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OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017

Aika:

2.2.2017 klo 10.00

Paikka:

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone YL136-1, Oulun yliopisto, Erkki Koiso
Kanttilan katu 1, 2T-ovi, 1.krs, 90570 Oulu

Jäsenet:
Joel Kronqvist
Jenny Vaara
Miina-Anniina Heiskanen
Aleksi Hursti
Kalle Parviainen
Roosa Pitkänen
Kaisa Tervahauta
Lisäksi:
EPJ Vikcväkorva
PS Manninen
KVJAJuntura
KAMäättä
H5 Läveri
OYLPT Hyypiö
SA Toiviaincn
VA Hakkarainen
VJVPyhäjärvi

(puheenjohtaja)

1 5—22 5
1 5—145, 22 5—26 5
1 5—21 §

(sihteeri)
15—65,205—215
95—205

205—22 5
15—65

1 § Kokouksen avaus

HPJ Kronqvist avasi kokouksen klo 10.01.

2 § LaiLtisuus ja päätösvaLtaisuus

Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 5:n mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen
Kokouskutsun antaa
estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana.
hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja.
--

Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus
päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajasta järjestäytymiskokouksen jälkeen.
Hallintosäännön 22 5: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 kokouksessaan 1/2017, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2017 on edellisen
vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin
varoajalla.

Pääsihteeri: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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3 § Pöytäkirjantarkastajien vaLinta
Pääsihteeri: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa
äänten Laskij o i n a.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Miina-Anniina Heiskanen ja Aleksi Hursti. Pöytäkirjantarkastajat
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Pääsihteeri: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: siirretään Annos 57 budjetti
uudeksi kohdaksi 6 § ja lisättiin kohdaksi 20 § Tieto- ja sähkötekniikan koulutustoimikunnan täydentäminen.
Muut kohdat siirtyivät esityslistassa eteenpäin.
5 § Ilmoitusasiat
HJ Vaara ja K.A Määttä tapasivat OYHJ Kettusta ja OYHJ Väisästä (ajankohtaiset asiat)
HPJ Kronqvistja HVPJ Vaara vierailivat OSAKO:n edustajiston koulutusviikonlopussa
OYY:n Aktiiviklubi järjestötoimijoille
HJ Heiskanen ja HVPJ Vaara tapasivat Finanssi ry:n hallituslaisia
HPJ Kronqvistja PS Manninen tapasivat Amican Riitta Paasilan (ajankohtaiset asiat)
HPJ Kronqvistja HJ Parviainen tapasivat humanistipuheenjohtajia
HJ Parviainen HuTK:n ja KTK:n opiskelutilatyöryhmä-workshopissa
HPJ Kronqvistja HJ Tervahauta tapasivat Vasemmistoliiton edustajia
KA Määttä tapasi TOPIK:n edustajia (luentorallin suunnittelu ja koordinointi)
PS Manninen osallistui KOY Puistomannen hallituksen kokoukseeen 1/2017
KVJA Juntura kaivannaisalan tiedekunnan opiskeluympäristöselvityksessä
HPJ Kronqvist SYL:n puheenjohtajien tapaamisesssa Lapinrinteellä
HJ Hursti, HJ Tervahauta ja HVPJ Vaara osallistuivat Word Cup of Kyykkä turnaukseen
Yritysyhteistyökoordinaattorin haastattelut
HPJ Kronqvistja PS Manninen pitivät etätapaamisen SYL-kummi Veera Alahuhdan kanssa
(ajankohtaiset asiat)

18.1.
21.1.
23—24.1.
24.1.
25.1
26.1.
26.1.
26.1
26.1.
26.1.
27.1.
27.1
28.1.
31.1.
31.1.

Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.
Päätös: Esityksen mukaan.
6 § Annos 57 budjetti
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 § mukaan hallituksen tehtävänä on 1) vastata ylioppilaskunnan hallinnosta ja
taloudenhoidosta.
OYYH päätti kokouksessaan 33/2016 ylioppilaskunnan Annos 57 -vuosijuhlan päivämääräksi 25.2.2017. OYYH
käsitteli edelleen asiaa kokouksessaan 34/2016 ja päätti, että Annos 57 järjestetään akateemisena
pöytäjuhlana. Lisäksi OYYH päätti kokouksessaan rekrytoida vuosijuhlavastaavan hoitamaan vuosijuhlien
suunnittelua ja käytännön järjestelyjä. Anniina Pyhäjärvi aloitti ylioppilaskunnan vuosijuhlavastaavana
16.1.2017.
OYYE hyväksyi 1.12.2016 kokouksessaan 8/2016 ylioppilaskunnan talousarvion vuodelle 2017. Talousarviossa
vuosijuhlaan on budjetoitu kuluja 4000 euroa ja tuloja 5000 euroa.
KVJA Juntura: Päätetään vuosijuhlien tarkemmasta budjetista.
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Päätös: Hallitus keskusteli vuosijuhlien budjetista ja merkitsi tiedoksi vuosijuhlien budjetin.
KVJA Juntura ja VJV Pyhäjärvi poistuivat kokouksesta.
7 § Edustajiston kokouksen 1/2017 täytäntöönpanot
7.1 5 Oulun yLioppitasLehden päätoimittajan valinta
Edustajiston päätös:
Edustajisto valitsi Oulun ylioppilasleliden päätoimittajaksi Anni Hyypiön 31.12.2017 asti kestävään
määräaikaiseen työsuhteeseen.
Pääsihteeri: Merkitään asia tiedoksi ja onniteltaan Annia.
Päätös: Esityksen mukaan.
7.2 5 OYY:n kunnaLlispoLiittinen ohjeLma
Edustajiston päätös:
Edustajisto valtuutti hallituksen hyväksymään kunnallis poliittisen ohjelman edustajistossa käydyn
keskustelun pohjalta vuosille 2017—2021.
Pääsihteeri: Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen kunnallispotiittisen ohjelman.
Päätös: Hallitus hyväksyi liitteen mukaisen kunnallispoliittisen ohjelman. Hallitus odottaa vielä
OSAKOn ja O’Diakon hyväksyntää. Hyväksynnän jälkeen hallitus lähettää kunnallispotiittisen
ohjelman edustajistolte tiedoksi.
Liite: Kunnallispoliittinen ohjelma.
6.3 5 PSOAS:n vaLtuuskunnan täydentäminen
Edustajiston päätös:
Edustajisto valitsi PSOAS:n valtuuskuntaan Joni Ollikaisen tilalle Anniina Pyhäjärven ja Ville
Tyrväisen tilalle Miriam Putulan kaudelle 2016—2017.
Pääsihteeri: Merkitään asia tiedoksi. PS Manninen on ilmoittanut valinnat PSOAS:n valtuuskunnan
puheenjohtaja Johannes Nissiselle sekä hallintosihteeri Ulla Kumpulaiselle.
Päätös: Esityksen mukaan.
6.4 § Keskusvaatilautakunnan täydentäminen
Edustajiston päätös:
Edustajista valitsi seuraavat henkilöt keskusvaalilautakuntaan:
Marjut Lehtonen varapuheenjohtaja
Vilma-Riikka Tiittanen —2. yleisvara
Miriam Putula 3. yleisvara
Matti Karjalainen —4. yleisvara
Toni Juopperi 5. Yleisvara
—

—

—
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Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi keskusvaalitautakunnan kokokoonpano vuonna 2017:
Liisa Komminaho (HuKa)
Marjut Lehtonen (HuKa)
Andrea Peltokorpi (sit.)
Kimmo Mäkelä (Kesk.)
Ville Mukka (TeTa)
Jussi Vaara (Tiet.)
Vilma-Riikka Tiittanen (HuKa)
Miriam Putula (Kesk.)
Matti Karjalainen (HuKa)
Toni Juopperi (Tiet.)

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
1. yleisvarajäsen
2. yleisvarajäsen
3. yleisvarajäsen
4. yleisvarajäsen
5. yleisvarajäsen

Päätös: Esityksen mukaan.
8 § Henkitöstöasiat
8.1 § Yritysyhteistyökoordinaattorin rekrytointi
Hallintosäännön 107 5:n 3. momentin mukaan haUituksen tehtävänä on:
1) edustaa ylioppilaskuntaa työnantajana ja vastata ylioppilaskunnan henkilöstö politiikasta;
2) päättää muista vakituisista toimista kuin pääsihteerin ja päätoimittajan toimista;
3) valita ja irtisanoa muut vakituiset toimihenkilöt kuin pääsihteeri ja päätoimittaja sekä heidän
sijaisensa--.
Edelleen hallintosäännön 108 5:n mukaan kaikista vakituisista toimista ja kolmea kuukautta
pidemmistä tai useista peräkkäisistä yhteensä yli kolmen kuukauden pituisista määräaikaisista
toimista on ilmoitettava vähintään 7 vuorokautta ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan
ilmoitustaululla ja työvoimatoimiston kautta.
Edustajisto hyväksyi kokoussa 8/2016 talousarvion yhteydessä yritys yhteistyö koordinaattorin
palkkaamisen. Tehtävä perustuu tuntipalkkaukseen ja proviisiopalkkaukseen. Tehtävään on
budjetoitu 300 e/kk ja provisiopalkka 20 %. Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva tai työntekijän
niin halutessa määräaikainen.
Haku oli auki 15.12.2016—9.1.2017 välisen ajan. OYYH17 päätti kokouksessaaan 1/2017 jatkaa hakua
23.1. asti. Hakuaikaan mennessä hakemuksensa jättivät Sonja Arstio, Jari-Pekka Raitamaa ja Atte
Tuomaala. HPJ Kronqvist, HVPJ Vaara ja PS Manninen haastattelivat hakijat 31.1 .201 7.
Pääsihteeri: Valitaan yritysyhteistyökoordinaattoriksi Sonja Arstio.
Päätös: Esityksen mukaan.
8.2 § VuLcanaLia-harjoittetijan rekrytointi
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5 mukaan hallituksen tehtävänä on 16) päättää muista kuin näiden
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.
--

Hallintosäännön 1075 3. momentin mukaan hallituksen tehtävänä on --5) päättää perusteista,joilla
pääsihteeri palkkaa määräaikaisia toimihenkilöitä, kuten kiireapulaisia.
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Ylioppilaskunnan lukuvuoden avajaistapahtuma Vulcanalia järjestetään 6.9.2017. Edellisvuoden
kokemuksen perusteella harjoittelijaa tarvitaan Vulcanalian järjestelyissä auttamaan (mm. lupaasiat, yhteydenpito yhteistyökumppaneihinja kä ytännön järjestelyt tapahtuman aikana).
Harjoittelijalle on maksettava vähintään Kelan palkansaajan työssäoloehdon täyttävää
vähimmäispalkkaa (1187 euroa/kk). Opiskelija voi hakea harjoittelutukea Oulun yliopistolta
opintosuoritukseksi hyväksyttävään harjoitteluun. Tuki on 1600 €. Tuki maksetaan työnantajalle.
Harjoittelutuen saamisen ehtona on, että opiskelijalle kertyy työkokemusta vähintään 2 kk.
Työnantaja maksaa harjoittelijan palkan sivukuluineen ja laskuttaa harjoittelutuen suoraan
yliopistolta. Työnantajalle jää maksettavaksi 1600 euron ylittävä osuus ja työnantajamaksut.
Pääsihteeri: Avataan Vulcanalia-harjoittelijan haku. Haku päättyy 13.3. klo 16.00. Valtuutetaan HPJ
Kronqvist, HJ Tervahauta, KVJA Juntura ja PS Manninen valmistelemana hakukuulutus ja valitsemaan
haastatteluun kutsuttavat ja toimittamaan haastattelut, joiden perusteella he tekevät hallitukselle
esityksen tehtävään valittavasta henkilöstä.
HVPJ Vaara esitti, että haku päättyy 1.3.
HJ Parviainen kannatti Vaaran esitystä.
Päätös: Avataan Vulcanalia-harjoittelijan haku. Haku päättyy 1.3. klo 16.00. Valtuutetaan HPJ
Kronqvist, HJ Tervahauta, KVJA Juntura ja PS Manninen valmistelemana hakukuulutus ja valitsemaan
haastatteluun kutsuttavat ja toimittamaan haastattelut, joiden perusteella he tekevät hallitukselle
esityksen tehtävään valittavasta henkilöstä.
8.3 § ArkistointiharjoitteLijan rekrytointi

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 § mukaan hallituksen tehtävänä on 16) päättää muista kuin näiden
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.
--

Hallintosäännön 107 § 3. momentin mukaan hallituksen tehtävänä on 5) päättää perusteista, joilla
pääsihteeri palkkaa määräaikaisia toimihenkilöitä, kuten kiireapulaisia.
--

OYY:n talousarviossa on budjetoitu arkistointiharjoittelijaa varten. Arkistointiharjoittelijan tehtävänä
luoda järjestelmä, jonka pohjalta OYY jatkossa asiakirjansa arkistoi. Harjoittelijan tehtäviin kuuluu
myös nykyisten aineiston läpikä yminen ja arkistointi.

Harjoittelijalle on maksettava vähintään Kelan palkansaajan työssäoloehdon täyttävää
vähirnmäis palkkaa (1187 euroa/kk). Opiskelija voi hakea harjoittelutukea Oulun yliopistolta
opintosuoritukseksi hyväksyttävään harjoitteluun. Tuki on 1600 €. Tuki maksetaan työnantajalle.
Harjoittelutuen saamisen ehtona on, että opiskelijalle kertyy työkokemusta vähintään 2 kk.
Työnantaja maksaa harjoittelijan palkan sivukuluineen ja laskuttaa harjoittelutuen suoraan
yliopistolta. Työnantajalle jää maksettavaksi 1600 euron ylittävä osuus ja työnantajamaksut.
Pääsihteeri: Avataan arkistointiharjoittelijan haku. Haku päättyy 13.3. klo 16.00. Valtuutetaan HPJ
Kronqvist, HVPJ Vaara, HS Lääveri ja PS Manninen laatimaan hakukuulutus ja valitsemaan
haastatteluun kutsuttavat ja toim ittamaan haastattelut, joiden perusteella he tekevät hallitu kselle
esityksen tehtävään va littavasta henkilöstä.
HPJ Kronqvist esitti, että haku päättyy 1.3.
HJ Hursti kannatti Kronqvistin esitystä.
Päätös: Avataan arkistointiharjoittelijan haku. Haku päättyy 1.3. klo 16.00. Valtuutetaan HPJ
Kronqvist, HVPJ Vaara, HS Lääveri ja PS Manninen laatimaan hakukuulutus ja valitsemaan
haastatteluun kutsuttavat ja toimittamaan haastattelut, joiden perusteella he tekevät hallitukselle
esityksen tehtävään valittavasta henkilöstä.
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8.4 § Amazing OuLu 2017
Ylioppilaskunta järjestöä perinteisesti liikunnallisen Amazing Oulu -kaupunkisuunnistustapahtuman

toukokuun alussa.
Hallintosäännön 107 § 3. momentin mukaan hallituksen tehtävänä on -- 5) päättää perusteista, joilla
pääsihteeri palkkaa määräaikaisia toimihenkilöitä, kuten kiireapulaisia. Edelleen hallintosäännön
107 § 4. momentin mukaan työnantajan edustajan tehtävänä on hoitaa muut kuin edustajistolle tai
hallitukselle määrätyt työnantajan tehtävät. Työnantajan edustajan tehtäviä hoitaa pääsihteeri.
Pääsihteeri: Päätetään järjestää Amazing luki -tapahtuma keskiviikkona 10.5.2017. Päätetään Lisäksi
vattuuttaa PS Manninen tekemään rekrytointi projektisihteeriksi. Projektisihteerin työaika on
maksimissaan 2 kuukautta, 20 h viikossa.
Päätös: Esityksen mukaan.
8.5 § PaikaLLinen sopimus

Hallintosäännön 107 §:n 3. momentin mukaan hallituksen tehtävänä on mm.:
1) edustaa ylioppilaskuntaa työnantajana ja vastata ylioppilaskunnan henkilöstöpolitiikasta; -6) vastata neuvotteluista sovittaessa työehdoista paikallisesti työntekijöiden kanssa;
7) päättää neuvottelutuloksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä;
8) päättää lakiin tai ylioppilaskuntaa sitovaan sopimukseen perustumattomasta palkan lisästä,
luonto isedusta, palkallisesta vapaasta tai muusta etuudesta
--

Paikallisella sopimuksella selkiytetään Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa työnantajan ja
työntekijöiden välillä, aiemmin suullisesti sovittuja asioita. Paikalliseen sopimukseen on sisällytetty
kilpailukykysopimuksen toteuttaminen Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa. Sopimusta ovat olleet
neuvottelemassa työnantajapuolelta HPJ Kronqvist ja P5 Manninen sekä työ ntekijäpuolelta
luottamusvaltuutettu 2017 Henna Määttä, luottamusvaltuutettu syksyllä 2016 Janne Hakkarainen
sekä varaluottamusvaltuutettu 2017 Hennamari Toiviainen.
Pääsihteeri: Hyväksytään liitteen mukainen sopimus OYY:n paikalliseksi sopimukseksi väliseksi ajalle
1.2.2017—31.1.2018.
Päätös: Esityksen mukaan.
Liite: Paikallinen sopimus.
HPJ Kronqvist julisti kokoustauon klo 11.14.
HPJ Kronqvist päätti kokoustauon klo 11.20.
KA Määttä saapui kokoukseen.
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9 § HaLLituksen jäsenten kummitiedekunnat
OYYH päätti kokouksessaan 1/2017 hallituksen kummitiedekunniksi:

teknillinen tiedekunta:
arkkitehtuurin tiedekunta:
kauppakorkeakoulu:
lääketieteellinen tiedekunta:
humanistinen tiedekunta:
biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta:

HJ Hursti, HJ Tervahauta Ei HJ
Parviainen
HJ Hursti Ei HJ Tervahauta
HJ Hursti Ei HJ Tervahauta
HJ Heiskanen Ei HJ Vaara
HJ Heiskanen Ei HJ Vaara
HJ Parviainen Ei HJ Pitkänen
HJ Heiskanen Ei HJ Vaara

kaivannaisalan tiedekunta:
luonnontieteiden tiedekunta:
kasvatustieteiden tiedekunta:

HJ Hursti Ei HJ Tervahauta
HJ Parviainen Ei HJ Pitkänen
HJ Pitkänen Ei HJ Vaara

tieto-ja sähkötekniikan tiedekunta:

Hallitus on pohtinut, että jakoa voisi vielä tarkastella uudelleen tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan ja
biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan osalta.
Pääsihteeri: Valitaan hallituksen tiedekuntakummit tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaan ja biokemian ja
molekyylilääketieteen tiedekuntaan.
HVPJ Vaara esitti, että jatkossa tiedekuntakummeja nimitetään OYY-kummeiksi ja OYY siirtyy
ainejärjestöpohjaiseen kummitoimintaan. Hallitus kokoaa listan ainejärjestövastuistaan seuraavaan
kokoukseen.
HJ Parviainen kannatti Vaaran esitystä.
Päätös: Päätettiin, että jatkossa tiedekuntakummeja nimitetään OYY-kummeiksi ja OYY siirtyy
ainejärjestöpohjaiseen kummitoimintaan. Hallitus kokoaa listan ainejärjestövastuistaan seuraavaan
kokoukseen.
10 § Jaostojen puheenjohtajien vaLinta
Oulun yliopiston
OYYH:n kokouksessaan 34/2015 antamien pysyväismääräysten mukaan
ylioppilaskunnassa toimii koulutus poliittinen, sosiaalipoliittinen ja kansainvälinen jaosto sekä sekä jatkoopintojaan tekeville suunnattu jatko-opiskelijajaosto. Muiden jaostojen perustamisesta päättää hallitus
erikseen kullekin kalenterivuodelle.
Hallintosäännön 38 §:n mukaan jaostolla on hallituksen nimeämä jaoston puheenjohtaja ja tarvittava määrä
jaoston varapuheenjohtajia. Jaoston kokouksen sihteerinä toimii ylioppilaskunnan hallituksen nimeämä
henkilö.
--

Hallintosäännön 39 :n mukaan jaoston kokous on julkinen. Jaoston kokouksessa ei saa käsitellä asiaa tai
asiakirjaa, joka on lain mukaan salassa pidettävä.
OYYH päätti kokouksessaan 2/2017 perustaa ympäristöjaoston ja kulttuurijaoston vuosille 2017. Jaostojen
puheenjohtajahaku oli auki 31.1.2017 klo 23.59 asti.
Pääsihteeri: Valitaan ympäristöjaoston ja kulttuurijaoston puheenjohtajat.
HPJ Kronqvistin esitys:
Valitaan ympäristöjaoston puheenjohtajaksi
puheenjohtajahakua 14.2. klo 23.59 asti.
HJ Hursti kannatti Kronqvistin esitystä.
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Päätös: Valittiin ympäristöjaoston puheenjohtaja Karoliina Markuksela ja jatketaan kulttuurijaoston
puheenjohtajahakua 14.2. klo 23.59 asti.
11 § Opintotukitautakunnan varajäsenen vaLinta ja esitys Lautakunnan varapuheenjohtajaksi

Yliopistolain 46 5:n mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on 2) nimetä opiskelijoiden edustajat
opintotukilain (65/1994) 9 5:n mukaiseen yliopiston opintotukilautakuntaan. OYY:n hallintovaalijohtosäännön
4 5:n mukaan opiskelijoiden edustajat opintotukilautakuntaan nimeää ylioppilaskunnan hallitus.
--

Opintotukilautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on muun muassa opintojen edistymisen seuranta sekä
kesäaikana ja ulkomailla harjoitettavien opintojen riittävän laajuuden määrittäminen. Tehtävänä on myös
antaa pysyväisohjeet opintotukiasioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta.
OYY:n hallintovaalijohtosäännön 11 5:n mukaan, jos opiskelijoiden edustajaksi valittu eroaa tehtävästään tai
paikka tulee muutoin avoimeksi kesken toimikauden, on ylioppilaskunnan hallituksen nimettävä tehtävään
hänen henkilökohtainen varajäsenensä tai se yleisvarajäsen, joka tulisi hänen tilalleen toim ielimen
kokoustilanteessa. Kun kaikki avoimet paikat on tällä menettelyllä täytetty, avoimeksi jääneet opiskelijoiden
edustajien paikat täydennetään noudattaen 1.ja 3. luvun määräyksiä.
OYY:n hallintovaalijohtosäännän 9 5:n mukaan opiskelijoiden edustajien paikat on kuulutettava avoimiksi
viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla
ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla.
Ville Tyrväinen on 2.1.2017 pyytänyt eroa opintotukilautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajan
tehtävästä. Kokouksessaan 1/2017 hallitus myönsi Ville Tyrväiselle eron ja totesi Tiina Strandin nousevat
opintotukilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi. Samalla hallitus avasi haun opintotukilautakunnan
varajäseneksi. Haku päättyi 31.1.2017. Määräaikaan mennessä ei tullut hakemuksia. SA Toiviainen on
tiedustellut opintotukitautakunnan varsinaisilta jäseniltä halukkuutta varapuheenjohtajan tehtävään ja Joni
Olli kainen on osoittanut kiinnostuksensa.
SA Toiviainen: Valitaan opiskelijavarajäsen
opintotukilautakunnan varapuheenjohtajaksi.

sekä

opintotukilautakuntaan

esitetään

Joni

Ollikaista

HVPJ Vaara ilmaisi kiinnostuksensa opiskelijavarajäsenen paikkaan.
Päätös: Valittiin opiskelijavarajäseneksi Jenny Vaara sekä esitetään Joni Ollikaista opintotukilautakunnan
varapuheenjohtajaksi.
12 § Kasvatustieteiden koulutustoimikunnan täydentäminen

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5:n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

--

16) päättää muista kuin näiden

Koulutustoimikuntien tehtäviin kuuluu ohjata ja arvioida tiedekunnan tutkintoon johtavaa koulutusta sekä
lisäksi vastata opiskelija polautteen keruusta ja käsittelystä. Kasvatustieteiden tiedekunnan
koulutus päällikkö Helena Seppälä ilmoitti KA Jyrkiselle 21.11., että kasvatustieteiden koulutustoimikunnan
varajäsen Jaakko Salovaara on valmistunut 22.6.2016 ja hänen tilalleen tulisi nimetä varajäsen. Haku
kasvatustieteiden tiedekunnan koulutustoimikunnan jäseneksi on ensimmäisen vapautuneen varajäsenen
paikan osalta avattu hallituksen kokouksessa 32/2016 ja toisen 38/2016, OYYH17 päätti kokouksessaan
1/2017 jatkaa hakua 31.1.2017 saakka. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jättivät Johanna Vanninen,
l’4ari Siipolaja Laura Autio.
KA Määttä: Valitaan kasvatustieteiden koulutustoimikuntaan kaksi varajäsentä.
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HVPJ Vaara esitti, että kasvatustieteiden koulutustoimikunnan varajäseniksi Johanna Vanninen ja Laura
Autio.
HJ Pitkänen kannatti esitystä.
Päätös: Valittiin kasvatustieteiden koulutustoimikunnan varajäseniksi Johanna Vanninen ja Laura Autio.
13 § YtiopistokoLLegion täydentäminen
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5:n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

--

16) päättää muista kuin näiden

Yliopistokollegion tehtävänä on: 1) päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten
toimikauden pituudesta; 2) valita yliopistolain 15 5:n 4 momentissa tarkoitetut jäsenet yliopiston hallitukseen;
3) vahvistaa yliopistolain 15 5:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen
jäseniksi; 4) vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella; 5) valita yliopiston
tilintarkastajat; 6) vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden
myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille; 7) päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta
hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan; 8) päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta
tehtävästään yliopistolain 65 5:n 3 momentin mukaisesti; sekä 9) nimetä toimikunta, jonka tehtävänä on
valmistella 10 5:n 4 momentissa tarkoitettujen hallituksen jäsenten valinta.
OYY:n hallintovaalijohtosäännön 11 5:n mukaan, jos opiskelijoiden edustajaksi valittu eroaa tehtävästään tai
paikka tulee muutoin avoimeksi kesken toimikauden, on ylioppilaskunnan hallituksen nimettävä tehtävään
hänen henkilökohtainen varajäsenensä tai se yleisvarajäsen, joka tulisi hänen tilalleen toimielimen
kokoustilanteessa. Kun kaikki avoimet paikat on tällä menettelyllä täytetty, avoimeksi jääneet opiskelijoiden
edustajien paikat täydennetään noudattaen 1.ja 3. luvun määräyksiä.
OYY:n hallintovaalijohtosäännön 9 5:n mukaan opiskelijoiden edustajien paikat on kuulutettava avoimiksi
viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla
ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla.

Yliopistokollegion opiskelijaedustaja Ville Tyrväinen on jättänyt eroanamuksensa KA Määtälle
2.1.2017. OYYH17 on kokouksessaan 1/2017 myöntänyt eron Ville Tyrväiselle, todennut Joni Ollikaisen
yliopistakallegion
avannut
haun
sekä
jäseneksi
varsinaiseksi
yliopistokallegion
nousevan
ei tullut.
hakemuksia
mennessä
Määräaikaan
saakka.
31.1.2017
Haku
on ollut auki
opiskelijavarajäseneksi.

KA Määttä: Valitaan yliopistokoltegion opisketijavarajäsen.
HPJ Kranqvist esitti, että hakua jatketaan 27.2. saakka.
HVPJ Vaara kannatti esitystä.
Päätös: Päätettiin jatkaa yliopistokollegion opiskelijavarajäsenhakua 27.2. asti.

14 § Tutkintotautakunnan täydentäminen
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5:n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

--

16) päättää muista kuin näiden

Tutkintolautakunnan opiskelijaedustaja Ville Tyrväinen on jättänyt eroanomuksensa KA Määtälle 2.1.2017 ja
tutkintolautakunnan varaopiskelijaedustaja Sirene Karri on jättänyt eroanomuksensa KA Määtälle 10.1.2017.
Rehtori nimittämä tutkintolautakunta käsittelee opiskelijavalintoja, opintosuorituksia ja aikaisemmin
hankitun osaamisen hyväksilukuja koskevia oikaisupyyntöjä.
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Hallirttovaalijohtosäännön 9 :n mukaisesti opiskelijoiden edustajien paikat on kuulutettava avoimiksi
viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla
ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla.
OYYH17 on avannut kokouksessaan 1/2017 haut tutkintoautakunnan varsinaiseksi ja varajäseneksi. Haku on
oU.ut auki 31.1.2017 saakka. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jätti Jussi Vaara.
KA Määttä: Valitaan tutkintolautakuntaan 1 varsinainen ja 1 varaopiskelijaedustaja.
HJ Pitkänen poistui kokouksesta.
HPJ Kronqvist esitti, että Jussi Vaara valitaan varsinaiseksi opiskelijaedustajaksi ja jatketaan hakua
varajäsenen paikasta 27.2. asti.
HJ Vaara kannatti.
Päätös: Valittiin tutkintoautakunnan opiskelijaedustajaksi
tutkintotautakunnan opiskelijavarajäseneksi 27.2. asti.

Jussi

Vaara.

Päätettiin

jatkaa

hakua

15 § Opettaja kouLutuksen johtoryhmän täydentäminen

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

--

26) päättää muista kuin näiden

Opettajakoulutuksen johtoryhmän opiskelijaedustaja Ville Tyrväinen on jättänyt eroanomuksensa KA
t’4äätälle 2.1.2017. Opettajankoulutuksen johtoryhmän tehtävänä on koordinoida opettajankoulutuksen
toteutusta ja kehittämistä yliopiston eri yksiköissä. Yli tiedekuntarajojen vaikuttavia opettajankoulutusta
koskevia päätöksiä tehtäessä tiedekuntien ja koulutusneuvoston on kuultava opettajankoulutuksen
johtoryhmää.
Hallintovaalijohtosäännön 9 §:n mukaisesti opiskelijoiden edustajien paikat on kuulutettava avoimiksi
viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla
ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla.
OYYH17 on avannut kokouksessaan 1/2017 haun opettajankoututuksen johtoryhmän opisketijaedustajaksi.
Haku on ollut auki 31.1.2017 saakka. Määräaikaan mennessä ei tullut hakemuksia.
1(4 Määttä: Valitaan opettajankoulutuksen johtoryhmän opiskelijaedustaja.
HPJ Kronqvist esitti, että hakua jatketaan 27.2. asti.
HJ Hursti kannatti.
Päätös: Päätettiin jatkaa opettajankoulutuksen johtoryhmän opiskelijaedustajahakua 27.2. asti.
16 § Luonnontieteellisen tiedekunnan kouLutustoimikunnan täydentäminen

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistalle kuuluvista asioista.

--

16) päättää muista kuin näiden

Koulutustoimikunnan varajäsen Ville Tyrväinen on jättänyt eroanomuksensa KA t’4äätälle
2.1.2017. Koulutustoimikunnan tehtävänä on valmistella tiedekunnan koulutuksen toimenpideohjelma ja
opetussuunnitelmat, sekä arvioida koulutusta iminnan laatua. Koulutustoimikunnalle voi kuulua myös muita
tiedekuntahallituksen tai dekaanin sille delegoimia tehtäviä.
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Hallintovaalijohtosäännön 9 :n mukaisesti opiskelijoiden edustajien paikat on kuulutettava avoimiksi
viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla
ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla.
OYYH17 on avannut kokouksessaan 1/2017 haun luonnontieteellisen tiedekunnan koulutustoimikunnan
varajäseneksi. Haku on ollut auki 31.1.2017 saakka. Määräaikaan mennessä ei tullut hakemuksia.
KA Määttä: Valitaan luonnontieteellisen tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelijavarajäsen.
HPJ Kronqvist esitti, että hakua jatketaan 27.2. asti.
HJ Hursti kannatti.
jatkaa
Päätettiin
Päätös:
opiskelijavarajäseneksi 27.2. asti.

hakua

luonnontieteellisen

tiedekunnan

koututustoimikunnan

17 § Biokemian ja moLekyyLilääketieteen tiedekunnan kouLutustoimikunnan täydentäminen

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

--

16) päättää muista kuin näiden

eroanomuksensa KA Jyrkiselle
on jättänyt
Toni Sandvik
Koulutustoimikunnan varajäsen
koulutuksen toimenpideohjelma ja
tiedekunnan
valmistella
on
ikunnan
tehtävänä
Koulutustoim
16.12.2016.
ikunnalle voi kuulua myös muita
Koulutustoim
laatua.
innan
koulutustoim
arvioida
itelmat,
sekä
opetussuunn
tiedekuntahallituksen tai dekaanin sille delegoimia tehtäviä.
Hallintovaalijohtosäännön 9 §:n mukaisesti opiskelijoiden edustajien paikat on kuulutettava avoimiksi
viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla
ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla.
OYYH17 on avannut kokouksessaan 1/2017 haun biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan
koulutustoimikunnan varajäseneksi. Haku on oUut auki 31.1.2017 saakka. Hakemuksensa määräaikaan
mennessä jätti Emma Karjalainen.
Määttä: Valitaan
opisketijavarajäsen.
1(4

biokemian

ja

tiedekunnan

molekyylilääketieteen

koulutustoimikunnan

HPJ Kronqvist esitti, että valitaan Emma Karjalainen biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan
koulutustoimikunnan opiskelijavarajäseksi.
ja
biokemian
Valitaan
Päätös:
opiskelijavarajäseneksi Emma Karjalainen.

molekyylilääketieteen

tiedekunnan

koulutustoimikunnan

18 § Arkkitehtuurin tiedekunnan kouLutustoimikunnan täydentäminen

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on
tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

--

16) päättää muista kuin näiden

sääntöjen

Koulutustoimikunnan varajäsen Maiju Lehtimäki on jättänyt eroanomuksensa KA Määtälle
8.1.2017. Koulutustoimikunnan tehtävänä on valmistella tiedekunnan koulutuksen toimenpideohjelma ja
opetussuunnitelmat, sekä arvioida koulutusta iminnan laatua. Koulutusta imikunnalle voi kuulua myös muita
tiedekuntahallituksen tai dekaanin sille delegoimia tehtäviä.
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Hallintovaalijohtosäännön 9 5:n mukaisesti opiskelijoiden edustajien paikat on kuulutettava avoimiksi
viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla
ylioppilaskunnan hallituksen määräämållä tavalla.
OYYH17 on kokouksessaan 1/2017 avannut haun arkkitehtuurin tiedekunnan koulutustoimikunnan
varajäseneksi. haku on ollut auki 31.1.2017 saakka. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jätti Anni Saviaro.
KA Määttä: Valitaan arkkitehtuurin tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelijavarajäsen.

HPJ Kronqvist esitti, että valitaan arkkitehtuurisen tiedekunnan koulutustoimikunnan opisketijavarajäseneksi
Anni Saviaro.
Päätös: Valitaan arkkitehtuurisen tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelijavarajäseneksi Anni Saviaro.
19 § Koulutusneuvoston täydentäminen

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5:n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

--

16) päättää muista kuin näiden

Koulutusneuvoston opiskelijaedustaja frlari Partanen on jättänyt eroanomuksensa KA Jyrkiselle 18.11.2016.
Koulutusneuvosto tukee yliopiston hallitusta ja rehtoria opetuksen edistämisessä, tekee koulutuspolitiikkaan
liittyviä aloitteita ja aIo itteita opetuksen kehittämiseksi sekä arvioi koulutuksen laatua. Koulutusneuvosto
toimii hallituksen tukena koulutuksen strategisena asiantuntijaelimenä. Koulutusneuvoston puheenjohtajana
toimii koulutusrehtori ja esittelijänä koulutuspalveluiden johtaja.
Hallintovaalijohtosäännön 9 5:n mukaisesti opiskelijoiden edustajien paikat on kuulutettava avoimiksi
viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla
ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla.
OYYH16 on avannut haun koulutusneuvoston opisketijajäseneksi kokouksessaan 35/2016. Haku on ollut auki
31.1.2017 saakka. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jättivät Bobi Balta, Chaeah Park, Tiina Strand ja
Atec Svoboba.
KA Määttä: Valitaan koututusneuvoston opisketijajäsen.
HJ Heiskanen esitti, että valitaan koulutusneuvoston opiskelijajäseneksi Chaeah Park.
HJ Vaara kannatti Heiskasen esitystä.
Päätös: Valittiin koututusneuvoston opiskelijajäseneksi Chaeah Park.
20 § Tieto- ja sähkötekniikan kouLutustoimikunnan täydentäminen

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5:n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

--

16) päättää muista kuin näiden

Koulutustoimikuntien tehtäviin kuuluu ohjata ja arvioida tiedekunnan tutkintoon johtavaa koulutusta sekä
lisäksi vastata opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Aleksi Kestilä on jättänyt kirjallisen
eron pyyntönsä tieto ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikunnasta KA Jyrkiselle 23.8. OYYH16 on
päättänyt kokouksissaan 28/2016 ja 33/2016 jatkaa hakua, sillä määräaikaan mennessä ei tullut yhtään
hakemuksia. Hakukuulutus on ollut esillä hallintovaalijohtosäännön 9 5:n mukaisesti.
Hakemuksensa on 31.1.2017 mennessä jättänyt Tapio Immonen.

KA Määttä: Valitaan opiskelijavarajäsen tieto-ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikuntaan.
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HPJ Kronqvist esitti, että valitaan tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikunnan
opiskelijavarajäseksi Tapio Immonen.
HJ Hursti kannatti Kronqvistin esitystä.
Päätös: Valittiin tieto-ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelijavarajäseneksi Tapio
Immonen.

KA Määttä poistui kokouksesta.
KVJA Juntura ja VA Hakkarainen saapuivat kokoukseen.
21 § Akateemiset avustukset ja projektiavustukset vuodelLe 2017

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5:n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

--

16) päättää muista kuin näiden

OYYE hyväksyi 1.12.2016 kokouksessaan 8/2016 ylioppilaskunnan talousarvion vuodelle 2017. Talousarvion
mukaan akateemisia avustuksia ja projektiavustuksia on vuonna 2017 jaettavana yhteensä II 250 euroa.
KVJA Juntura: Jaetaan vuonna 2017 akateemisina avustuksina yhteensä xxxx euroa ja projektiavustuksina
xxxx euroa. Akateemi5ten avustusten hakuaika päättyy 23.4.2017 ja projektiavu5tusten hakuajat päättyvät
26.3.2017 ja 15.10.2017.

HVPJ Vaara esitti, että vuonna 2017 akateemisina avustuksina yhteensä 7900 euroa ja projektiavustuksina
3350 eu roa. Akateem isten avustusten hakuaika päättyy 23.4.2017 ja projektiavustusten ha kuajat päättyvät
26.3.2017 ja 15.10.2017. Hallitus tarkastelee avustuksien kriteerit helmikuun aikana.
HJ Parviainen kannatti Vaaran esitystä.
Päätös: Päätettiin, että vuonna 2017 akateemisina avustuksina yhteensä 7 900 euroa ja projektiavustuksina
3 350 euroa. Akateemisten avustusten hakuaika päättyy 23.4.2017 ja projektiavustusten hakuajat päättyvät
26.3.2017 ja 15.10.2017. Hallitus tarkastelee avustuksien kriteerit helmikuun aikana.

HJ Tervahauta ja KVJA Juntura poistuivat kokouksesta.
22 5 Akateemiset kunniamerkit Annos 57 -vuosijuhtassa
OYY:n juhlasäännön 14 5:n mukaan akateemiset kunniamerkit ja tunnustukset jaetaan pääsääntöisesti
ylioppilaskunnan vuosijuhlassa. Akateemiset kunniamerkit ja tunnustukset myöntää ylioppilaskunnan
hallitus.
Ylioppilaskunnan juhlasäännön 15 5:n mukaan ylioppilaskunnassa toimii kunniatyöryhmä. Ylioppilaskunnan
hallitus nimittää työryhmän aikaisintaan 15. marraskuuta ja viimeistään 15. joulukuuta. Kunniatyöryhmän
puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja, sihteerinä hallituksen nimeämä ylioppilaskunnan
toimihenkilö sekä kolme muuta jäsentä, jotka koostuvat ylioppilaskunnan puheenjohtajasta sekä kahdesta
Rauhala-klubi ry:n nimeämästä edustajasta. Työryhmän toimikausi on kalenterivuosi. Kunriiatyö ryhmä
valmistelee hallitukselle esityksen myönnettävistä kunniamerkeistä ja tunnuksista. Lisäksi kunniatyö ryhmä
valmistelee hallituksen esityksen kunniajäsertiksi kutsuttavista.
Kunniatyöryhmän jäseninä ovat vuonna 2017 toimineet Joel Kronqvist (puheenjohtaja), Susa Vikeväkorva,
Samira Fahim ja Valle Uirnonen sekä sihteerinä Janne Hakkarainen.
VA Hakkarainen: Myönnetään ylioppilaskunnan akateemiset kunniamerkit kunniatyöryhmän esityksen
mukaisesti.
HPJ Kronqvist julisti kokoustauon klo 12.48.
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HJ Parviainen poistui kokouksesta.
HPJ Kronqvist jatkoi kokousta klo 12.54.

HJ Pitkänen saapui kokoukseen.
Päätös: Myönnettiin ylioppilaskunnan akateemiset kunniamerkit liitteen mukaisesti.
Liite: Akateemiset kunniamerkit 2017 (ei julkinen 25.2. klo 22 asti).
23 § Lausunto opiskeLijavaLintauudistuksesta

Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on
sen puhevaltaa.

--

6) edustaa ylioppilaskuntaaja käyttää

OYYH17 on lausunut opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmäraportista “Valmiina valintoihin!
Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa.” Lausunto on toimitettu
Oulun yliopistolle ja Suomen ylioppilaskuntien liitolle.
KA Määttä: Merkitään tiedoksi annettu 23.1.2017 annettu lausunto opiskelijavalintauudistuksesta.
24 § Kutsut

OYYH17 päätti kokouksessaan 1/2017, että yI.ioppilaskunta maksaa kutsun perusteella muiden järjestöjen
vuosijuhlille yhden osallistujan.
24.1 § OYYSHIT 10-vuotta 4.2.2017

Illalliskortin hinta on 50€.
HVPJ Vaara esitys: Lähetetään HVPJ Vaara ja EPJ Vikeväkorva. Korvataan 50% illalliskortin
hinnasta.

Päätös: Esityksen mukaan.
24.1 § Verba ry 45-vuotta 25.3.207

Ilalliskortin hinta on 60€ (silliaamiainen erikseen 7€).
Pääsihteeri: Päätetään kokouksessa.
Päätös: Lähetetään Kalle Parviainen.
23.3 § Nikoti ry 55-vuotta 18.3.2017

Illalliskortin hinta on 70€ (Siltis 10€)
Pääsihteeri: Päätetään kokouksessa.
Päätös: Lähetetään HJ Heiskanen.

PJ
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23.4 § Laskiainen 28.2.2017

Kutsu Laskiaisen edustusjoukkueeseen.
Pääsihteeri: Päätetään kokouksessa.
Päätös: Lähdetään OYYH17:n joukkue standard-luokan sarjaan.

25 5 Muut esiLLe tuLevat asiat

Aleksi Hursti esitteli some-kuvia.
26 5 Kokouksen päättäminen

HPJ Kronqvist päätti kokouksen klo 14.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Oulussa

Oulussa

.2017

.

1

.

3

.2017

—

2

Aino-Kaisa Manninen
Pääsihteeri

Joel Kronqvist
Hallituksen puheenjohtaja

Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kuLkua vastaavaksi

Oulussa

.

2.

.2017

.

1—

.2017

Aleksi Hursti
Pöytä ki rj anta rkastaj a

Miina-Anniina Heiskanen
Pöytä kirja nta rkastaj a
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PAIKALLINEN SOPIMUS OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSUHTEIDEN
EHDOISTA
1 5 Sopimuksen soveltaminen

Ylioppilaskunnan pal.veluksessa olevien työntekijöiden työsuhteissa sovelletaan kulloinkin voimassa
olevaa Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n sopimaa
val.takunnalUsta ylioppilaskuntien työehtosopimusta. Sen lisäksi työntekijöiden työsuhteissa
sovelletaan, mitä jäljempänä on sovittu. Työntekijöillä tarkoitetaan tässä yhteydessä ylioppilaskunnan
vakituista henkilökuntaa tai heidän sijaisiaan.
2 5 Matka-ajan määräytyminen
Matka-aika kertyy normaalin työajan (klo 9—17) ulkopuolella tapahtuvasta matkustamisesta
työehtosopimuksen mukaisesti.
3 § Liikuntaan käytettävä työaika
Kokoalkaisilla työntekijöillä on oikeus käyttää työajastaan 4 tuntia liikuntaan kuukaudessa
(keskimäärin 1 h/vko). Osa-aikaisilla työntekijöittä tiikuntaan käytettävä aika on suhteutettu heidän
työaikaansa.
4 § Työsuhde-edut

Työntekijätlä on oikeus nk. virikeseteleihin (verovapaa kulttuuri-ja liikuntaetu) yhteensä 240 euroa
vuodessa (4 kpl/kk). Oulun joukkotiikenteen sisäiseen kausilippuun tai arvolippuun 25 % alennus (max.
130 e/vuodessa). Laaja vapaa-ajan tapaturmavakuutus.
5 5 TyöterveyshuoLto
TyöntekijöilLe järjestetään yleis- ja työterveyslääkäritasoinen työterveyshuolto.
6 § KiLpailukykysopimuksen työajanpidennys
Työajanpidennys perustuu YLemmät toimihenkilöt YTN ry:n ja Patvetualojen työnantajat PALTA ry:n
30.5.2016 saavuttamaan neuvottelutulokseen, jossa lähtökohtana on 24 tunnin lisäys vuosityöaikaan.
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Työnantajalla on oikeus suunnitelLa näiden päivien ohjelma pidemmäksi kuin 8 tunniksi (sisältää
lounaan) ja velvoittaa työntekijöitä olemaan läsnä tapahtumissa. Työaika ei kuitenkaan voi ylittää
tyäehtosopimuksessa määrättyä liukuman enimmäistyöaikaa eli 13 tuntia. Työnantaja ei ole
velvoitettu maksamaan näistä päivistä lisä- tai ylityökorvauksia. Työntekijällä on oikeus kerryttää
saldoansa normaalin työajan ytittävältä ajalta.
Sopimuksen voimassaolo
Tämä sopimus astuu voimaan 1.2.2017 ja on voimassa 31.1.2018 asti.
Oulussa 2.2.2017

Oulun yliopiston ylioppilaskunta
Joel Kronqvist, hallituksen puheenjohtaja

Oulun yliopiston ylioppilaskunta
Aino-Kaisa Manninen, pääsihteeri

/4a
työntekijöitä edustava luottaniushenkilö

varaluottamushenkilö

Henna Määttä

Hennamari Toiviainen
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Suomen paras paikka opiskeLla

Tavoitteena Suomen paras paikka opiskella
Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (O’Diako), Oulun ammattikorkeakoulun
opiskelijakunnan (OSAKO) ja Oul.un yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) yhteinen
kunnallispoliittinen ohjelma on ytimekäs opas päättäjille.
Mielestämme parhaassa korkeakoulukaupungissa opiskelija on aktiivinen ja hyvinvoiva
kuntalainen. Hänet otetaan huomioon kaikessa kaupungin toiminnassa. Parhaassa
korkeakoulukaupungissa opiskelijan ääni kuuluu ja sitä kuunnellaan. Näitä ääniä on Oulun
kaupungissa noin 25 000.
Oulun tulee profiloitua houkuttelevana opiskelijakaupunkina. Kaupungin tulee olla
moderni, kansainvälinen ja kunnianhimoinen. Kaupunki toimii aktiivisesti opiskelijoiden
rekrytoinnissa Suomessa ja kansainvälisesti tiiviisti korkeakoulujen kanssa. Kaupunki viestii
palveluistaan myös englanniksi.
Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu keskittävät koulutuksensa Linnanmaan ja
Kontinkankaan kampuksiDe. Lähivuosien aikana Oulun kaupunki on myös isossa roolissa
muassa
muun
tarvitaan
Panostuksia
kehittämisessä.
alueiden
näiden
joukkoliikenneyhteyksiin ja opiskelija-asumiseen sekä opiskelijoiden palveluihin ja
työllistymismahdollisuuksiin.
Paremmat liikenneyhteydet ja eduLLisempaa joukkotiikennettä opiskeLijoiLLe
Parhaana opiskelijakaupunkina Oulu tarvitsee toimivat liikenneyhteydet opiskelijoiden
kodeista kampuksille sekä kahden kampuksen välille.
Joukkoliikenteen suunnittelussa tulee huomioida, että opiskelijat ovat joukkoliikenteen
suurin yksittäinen käyttäjäryhmä. Joustava ja tavoittava joukkotiikenne kannustaa ihmisiä
myös valitsemaan ekologisen vaihtoehdon.
Kevyen liikenteen väylien kuntoa tulee parantaa sekä lisätä opasteita pääväylien varrelle.
Keskustaan ja kampuksille tarvitaan lisää turvallisia pyöräparkkeja ja pyörän
huolto pisteitä.
Parkkipaikkojen määrä kummallakin kampusalueella on riittämätön. Tämän vuoksi
kummallekin kampukselle täytyy rakentaa lisää pysäköintitilaa.
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Tavoitteenamme on:
O
Joukkoliikenteen kausi- ja arvol.ippuihin 50 % opiskelija-alennus. Opiskelijat ovat
erillinen asiakasryhmä joukkoliikenteessä.
asuinpaikoista
opiskelijoiden
joukkoliikenneyhteydet
O
Hyvät
korkeakou[ukampuksi[l.e.
O
Enemmän joukkoliikenteen vuoroja aamuruuhkiin sekä vuoroja myös yöaikaan
tukemaan ympärivuorokautista opiskelua sekä opiskelijoiden työssäkäyntiä.
O
Suora joukkoliikenneyhteys moottoritietä Linnanmaan ja Kontinkankaan välillä.
Ympärivuotinen kevyenliikenteen väylien kunnossapito.
O
Viihtyisää asumista ja monipuotisia paLveLuita
Opiskelijat tarvitsevat viihtyisiä asuntoja opiskelupaikkojen läheisyyteen sekä hyvien
kulkuyhteyksien varrelle kummaltakin kampusalueelta. Opiskel.ijamäärän kasvaessa
uusien asuntojen tarve Linnanmaan kampusalueella kasvaa. Laadukkaita asuntoja voidaan
jatkossa rakentaa kustannustehokkaasti, kun kaupunki tukee osaltaan tiiviimpää ja
Kaupungin tulee velvoittaa kaavassa rakennuttajat
korkeampaa rakentamista.
rakentamaan asuntojen yhteyteen yhteisöliisyyttä l.isääviä sosiaalitil.oja asukkaille.
tukea
kaupungin
tulee
Oulun
lisäksi
keskusta-alueen
Valovoimaisen
opiskelija-asumiskeskittymien kehittymistä. Opiskelijat suosivat yleensä [ähialueiden
palveluja esim. kauppojen, terveyspa[ve[uiden ja liikuntamahdollisuuksien osalta.
perusta.
jaksamisen
ja
oppimisen
kaiken
on
hyvinvointi
Opiskelijoiden
että
liikuntasekä
on
panostettava
Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin
kulttuuripa[ve[uita tukemalla.
Tavoitteenamme on:
Edullinen ja [aadukas opiskelija-asuntojen uustuotanto, esimerkiksi halvoilla
O
tonteilta.
O
Asemakaavan muuttaminen, jotta korkeampi ja tiiviimpi rakentaminen
Linnanmaalle ja sen lähial.uei[le onnistuu. Opiskelija-asuntojen autopaikkanormia
tulee pienentää.
O
Rakennuslupien täytäntöönpano Linnanmaan alueella.
O
Oulun kaupungin palvelut tavoittavat niin suomalaiset kuin kansainväliset
opiskelijat.
O
Edullisia [iikuntamahdol[isuuksia lähellä opiskelijoita.
O
Monipuolista, saavutettavaa ja edullista kulttuuritarjontaa opiskelijoille.
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Työkokemusta ja työpaikkoja opiskeLijoiLle
Oman alan työkokemus ja kontaktien saaminen jo opiskeluaikana vaikuttaa opiskelijoiden
jäämiseen opiskelukaupunkiin myös valmistumisen jälkeen. Jotta mahdollisimman moni
saa työkokemusta Oulusta, tulee kesätyö-ja harjoittelupaikkoja olla tarjolla enemmän.
Keväällä 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan teettämän kyselyn mukaan yli 60 %
yliopisto-opiskelijoista oli sitä mieltä, että kesätyö-ja harjoitteLupaikkoja Oulussa tai Oulun
alueella on joko huonosti tai hyvin vähän. Alle 40 % oli sitä mieltä, että niitä on
kohtalaisesti. Tyytyväisiä tilanteeseen on vain hyvin marginaalinen ryhmä opiskelijoista.
Korkeakoulutettujen kansainvälisten osaajien työllistymistä on myös kehitettävä Oulun
seudulla. Kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen on tärkeää Oulun kansainvälisen
vetovoimaisuuden lisäämisessä ja kansainvälisten verkostojen luomisessa. Oulun
korkeakoulujen kansainvälisiä opiskelijoita työllistäviä hankkeita tulee kehittää ja tukea.
Kansainvälisten opiskelijoiden verkostoituminen työnantajiin ja työelämään helpottaa
Oulun seudulla pysymistä valmistumisen jälkeen.
Tavoitteenamme on:
O
Oulun kaupungin harjoittelupaikat julkisesti nähtävil.le.
O
Yritysten, Oulun kaupungin ja korkeakoulujen välisiä yhteistyöprojekteja ja
harjoittelupaikkoja
paIkallisia
saadaan
joiden
kautta
-kokeiluja,
korkeakouluopiskelijoille ja vastavalmistuneille.
O
Erityistä tukea ja hankkeita kansainvälisten opiskelijoiden työllisyyteen.
O
Oulun kaupunki toimii esimerkkinä myös kansainvälisten opiskelijoiden
työllistäjänä.
O
Kesätyösetelimallin laajentaminen koskemaan koulutusta vastaavaa ensimmäistä
kesätyötä varten.
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