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OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2018
Aika:

to 15.2. klo 9.00

Paikka:

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

Jäsenet:
Kalle Parviainen
David Delahunty
Katri Kiurujoki
Toni Sandvik
Jenna Suorsa
Tuomas Soini
Vilma-Riikka Tiittanen
Lisäksi:
EPJ Shnoro
EVPJ Putula
PS Manninen
KA Määttä
OYLPT Hyypiö
SA Toiviainen
Kanslisti Kaleva
TTYA Salomaa
VA Hakkarainen

(puheenjohtaja)
1 5—15 5

(este)
1 5— 18.8 5

7 5—205
(sihteeri)
15— 6.1 §
115—12 5
8§

1 § Kokouksen avaus
HPJ Parviainen avasi kokouksen klo 9.05.
2 5 LaiLLisuusja päätäsvaLtaisuus

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 järjestä ytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajastajärjestäytymiskokouksenjälkeen.
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 esteellisyyclen vuoksi.
Hallintosäännön 23 5:n mukaan hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia kesä-, heinä- tai elokuussa, jos
kokouksessa on saapuvilla vähintään kolme hallituksen jäsentä, 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 1/2018, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2018 on edellisen
vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin
varoajalla.
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P5 Manninen: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.
3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Manninen:

P5

Valitaan

kaksi

Pöytäkirjantarkastajat

pöytäkirjantarkastajaa.

toimivat

tarvittaessa

äänten laskij o ina.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Katri Kiurujoki ja Toni Sandvik. Pöytäkirjantarkastajat toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina.
4 § EsitysListan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
P5 Manninen: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin:
Muutetaan kohta 14 § kohdaksi 14 5 Lausunnot ja kannanotot, joissa on kaksi alakohtaa 14.1 5
Kommentti yliopiston tenttijärjestelyiden muuttamisesta ja 14.2 § Kannanotto Korkeakoulujen
yhteistyön syventäminen on toteutettava koulutuksen ja tutkimuksen laatu edellä.
-

5 § ILmoitusasiat
29.1.
30.1.
31.1.
2i,2-.
2.2.
6.2.
6.2.
6.2.
6.2.
6.2.
6.2.
6.2.
7.2.
8-9.2.
9.2.
12.2.
12.2.
12.2.
12.2.
12.2.
13.2.

SA Toiviainen ja HJ Tiittanen YTHS:n terveystyöryhmässä
HVPJ Suorsa ja HJ Kiurujoki Arkkitehtikillan hallituksen kokouksessa kummeina
HJ Tiittanen tapasi yliopistopastoria (palveluiden mainostus opiskelijoille)
HPJ Parviainen Linnanmaan kampusalueen kehittämisen ohjausryhmässä
KA Määttä osallistui etänä opiskelijavalinta 2020 -keskustelutilaisuuteen
(opiskelijava[intauudistus)
Yliopistopastori Ari Savolainen vieraili hallituspalaverissa (kirkon palvelut yliopistolla)
HVPJ Suorsa Finanssin hallituksen kokouksessa kummina
HVPJ Suorsa ja HJ Kiurujoki Sähköinsinöörikillan hallituksen kokouksessa kummeina
HPJ Parviainen, HJ Delahunty, HJ Kiurujoki, HJ Sandvik tapaamisessa tilapalveluiden Arto ja
Timo Haverisen kanssa (ajankohtaiset asiat)
HPJ Parviainen ja HJ Kiurujoki kummeilivat Humanistisen KiIlan puheenjohtajaa Elina
Honkasta
HJ Sandvik Atlaksen hallituksen kokouksessa kummina
HJ Sandvikja HJ Soini OLTOn hallituksen kokouksessa kummeina
HPJ Parviainen, HJ Delahunty, HJ Tiittanen ja KA Määttä tapaamassa Suomen opettajaksi
opiskelevien liiton (SOOL) hallituksen jäsen Ville Saviluotoa
Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) avausseminaari Turussa
HJ Sandvik, TTYA Salomaa ja PS Manninen tapasivat AYY:n edustajia (järjestöportaalin
uudistus)
HPJ Parviainen, HJ Delahuntyja HJ Sandvik OSAKOn järjestämässä Linnanmaan
yhteiskampuksen ideointipäivässä
HVPJ Suorsa ja TTYA Salomaa tapasivat Business Kitchenin Niina Karvisen (Löyly-tapahtuma)
KA Määttä tapasi koulutuspalveluiden johtajaa Sareniusta ja koulutuspalvelupäällikkö
Vedenjuoksua (ajankohtaiset asiat)
KA Määttä DIGIT-ohjausryhmän tapaamisessa (opetuksen ja oppimisen digitaaliset palvelut,
opettajien digikyselyn tulokset)
HJ Soini ja HJ Tiittanen Oharin hallituksen kokouksessa kummeina
Oulun ylioppilaslehden toimitusharjoittelijahaastattelut
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P5 Manninen: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.
Päätös: Esityksen mukaan.
6 § HenkiLöstöasiat
6.1 § ToimitusharjoitteLijan 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.
Talousarvioon 2018 on varattu rahaa toimitusharjoittelijan palkkaamiseksi Oulun ylioppilaslehdelle.
Harjoittelijan toimenkuvaan kuuluvat lehden toimitukseen ja sisällöntuotantoon liittyvät tehtävät.
Harjoittelijalle on maksettava vähintään Kelan palkansaajan työssäoloehdon täyttävää
vähimmäis palkkaa (1189 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.
OYY:n hallitus päätti kokouksessaan 1/2018 avata toimitusharjoittelijan haun, joka oli auki 8.2. klo
23.5 9 asti ja valtuutti OYLPT Hyypiö ja PS Manninen valmistelemaan hakukuulutus, valitsemaan
haastatteluun kutsuttavat ja tekemään haastattelut, joiden perusteella he tekevät hallitukselle
esityksen tehtävään valittavasta henkilöstä.
Hakuaikaan mennessä hakemuksensa jättivät Marko Heikkinen, Maria Kurtti, Timi Kärki, Noora
Lievonen Katariina Mäkelä, lda-Emilia Pikkuaho ja Pyry Saarinen. Myöhässä hakemuksensa jätti
Riikka Kärkkäinen,jonka hakemusta ei otettu valinnassa huomioon. Haastatteluihin kutsuttiin Marko
Heikkinen, Maria Kurtti, Noora Lievonen ja Katariina Mäkelä.
P5 Manninen: Hallitus valitsee toimitusharjoittelijan.
työehtosopimuksen mukainen.

Harjoittelijan

palkkaus

on

lehdistön

HPJ Parviainen esitti, että valitaan toimitusharjoittelijaksi Marko Heikkinen.
Hallitus oli asiasta yksimielinen.
Päätös: Valittiin toimitusharjoittelijaksi Marko Heikkinen. Harjoittelijan palkkaus on lehdistön
työehtosopimuksen mukainen.
Liite: Valituksi tulleen hakemus (toimitusharjoittelija).
6.2 § Projektityöntekijä OYY:n Löyly-tapahtumaan kansainväListen opiskelijoiden työLtistymiseksi
Hallintosäännön 107 § 3. momentin mukaan hallituksen tehtävänä on 5) päättää perusteista,joilla
pääsihteeri palkkaa määräalkaisia toimihenkilöitä, kuten kiireapulaisia. Edelleen hallintosäännön
107 § 4. momentin mukaan työnantajan edustajan tehtävänä on hoitaa muut kuin edustajisto lIe tai
hallitukselle määrätyt työnantajan tehtävät. Työnantajan edustajan tehtäviä hoitaa pääsihteeri
--

Tapahtuman ohjelmassa huomio idaan työllistymisen eri osa-alueet, kuten työnhaku, jatkokoulutus,
paikalliset ja valtakunnalliset vaikuttamismahdollisuudet sekä yrittäjyys ja paikallisten yritysten
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näkökulmat. Kattoteemana on kansainvälisten opiskelijoiden juurturninen ja mahdollisuudet
Oulussa. Miten voimme edistää sitä, että kansainvälinen potentiaati jäisi rikastuttamaan
vie railevien
käsitellä
tarkoituksena
on
aiheita
Tapahtumassa
kaupunkianime?
asiantuntijaluennoitsijoiden avulla luennoilla, workshopeissa ja keskustellen.
Tapahtumalle on myönnetty Universitasrahoitusta 6000 € ja rahoitusta haetaan Rusiness Oulusta.
Rahoitusta tullaan hakemaan myös yrityssponsoreilta YYK Arstion toimesta.
OYYH valtuutti kokouksessaan 1/2018 valtuuttaa P5 Manninen tekemään
projektisihteeriksi. Projektisihteerin työaika on maksimissaan 2 kuukautta, 20 h viikossa.

rekrytointi

P5 Manninen solmi työsuhteen Löyly-tapahtuman suunnittelusta Tiina Strandin kanssa. Projektit yön
kesto on 60 tuntia ja lisätunneista voidaan sopia tarvittaessa. Palkkaus on ylippilaskuntien
työehtosopimuksen palkkaluokan II mukainen.
P5 Manninen: Merkitäan tiedoksi, että Löyly-tapahtuman projektisihteeriksi on valittu Tiina Strand.

7 5 Puistomannen osakkeiden arvonaLennus
1) vastata ylioppilaskunnan
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on
tai johtosääntöjen mukaan
sääntöjen
muista
näiden
kuin
ja
16)
päättää
hallinnosta ja taloudenhoidosta
asioista.
kuuluvista
edustajistolle
--

--

Hallintosäännön 96 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on:
1) päättää lainan ottamisesta, myö ntämisestä ja takaamisesta,jos niiden yhteissuuruus on enintään 5 %
viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen jäsenmaksutuoton määrästä;
2) vastata sisäisestä valvonnasta;
3) vastata riskienhallinnasta;
4) vastata omistajaohjauksesta;ja
5) vastata rahastojen hoidosta.
Puistomannen osakkeiden arvo taseessa on tällä hetkellä yhteensä 308 225,65 euroa. Vuonna 2017
teetettyjen arviokirjojen (OP Kiinteistö, Realia Oy) perusteella KOY Puistomannen osakkeiden arvo on
huomattavasti alempi.

P5 Manninen: Hallitus päättää KOY Puistomannen osakkeiden arvonalennuksesta 200 000 euron verran.
Arvonatennus huamioidaan vuoden 2017 tilJnpäätöksessä.
EVPJ Putula saapui kokoukseen.
Päätös: Esityksen mukaan.
8 § Jäsenmaksujen maksamisen yhteydessä kerättävät vapaaehtoiset maksut Lukuvuonna 2018—2019
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5:n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

--

16) päättää muista kuin näiden

Lukuvuonna 2014—2015 jäsenmaksun yhteydessä suoritettavien vapaaehtoisten maksujen kohteet olivat:
Ylioppilaslehti Ylkkäri kotiin tilattuna 10,00€, SYL:n kehitysyhteistyöhankkeet 5,10 €, Uusi lastensairaala
projekti 5,20 € sekä Oulun seudun yhden vanhemman perheet ry 5,30 €.
-

Lukuvuonna 2015—2016 jäsenmaksun yhteydessä suoritettavien vapaaehtoisten maksujen kohteet olivat:
Oulun yliopiston
SYL:n kehitys yhteistyöhankkeet 5,10 €,
Ylkkäri kotiin tilattuna 10,00 €,
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sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito piirin leikki- ja

Lukuvuonna 2016—2017 jäsenmaksun yhteydessä suoritettavien vapaaehtoisten maksujen kohteet olivat:
Oulun ylioppilaslehti kotiin tilattuna syksyn 2016 ajan 5 €, SYL:n kehitysyhteistyöhankkeet 5,10 €, Oulun
yliopiston varainhankintakampanja 5,20 € tai 10,10 € sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin leikki- ja
nuorisotoiminta 5,30 €.
Lukuvuonna 2017—2018 jäsenmaksun yhteydessä suoritettavien vapaaehtoisten maksujen kohde oli SYL:n
kehitysyhteistyöhankkeet 5 €, 10 € tai 20 €.
PS Manninen: Hallitus päättää, että jäsenmaksun yhteydessä suoritettavien vapaaehtoismaksuja kerätään
SYL:n kehitysyhteistyöl.le 5 €, 10€ tai 20€.
Kanslisti Kaleva saapui taustoittamaan lahjoitussummien määriä ja poistui kokouksesta.
HJ Tiittanen esitti, että jäsenmaksun yhteydessä suoritettaviin vapaaehtoismaksuihin lisätään 6,90 € Hope
ry:n Oulun paikallistoimintaan.
HJ Soini kannatti esitystä.
Päätös: Hallitus päättää, että jäsenmaksun yhteydessä suoritettavien vapaaehtoismaksuja kerätään SYL:n
kehitysyhteistyölle 5 €, 10€ tai 20 € sekä Hope ry:n Oulun paikallistoimintaa 6,90€.

9 § YLioppiLasrahaston haLLituksen vaLinta vuodeLle 2018
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on -- 16) päättää muista kuin näiden
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.
Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahaston Oulun ylioppilasrahaston hallituksessa on
perinteisesti ollut 3 edustajaa Oulun yliopiston ylioppilaskunnasta. Rahastosta jaetaan apurahoja
ylioppilasrahaston hallituksen esityksen perusteella rahaston ohjesäännön mukaisesti.
Rahaston tarkoitusta toteutetaan jakamalla tutkimus- ja opintoapurahoja, matka-avustuksia sekä myös
muita avustuksia akateemisen loppututkinnon Oulun yliopistossa tai muussa Pohjois-Suomen
korkeakoulussa suorittaneille nuorille tieteenharjoittajille, jotka eivät ole suorittaneet lisensiaatin tai
tohtorin tutkintoa.
Vuonna 2017 ylioppilasrahaston hallitukseen ovat kuuluneet Tiina ltäsala, Taneli Kastikainen ja Pekka Rihko.
Ylioppilasrahaston puheenjohtajana on toiminut inspehtori Vesa Puhakka.
OYYH päätti kokouksessaan 1/2018 avata haun ylioppilasrahaston hallituksen jäseniksi. Haku päättyi
12.2.2018 klo 23.59 ja määräaikaan mennessä hakemuksensa jätti Miina-Anniina Heiskanen. Rahaston
puheenjohtajana toimii inspehtori Vesa Puhakka.

PS Manninen: Valitaan jäsenet ylioppilasrahaston hallitukseen.
HPJ Parviainen e5itti, että valitaan ylioppilasrahaston hallituksen jäseniksi Miina-Anniina Heiskanen, Toni
Sandvik ja Mirjam Putula.
Hallitus oli asiasta yksimielinen.
Päätös: Valittiin Oulun ylioppilasrahastan hallituksen jäseneksi Miina-Anniina Heiskanen, Toni Sandvik ja
Miriam Putula.
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10 § Ympäristöjaoston puheenjohtajan vaLinta vuodeLLe 2018

Oulun yliopiston
OYYH:n kokouksessaan 24/2017 antamien pysyväismääräyksen mukaan
ylioppilaskunnassa toimii edunvalvontajaosto sekä jatko-opintojaan tekeville suunnattu jatko
opiskelijajaosto. Muiden jaostojen perustamisesta päättää hallitus erikseen kullekin kalenterivuodelle. Viime
vuosina ylioppilaskunnassa on edellä mainittujen jaostojen lisäksi toiminut ympäristöjaosto ja
kulttuurijaosto.
--

Hallintosäännön 38 5:n mukaan jaostolla on hallituksen nimeämä jaoston puheenjohtaja ja tarvittava määrä
jaoston varapuheenjohtajia. Jaoston kokouksen sihteerinä toimii ylioppilaskunnan hallituksen nimeämä
henkilö.

Hallintosäännön 39 5:n mukaan jaoston kokous on julkinen. Jaoston kokouksessa ei saa käsitellä asiaa tai
asiakirjaa, joka on lain mukaan salassa pidettävä.
OYYH päätti kokouksessaan 25/2017 perustaa ympäristöjaostonja kulttuurijaoston vuodelle 2018 sekä avata
haun edunvalvontajaoston, ympäristöjaoston ja kulttuurijaoston puheenjohtajiksi. Haku päättyi 6.12. klo

23.5 9 halloped.fi-järjestelmässä. Halloped.fi järjestelmä oli joulukuun alussa alhaalla.
päätti kokouksessaan 31/201 7 jatkaa hakua edunvalvontajaoston, ympäristöjaoston ja
kulttuurijaoston puheenjohtajiksi 16.1.2018 asti. Aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan valintoja
tehdessä. Hakuaikaan mennessä ei tullut yhtään hakemusta ympäristöjaoston puheenjohtajaksi, joten OYYH
päätti jatkaa hakua ympäristöjaoston puheenjohtajaksi 12.2.2018 klo 23.59 asti. Hakuaikaan mennessä
hakemuksensa jätti Valtteri Paakki.
OYYH

P5 Manninen: Valitaan ympäristöjaoston puheenjohtajaksi 2018 Valtteri Paakki.
Päätös: Esityksen mukaan.

Kokoustauko klo 10.12 —10.16.
SA Toiviainen saapui kokoukseen.
11 § OYY:n osaLListuminen Häirinnästä vapaa Suomi —kampanjaan

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

--

16) päättää muista kuin näiden

#häirinnästävapaa -kampanjan tavoitteena on nostaa esiin hyviä toimintamalleja, joilla seksuaaliseen
häirintään voidaan puuttua niin yrityksissä, yhteisöissä kuin eri organisaatioissa. Kampanjaan mukaan
lähtevät organisaatiot tuovat julki sitoutumisensa puuttua häirintätilanteisiin ja kertovat toimintamalleista,
joilla tilanteisiin puututaan. Kampanjassa haastetaan organisaatiot mukaan tekemään yhdessä häirinnän
vastaista työtä.
SA Toiviainen: Päätetään osallistua Häirinnästä vapaa Suomi —kampanjaan yhdessä Oulun yliopiston kanssa.
Päätös: Esityksen mukaan.

12 § Terveystyöryhmän opisketijajäsenet vuodeLLe 2018
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5:n mukaan hallituksen tehtävänä on
tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista.

--

16) päättää muista kuin näiden

sääntöjen
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Paikallisen YTHS:n toimipisteen terve ystyöryhmä on terveyden edistämistoimintaa suunnitteleva ja
toteuttava yhteistyöryhmä terveysaseman ja ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä.
Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa terveyden edistämistoimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri
toimijoiden välillä, huolehtii paikallistasolla terveystiedon leviämisestä sekä kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa
terveyden edistämistyöhön lisäämällä opiskelija- ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä.
Konkreettisena esimerkkinä työryhmä järjestää joka syksy hyvinvointiviikon yliopisto yhteisölle.
OYY:n
asiantuntijajäsenenä
terve ystyöryhmään
kuuluu
terve yspalveluyksikön
Oulun
YTHS:n
sosiaalipoliittinen asiantuntija sekä kolme opiskelijajäsentä. Opiskelijajäsenten toimikausi on yksi
kalenteri vuosi. Perinteisesti OYY:n hallitus on nimennyt terve ystyö ryhmään kaksi opiskelijajäsentä avoimen
haun kautta sekä keskuudestaan kolmannen opiskelijajäsenen.
OYYH avasi kokouksessaaan 31/2017 haun YTHS:n terve ystyöryhmän opiskelijajäsenistä vuodelle 2018. Haku
päättyy 16.1.2018 klo 23:59. Kokouksessaan 1/2018 hallitus valitsi YTHS:n terve ystyöryhmään Jonna Niemen
ja Vilma-Riikka Tiittasen sekä jatkoi hakua yhden jäsenen osalta 12.2. klo 23.59 asti. Hakuaikaan mennessä ei
tullut uusia hakemuksia.
SA Toiviainen: Valitaan opiskelijajäsenet YTHS:n terveystyöryhmään.
HPJ Parviainen esitti, että valitaan YTHS:n terveystyöryhmän opiskelijajäseneksi Toni Sandvik.

Hallitus oli asiasta yksimielinen.
Päätös: Valittiin YTHS:n terveystyöryhmän opiskelijajäseneksi Toni Sandvik.
SA Toiviainen poistui kokouksesta.
13

Humanistisen tiedekunnan opetustiLojen tiLasuunnitteLutyöryhmän täydentäminen

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

--

16) päättää muista kuin näiden

Oulun ammattikorkeakoulun muuttaessa Linnanmaan kampukselle Oulun yliopiston kasvatustieteiden
tiedekunta ja humanistinen tiedekunta muuttavat kampuksen sisällä. Muuttojen hanke- ja yleissuunnittelu
on aloitettu suunnitteluryhmissä vuonna 2017. Molempien tiedekuntien tilasuunnittelutyöryhmissä toimii yksi
varsinainen ja yksi varajäsen.
Humanistisen tiedekunnan tilasuunnittelutyöryhmän varsinainen jäsen Ilo Paloheimo on jättänyt
eronpyyntönsä KA Määtälle 14.12.2017. Humanistisen tiedekunnan tilasuunnittelutyöryhmän varajäsen
Parviainen nousee työryhmän varsinaiseksi jäseneksi. OYYH18 on kokouksessaan 1/2018 avannut haun
tilasuunnittelutyöryhmään. Haku päättyi 12.2.2018. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät Kimmo
Mäkelä ja Jaana Raudaskoski.
KA Määttä: Valitaan humanistisen tiedekunnan opetustilojen tilasuunnittelutyöryhmän varajäsen.
HJ Sandvik esitti, että valitaan
varajäseneksi Jaana Raudaskoski.
Hallitus ali asiasta yksimielinen.

humanistisen

tiedekunnan

opetustilojen

tilasuunnittelutyöryhmän

Päätös: Valittiin humanistisen tiedekunnan opetustilojen tilasuunnittelutyöryhmän varajäseneksi Jaana
Raudaskoski.
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14 § Lausunnot ja kannanotot
14.1 § Kommentti yLiopiston tenttijärjestetyiden muuttamisesta
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajisto lie kuuluvista asioista.

--

16) päättää muista kuin näiden

Koulutuksen johtoryhmän opiskelijajäsen Koskela ja KA Määttä kommentoivat tenttijärjestelyiden
muuttamista. Kommenttia varten kerättiin opiskelijoiden mietteitä aiheeseen liittyen. Kommentti annettiin
23.1.2018.
KA Määttä: Merkitään tiedoksi liitteen mukainen kommentti.
Liite: Kommentti yliopiston tenttijärjestelyiden muuttamisesta.
14.2 § Kannanotto: KorkeakouLujen yhteistyön syventäminen on toteutettava kouLutuksen ja tutkimuksen
Laatu edeLlä
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajisto lie kuuluvista asioista.

--

16) päättää muista kuin näiden

OYY ja OSAKO julkaisivat kannanoton 14.2 liittyen Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n
omistusjärjestelyyn, jossa yliopistosta tulisi ammattikorkeakoulun enemmistäomistaja.
P5 Manninen: Merkitään kannanotto tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaan.
Liite: Kannanotto: Korkeakoulujen yhteistyön syventäminen on toteutettava koulutuksen ja tutkimuksen laatu
edellä
15 § Vutcanatian 2018 tapahtumapaikka
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajisto lie kuuluvista asioista.

--

16) päättää muista kuin näiden

Vulcanalia 2018 järjestetään keskiviikkona 12.9. Iltajuhlan paikka on ollut viime vuonna yliopiston 2Tparkkipaikka. Edustajisto hyväksyi ponsin siitä, että jatkossa iltajuhlan tapahtumapaikan valinnassa
huomioitaisiin säävaraus.
TTYA SaLomaa: Hallitus keskustelee Vulcanalian käytännön järjestelyistä ja päättää Vulcanalian iltajuhlan
tapahtumapaikan vuodelle 2018.
HPJ Parviainen esitti, että vuoden 2018 Vulcanalia järjestetään Areena Oulussa.
Hallitus oli asiasta yksimielinen.
Päätös: Päätettiin, että vuoden 2018 Vulcanalia järjestetään Areena Oulussa.
HJ Delahunty poistui kokouksesta.
16 § Periferiatapaaminen Oulussa 26—27.2.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on
sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolie kuuluvista asioista.
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YLIOPISTON
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Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 § mukaan hallituksen tehtävänä on
ja taloudenhoidosta.

--

1) vastata ylioppilaskunnan hallinnosta

Periferiatapaaminen järjestetään Oulussa 26—27.2. Oulun yliopiston ylioppilaskunnalle koituu kustannuksia
osallistujien majoituksesta, ruoasta ja tilavuokrista.
PS Manninen: Hyväksytään tapahtuman budjetti.
Päätös: Esityksen mukaan.
17 § OYY:n osaLListuminen Laskiaisen mäenLaskuun 13.2.2018

Mäen(askuun osalhstuminen maksaa 36€ /joukkue.
PS Manninen: Päätetään kokouksessa.
Päätös: Merkitään tiedoksi, että haWtus osa Ilistui mäen laskuun. OYY:lla meni ihan hyvin.
18 5 Kutsut
18.1 5 Mukava ry:n 25.-vuotisjuhtat 23.3.2018

lllalliskortin hinta on 50€ alkoholittomanaja 60€ alkoholillisena.
PS Manninen: Päätetään kokouksessa.
Päätös: Lähetetään HPJ Parviainen ja TTYA Salomaa. OYY maksaa yhden i[lal.liskortin.
18.2 5 Korkeakoututiikunnan suositukset 2018 -juLkaisuseminaari 1.3.2018

Helsingissä järjestettävä seminaari on maksuton.
P5 Manninen: Päätetään kokouksessa.
Päätös: Ei lähetä ketään.
18.3 § KaLevan mediatalon avajaiset 1.3.2018

Maksuton tilaisuus.
P5 Manninen: Päätetään kokouksessa.

Päätös: Lähetetään hallitus ja toimihenkilöt.
18.4 § SYL:n johdonseminaari 8.—9.3.2018 Helsingissä
SYL:n sektoritapaamisten osallistumismaksu on 70 e/osallistuja. SYL kompensoi matkakuluja
24 euron omavastuuosuuden jälkeen. Ylioppilaskunnan työntekijöille maksetaan päivärahat
ylioppilaskuntien työehtosopimuksen mukaisesti.
P5 Manninen: Päätetään kokouksessa.

Päätös: Lähetetään HPJ Parviainen ja PS Manninen.
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18.5 5 KouLutuspoLiittisten asiantuntijoiden verkostotapaaminen 9.3.2018 HeLsingissä

P5 Manninen: Lähetetään KA Määttä.
Päätös: Esityksen mukaan.
18.6 § SYL:n sopotapaaminen 20.-21.3.2018 HeLsingissä

SYL:n sektoritapaamisten osallistumismaksu on 70 e/osallistuja. SYL kompensoi matkakuluja
24 euron omavastuuosuuden jälkeen. Ylioppilaskunnan työntekijöille maksetaan päivä rahat
ylioppilaskuntien työehtosopimuksen mukaisesti.
PS Manninen: Päätetään kokouksessa.
Päätös: Lähetetään HJ Tiittanen ja SA Toiviainen.
18.7 5 SYL:n kv-tapaaminen 21.-22.3.2018 HeLsingissä

SYL:n sektoritapaamisten osallistumismaksu on 70 e/osallistuja. SYL kompensoi matkakuluja
24 euron omavastuuosuuden jälkeen. Ylioppilaskunnan työntekijöille maksetaan päivärahat
ylioppilaskuntien työehtosopimuksen mukaisesti.
P5 Manninen: Päätetään kokouksessa.
Päätös: Lähetetään TTYA Salomaa.
18.8 § SYL:n kopotapaaminen 22.-23.3.2018 HeLsingissä

SYL:n sektoritapaamisten osallistumismaksu on 70 e/osallistuja. SYL kom pensoi matkakuluja
24 euron omavastuuosuuden jälkeen. Ylioppilaskunnan työntekijöille maksetaan päivärahat
ylioppilaskuntien työehtosopimuksen mukaisesti.
P5 Manninen: Päätetään kokouksessa.
Päätös: Lähetään HJ Soini, HJ Suorsa ja KA Määttä.

HJ Tiittanen poistui kokouksesta klo 10.58.
18.9 § SYL:n viestintätapaaminen 4.4.—5.4.2018 HeLsingissä

SYL:n sektoritapaamisten osallistumismaksu on 70 e/osallistuja. SYL kompensoi matkakuluja
24 euron omavastuuosuuden jälkeen. Ylioppilaskunnan työntekijöille maksetaan päivärahat
ylioppilaskuntien työehtosopimuksen mukaisesti.
P5 Manninen: Päätetään kokouksessa.
Päätös: Lähetetään HJ Kiurujoki ja VA Hakkarainen.
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18.10 5 SYL:n kehytapaaminen 5.—6.4.2018 Helsingissä
SYL:n sektoritapaamisten osallistumismaksu on 70 e/osallistuja. SYL kompensoi matkakuluja
24 euron omavastuuosuuden jälkeen. Ylioppilaskunnan työntekijöille maksetaan päivärahat
ylioppilaskuntien työehtosopimuksen mukaisesti.
PS Manninen: Päätetään kokouksessa.
Päätös: Jätetään asia pöydälle.
19 § Muut esiLLe tulevat asiat
Wappu tulee!
Edustajiston puheenjohtajat antoivat hallitukselle kannustavaa ja kehittävää palautetta.

20 § Kokouksen päättäminen
HPJ Parviainen päätti kokouksen klo 11.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Oulussa

1

.

‘-

Oulussa

.2018

()

Z

.2018

nrnnen
Aino-Kai
Pääsihteeri

Kalle Parviainen
Hallituksen puheenjohtaja

Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi

7’

Oulussa

.

.2018

1‘

Oulussa

.

“2

.2018

—--.

-

-

Toni Sandvik
Pöytäkirjantarkastaja

Katri Kiurujoki
Pöytäkirjantarkastaja

Liite 1: Valituksi tulleen hakemus (toimitusharjoittelija).
Liite 2: Valituiksi tulleiden hakemukset (päätöskohdat 9 5, 10 § ja 13 5).
Liite 3: Kommentti yliopiston tenttijärjestelyiden muuttamisesta.
Liite 4: Kannanotto: Korkeakoulujen yhteistyön syventäminen on toteutettava koulutuksen ja tutkimuksen
laatu edellä.
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Kannanotto 14.2.2018

Kannanotto: KorkeakouLujen yhteistyön syventäminen on toteutettava koulutuksen ja
tutkimuksen laatu edellä
Oulun yliopisto on tänään 14. helmikuuta ehdottanut Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n
omistajille uutta omistusjärjestelyä, jonka myötä yliopistosta tulisi ammattikorkeakoulun
enemmistäomistaja. Nykyinen ammattikorkeakoulun enemmistöomistaja on Oulun kaupunki.
Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan
(OSAKO) mielestä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyön tiivistäminen hyödyttää
kaikkia osapuolia, mikäli yhteistyötä tehdään koulutuksen sekä tutkimuksen laatu ja sisältö
edellä.
“Ylioppilaskunta suhtautuu esitykseen lähtökohtaisesti myönteisesti. Yhteistyön
tiivistämisessä on järkeä, sillä muuten puheet yhteiskampuksesta voivat jäädä vain puheiden
tasolle. Syventyvä yhteistyö ei kuitenkaan saa tarkoittaa opetuksen tai tutkimuksen
laadullista tai sisällöllistä heikkenemistä. Tämänkaltaisten suurien mullistusten tulee myös
olla korkeakouluyhteisöjä aidosti osallistavia ja avoimia. Niin opiskeLijoilla kuin työntekijöillä
tulee olla vaikuttamismahdollisuuksia prosessin kaikissa vaiheissa. Avoimuus on itseisarvo, ja
se on tärkeä osa yhteisön sitouttamisessa muutokseen”, ylioppilaskunnan hallituksen
puheenjohtaja Kalle Parviainen toteaa.
“Yhteistyön tiivistäminen on lähtökohtaisesti hyvä asia, koska ammattikorkeakoulun muutto
LinnanmaaLle on tosiasia. Tämä ei saa kuitenkaan vaikuttaa opetuksen laatuun heikentävästi
ja kahden eri korkeakoulun malli on säilytettävä tuLevaisuudessakin. Yhtenäiset opintopolut
mahdollistavat muun muassa tehokkaamman kielten opiskelun ammattikorkeakoulun
opiskelijoille. Toivomme opiskelijakunnassa myös avoimempaa ja keskustelevampaa
ilmapiiriä yhteistyötä koskien. Opiskelijoiden ääni on jatkossakin kuultava
ammattikorkeakoulun päatöksenteossa, vaikka omistussuhteet muuttuvat”, opiskelijakunnan
hallituksen puheenjohtaja Anttijussi Ripaoja kommentoi.
Yliopiston ja ammattikorkeakoulun mukaan korkeakoulujen yhteistyö lisää opintopolkujen
joustavuutta ja parantaa opintojen suorittamismahdollisuuksia. Tällainen kehitys vastaa
ylioppilas- ja opiskelijakunnan tavoitteita. OYY ja OSAKO seuraavat tilannetta ja osallistuvat
keskusteluun myös tulevaisuudessa.
Kalle Parviainen
hallituksen puheenjohtaja
Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Anttijussi Ripaoja
hallituksen puheenjohtaja
Oulun ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta

Li sät i etoj a:
OYY: Kalle Parviainen, kalle.parviainen@oyy.fi, 040 523 1821
OSAKO: Anttijussi Ripaoja, anttijussi.ripaoja@osakoweb.fi, 050 317 4937
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Kommentti tenttikäytänteiden muuttamisesta
23/1/2018

Opetuksen tueLle annettu kommentti tenttikäytänteiden muuttamisesta Oulun yLiopistossa

oli
tavoitteena
keskeisenä
yhtenä
Edellisessä
opetussuunnitelmauudistuksessa
arviointimenetelmien monipuolistaminen. Mielestämme tämä on edelleen tärkeä ja keskeinen
pedagoginen kehittämiskohde yliopistossamme. Toisaalta tämä avaus kannustaa
kehittämiseen, mutta jäimme pohtimaan, onko tämä oikea tapa kehittää arviointimenetelmiä.
Kysymys oikeastaan kuuluukin, onko opetussuunnitelmauudistuksen tavoittelemat
monipuoliset arviointimenetelmätjo siinä määrin arkipäivää, että kaikissa tiedekunnissa ollaan
valmiita tenttiaikojen supistamiseen tai tenteistä kokonaan luopumiseen.
Keväällä 2016 järjestettiin tenttikysely, jossa kartoitettiin opiskelijoiden näkökulmia erilaisista
arviointimenetelmistä sekä tenttikäytänteistä. Kyselyyn vastasi 478 opiskelijaa. Kyselyssä
ulkomuistitenttiä paremmat arviot saivat mm. erilaiset harjoitus- ja projektityöt, ryhmätyöt,
esseet, jatkuva arviointi sekä materiaalitentit. Kyselyn perusteella suosituin tentin kestoaika oli
3 tuntia ja seuraavaksi suosituin kestoaika oli 2 tuntia. Opiskelijat arvioivat parhaaksi
tenttimisajaksi 12-16 välille sijoittuvan tenttimisajan. Laitamme nämä kyselyn tulokset vielä
kommenttimme liitteeksi. Tuloksiin olisi hyvä palata tenttikäytänteiden kehittämisen ja
opetussuunnitelmauudistuksen arvioinnin yhteydessä.
Opintosuoritusten arviointi sekä erityisesti tenttikäytänteet ovat puhututtaneet todella paljon
opiskelijoita, joten kysyimme opiskelijoilta kommentteja ja ajatuksia aiheeseen liittyen. Saimme
useita viestejä ja kommentteja, joista nostamme tähän muutamia. Erityisesti opiskelijat
vaikuttavat olevan huolissaan kahden tunnin tenttiajasta. Vaikka osa opiskelijoista
suhtautuukin positiivisesti siihen, että muutos tukisi arviointitapojen monipuolistaniista, suurin
osa meille kommentteja antaneista opiskelijoista kokee, että kahden tunnin tentit eivät olisi
Kursseilla, joilla pääasiallinen arviointitapa on yliopistotentti,
tarkoituksenmukaisia.
kysymysten tulee olla sellaisia, että ne mittaavat osaamista kaikilla kurssin sisältöalueilla.
Toisin sanoen, opiskelijat eivät halua päästä liian helpolla, vaan olipa arviointimenetelmä mikä
tahansa, he haluavat, että se todella mittaa osaamistavoitteiden toteutumista yhdenvertaisella
tavalla.
Meille tulleissa kommenteissa myös painotettiin sitä, että opiskelijat kokevat tentit eri tavoilla
ja osa heistä tarvitsee pidemmän ajan suoriutuakseen tenteistä kunnialla. Opiskelijat haluavat
tehdä tentit huolella ilman kiireen tuntua.
Erityisesti humanististen alojen opiskelijat haluavat muistuttaa, että heidän tenttivastaustensa
tulee olla laajoja ja pohtivia, ja ne vaativat huolellista suunnittelua, ajattelua ja jäsentelyä.
Matemaattisten aineiden opiskelijat puolestaan kokevat tarvitsevansa kahta tuntia pidemmän
tenttiajan suoriutuakseen vaativista tenttikysymyksistä, joihin liittyy usein hidasta
matemaattista johtamista. Aikaa tulee olla tarpeeksi myös tehtävien huolelliseen
tarkistamiseen. Toisaalta yhtenä vaihtoehtoisena menetelmänä matemaattisten kurssien
arviointiin tarjottiin kurssien aikana suoritettavien laskuharjoitusten hyväksyminen
osasuoritukseksi tenttiin.
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Tenttien keston lisäksi meille tulleissa kommenteissa opiskelijat esittivät näkökulmiaan tenttien
ajankohtaan liittyen. Monissa kommenteissa klo:16 alkavaa tenttiä ei koettu ongelmalliseksi,
mutta kommenteista oli erotettavissa kaksi opiskelijaryhmää, jotka tulee huomioida
päätöksenteossa. Nämä kaksi ryhmää ovat työssäkäyvät opiskelijat ja perheelliset opiskelijat.
Turvatakseen toimeentulonsa useat opiskelijat joutuvat käymään töissä, ja määräaikaisissa tai
osa-aikaisissa töissä työtehtävät ovat usein sellaisia, etteivät opiskelijat kovin helposti pysty
neuvottelemaan työvuorojaan. Perheellisten opiskelijoiden haasteena on, että päiväkodit
menevät kiinni klo 17 ja ovat myös viikonloppuisin kiinni. Kaikilla opiskelijoilla ei ole sellaista
tukiverkkoa, että lapsenhoito järjestyisi muulla tavalla tenttien aikana. Erityisesti tämä koskee
yksinhuoltajaopiskelijoita ja opiskelijoita, joiden kumppani tekee vuorotyötä. Molemmissa
tapauksissa uhkakuvana on, että tentit kasaantuvat ja kurssit jäävät roikkumaan, josta seuraa
kierre opintojen edistämättömyydestä. Mikäli tentit järjestetään jatkossa ainoastaan iltaisin tai
viikonloppuisin, vaihtoehtoisia, opintoja sujuvoittavia ja erilaiset opiskelijat huomioonottavia
järjestelyitä tulee tarjota. Lisäksi kannustamme yliopistoa pohtimaan lastenhoidon
järjestämistä tenttien ja opetuksen ajaksi. Lastenhoidon järjestämisessä täytyy kuitenkin
huomioida lasten hoitopäivän kokonaispituus.
Lopuksi haluamme nostaa esille, että oli kehityssuunta mikä tahansa, tulee yliopistossamme
huomioda tenttien ja arviointimenetelmien yhdenmukaisuus ja -vertaisuus. Tällä tarkoitamme
sitä, että erilaisten tenttikäytänteiden tulee olla yhtenäisiä ja esimerkiksi tenttiakvaarion tenttien
ja yliopistotenttien kestojen tulee olla samoja, jotta opiskelijat eivät ole eriarvoisessa
asemassa. Samalla kun tarkastelemme opintojaksojen arviointimenetelmiä ja osaamisen
mittaamista, meidän tulisi kiinnittää huomiota myös opintojaksojen kuormitukseen ja siihen,
että opintojaksojen välisissä kuormituksissa on valtavia eroja sekä tiedekuntien sisällä että eri
tiedekuntien välillä.

lida-Maria Koskela
Koulutuksen johtoryhmän jäsen

Henna Määttä
Koulutuspoliittinen asiantuntija

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, 90014 OULUN YUOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANT11LP,N KATU, 2T-OVI, 1 KRS, 90570 OULU.
PUH: +358504079623. TOIMISTO(OYY.FI, Vi.WW.OYY.FI

