa edustajiston hyväksymän talousarvion toteutumisesta. 

Päätoimittaja vastaa Visiirin toimituksellisesta sisällöstä. Päätoimittaja on 

vastuussa Visiirin toimitusneuvostolle ja ylioppilaskunnan edustajistolle siitä, 

että Visiirin sisältö noudattaa tämän johtosäännön määrittämiä päämääriä 

ja periaatteita. 

  

5. luku: Virheiden korjaaminen ja vastineet 

 

14 § 



 
 
 

 

  

Tampereen ylioppilaskunta on Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liiton Kultti 

Ry:n jäsen, jonka myötä Visiiri kuuluu Julkisen sanan neuvoston (JSN) 

sääntelyn piiriin ja on sitoutunut noudattamaan Journalistin ohjeita. 

 

Visiiri noudattaa Journalistin ohjeiden edellyttämää tapaa korjata virheet 

viipymättä, kun ne on saatettu toimituksen tietoon. Virheet korjataan 

riittäväksi katsotussa laajuudessa suhteessa virheen sisältäneen julkaisun 

laajuuteen. 

Jos henkilö katsoo Visiirin julkaisseen häntä henkilökohtaisesti loukkaavaa 

sisältöä, on hänellä sananvapauslain mukainen oikeus vastineeseen. 

Vastineoikeus koskee vain luonnollisia henkilöitä, virheen korjaamisessa ei 

tällaista vaatimusta ole. 

 

6. luku: Talous 

 

15 § 

Päätoimittaja vastaa Visiirin taloudesta ylioppilaskunnan talousarvion 

puitteissa. Toimitusneuvosto seuraa talousarvion toteutumista ja on 

velvollinen ilmoittamaan merkittävistä muutoksista ylioppilaskunnan 



 
 
 

 

  

talousvaliokunnalle. Tampereen ylioppilaskunta huolehtii siitä, että Visiirillä on 

riittävät taloudelliset toimintaedellytykset.  

 

16 § 

Visiiriin voidaan myydä ilmoituksia. Ilmoitus- ja journalistinen materiaali on 

pidettävä selkeästi erillään.  

 

7. luku: Muita määräyksiä 

 

17 § 

Visiirin toimituksen henkilökunnan (12 §) tehtävistä ja mainittuun 

henkilökuntaan liittyvistä muista asioista määrätään tämän johtosäännön ja 

ylioppilaskunnan muiden sääntöjen mukaan. 

 

18 § 

Jos vähintään kaksi toimitusneuvoston jäsentä vaatii käsiteltävänä olevasta 

asiasta ylioppilaskunnan hallituksen päätöstä, asia siirtyy TREYn hallituksen 

käsiteltäväksi.  
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