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Hallituksen kokouksen 22/2018

OULUNYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2018
Aika:

pe 2.11.klo 16.00

Paikka:

IC 65 -juna, vaunu 5, Kuopio-Oulu

Jäsenet:

Kalle Parviainen
David Delahunty
Katri Kiurujoki
ToniSandvik
Tuomas Soini

(puheenjohtaja)
(etänä)

(sihteeri)
(este)
(etänä)
(este)

Lisäksi

PS Manninen

(etänä)

l$ Kokouksen avaus

HPJ Parviainen avasi kokouksen klo 16.05
2 $ Laillisuus ja päätösvattaisuus

Ylioppilaskunnanhallintosäännön 21 š:n mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen
estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämällä ajankohtana. -- Kokouskutsun antaa
hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja.

Hallituksen jädestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus
päättää jädestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumiscdasta jädestäytymiskokouksen jälkeen.

Hallintosäännön 22 š:n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen,jos kokouksessa on saapuvilla
hallituksen jäseniä, vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä,joiden joukossa on oltava
hallituksen, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous ei menetä päätösvaltaisuuttaan,jos
hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi.

OYYH päätti kokouksessaan1/2018, että ha]]ituksen koo]]ekutsumisaika loppuvuonna 20]8 on edellisen

vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin
varoajalla.
PS Manninen: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös: Esityksen mukaan
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3 SPöytäkirjantarka
stajien valinta
PS Manninen: Valitaan

kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Pöytäkirjantarkastajat

toimivat

tarvittaessa

ääntenlaskijoina.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Toni Sandvik ja Tuomas Soini. Pöytäkirjantarkastajat toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina.
4 $ Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
PSManninen: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
Päätös: Esityksen mukaan

5 SHenkilöstöasiat
Ylioppilaskunnan sääntöjen 116$ mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

16) päättää muista kuin näiden

Ylioppilaskunnan ha[[intosäännön ]07 š:n mukaan:
Hallituksen tehtävänä on:
1) edustaa ylioppilaskuntaa työnantajana ja vastata ylioppilaskunnan henkilöstöpolitiikasta;
2) päättää muista vakituisista toimista kuin pääsihteerin ja päätoimittajan toimista;
3) valita ja irtisanoa muut vakituiset toimihenkilöt kuin pääsihteeri ja päätoimittaja sekä heidän sijaisensa;
4) purkaa ylioppilaskunnan toimihenkilöiden työsopimukset;
5) päättää perusteista, joilla pääsihteeri palkkaa määräaikaisia toimihenkilöitä, kuten kiireapulaisiq
6) vastata neuvotteluista sovittaessa työehdoista paikallisesti työntekijöiden kanssa;
7) päättää neuvottelutuloksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä;
8) päättää lakiin tai ylioppilaskuntaa sitovaan sopimukseen perustumattomasta palkanlisästä

luontoisedusta,paikallisesta vapaastatai muusta etuudesfa;ja
9) päättää muista toimihenkilöiden vapaista,jotka kestävät yhtäjaksoisesti yli 4 työpäivää

5.1S Koulutuspoliittisen asiantuntijan rekrytointi
Hallintosäännön 107 g:n 3. momentin mukaan hallituksen tehtävänä on:

1) edustaa ylioppilaskuntaa työnantajanaja vastata ylioppilaskunnan henkilöstöpolitiikasta;
2) päättää muista vakituisista toimista kuin pääsihteerin ja päätoimittajan toimista;

3) valita ja irtisanoa muut vakituisettoimihenkilöt kuin pääsihteerija päätoimittaja sekä heidän
sijatsensa"

Hallintosäännön ]08 š:n perusteella hakukuulutus on annettava kaikista vakituisista toimista ja

kolmea kuukautta pidemmittä tai useistaperäkkäisistäyhteensäyli kolmen kuukaudenpituisista
määräaikaisistatoimista on ilmoitettava vähintään 7 vuorokautta ennen hakucdanpäättymistä
ylioppilaskunnan ilmoitustaululla ja työvoimatoimiston kautta.
Ylioppilaskunnan määräaikaisen toimihenkilön työsuhdetta voidaan hallituksen päätöksellä jatkaa
ilman toimen haettavaksi jul ostamista.
KA Määttä jätti irtisanomisilmoituksensa PS Manniselle ja hallitukselle 29J0.20.18
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PS Manninen: Hyväksytään liitteen mukainen hakukuulutus. Avataan haku koulutuspoliittisen
asiantuntijaksi(työaika

37.5 tuntia viikossa, palkkaus ylioppilaskuntien TES:n mukaan patkkaluokka

lll:n mukaan). Valtuutetaan HPJ Parviainen, HJ NN ja PS Manninen valitsemaan haastatteluun
kutsuttavat ja tekemään haastattelut. joiden perusteella he tekevät hallitukselle esityksen tehtävään
valittavasta henkilöstä.

Päätös: Hyväksytään liitteen mukainen hakukuulutus. Avataan haku koulutuspoliittisen
asiantuntijaksi(työaika 37,5 tuntia viikossa, palkkaus ylioppilaskuntien TES:nmukaan palkkaluokka

lll:n mukaan). Vattuutetaan HPJ Parviainen, HJ Toni Sandvik ja PS Manninen valitsemaan
haastatteluun kutsuttavat ja tekemään haastattelut. joiden perusteella he tekevät hallitukselle
esityksen tehtävään valittavasta henkilöstä.

Liite: Hakukuulutus

6 $ Muut esille tulevat asiat
Juna kulkeel

7 $ Kokouksenpäättäminen
HPJParviainen päätti kokouksen klo 16.15
Pöytäkirjan vakuudeksi
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Kalle Parviainen
Hallituksen puheenjohtaja

Katri Kiurujoki
Kokouksensihteeri

Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Oulussa IV
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.2018

Tuomas Soini
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja
Liite 1: Hakukuulutus
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Hakukuulutus

Hakukuulutus 2.11.2018

Tule tekemään kanssammeyhteistä ylioppilaskuntaa
Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee

KOULUTUSPOLlITTISTA ASIANTU NTIJAA
26.11.2018tai sopimuksenmukaan alkavaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
Koulutuspoliittisena asiantuntijana pääset kehittämään yhteistä ylioppilaskuntaa ll 000

jäsenemme kanssa sekä vahvistamaan ylioppilaskuntaa edunvalvonta- ja
palveluorganisaationa. Ylioppilaskunnan lakisääteisenä tehtävänä on edistää yhteisönä
jäsentensä yhteiskunnallisia. sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiä. OYY:ntoiminnan päämäärä
on opiskelijan hyvä elämä.

Koulutuspoliittisena asiantuntijana teet yhteistyötä laajan opiskelijavaikuttajaverkostomme
kanssaja vaikutat yliopiston päätöksentekoonkoulutukseen liittyvissä kysymyksissä.Työhön
sisältyy opiskelijaedustajien rekrytointia, koulutusten järjestämistä ja tukemista
vaikuttamistyössä. Lisäksi vastaat ylioppilaskunnan koulutuspoliittisen linjan valmistelusta
sekä jäsentemme neuvomisestaopiskelijan oikeusturvaa koskevissakysymyksissä,vaadit
lausuntoja ja kannanottoja sekä toimia asiantuntijaroolissa yliopiston eri työryhmissä.
Työssä pääset perehtymään laajasti korkeakoulupolitiikan eri osa-alueisiin, kuten erilaisten
oppijoiden
ja
opiskelijanäkökulman
huomioimiseen
yliopiston
päätöksenteossa,

korkeakoulutuksen rahoitukseen, koulutuksen laatuun, harjoitteluihin ja koulutuksen
työelämärelevanssiin. opetussuunnitelmatyöhön ja palauteprosesseihin.

Koulutuspoliittisena asiantuntijana kehitit ammattitaitoasi monipuolisesti, tapaat paljon
erilaisia. mielenkiintoisia ihmisiä sekä teet opiskelijalle hyvää elämää kansainvälisessäja
nuorekkaassa työyhteisössä.
Tehtävässä suoriutuminen edellyttää
oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyisyyttä
valmiutta omaksua nopeasti uutta tietoa
korkeakouluopintoja
ajankohtaisen korkeakoulupolitiikan tuntemusta
organisointitaitoja
hyvää kirjallista ja suullista suomenja englannin kielen taitoa
erinomaisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja
Lisäksi katsomme eduksi
kokemuksen yliopistohallinnosta
ylioppilaskuntatoiminnan tuntemuksen
muun vaikuttamis- tai edunvalvontakokemuksen
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Pohjapalkka on

1840,09 euroa

kuukaudessa (ylioppilaskuntien

työehtosopimuksen

palkkaluokka lll), lisäksi palkkauksessaotetaan huomioon mahdolliset kokemus-ja
koulutuslisät. Työsuhteessanoudatetaan ylioppilaskuntien työehtosopimusta. Työaika on 37,5
tuntia viikossa.Työ sisältää ajoittain työskentelyä myös iltaisin. Toimessa on neljän kuukauden
koeaika.
Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan PDF-muodossa sähköpostitse osoitteeseen
hakemukset@oyy.fi.Hakemusten tulee olla perillä viimeistään maanantaina 19.11. klo 12.00.
otsikkoriville maininta "Koulutuspoliittinen asiantuntija'. Myöhässä tulleita hakemuksia ei

oteta huomioon. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jotka pyritään järjestämään
22.11.2018.Huomaathan aikataulun tiiviyden hakiessasitehtävää.

OYY korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia
Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita.
Lisätietoja tehtävästä:
Aino-KaisaManninen. pääsihteeri, paasihteeri@oyy.fi, 040 523 1822
Koulutuspoliittisen asiantuntijan työstä:
Henna Määttä, koulutuspoliittisen asiantuntija, kopoasiantuntija@oyy.fi. 040 525 7821(töissä
14.11.2018asti).

Oulun yliopiston ylioppilaskuntaon julkisoikeudellinenyhteisö, jonka asiakidat ovat
pääasiallisesti julkisia. Huomioithan, että hakUoiden nimet kisataan pöytäkir/aan, joka on
saata\riita internetissä.
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