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JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKON  
EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 1/2019 
 
PAIKKA: Rajakatu 35, F306 
AIKA: Maanantai 19.11.2018, klo 16.00 
 
 
KUTSUTTU: 
 
Edustajiston varsinaiset jäsenet ja (varajäsenet) ryhmittäin 21 (+21): 
 

INSINÖÖRIOPISKELIJAT  
4 (+5)  
Väänänen Kalle 
Virolainen Santeri 
Halkosaari Lassi 
Lajunen Anni 
(Laajala Miika) 
(Lehtiniemi Joni) 
(Tervo Jani) 
(Sillander Niklas) 
(Vinter Alex) 
 
JASTO 1 (+1) 
Enlund Julia 
(Tenhunen Mikko)  
 
JOK 1 (+1) 
Lang Oscar 
(Sorsa Roni) 
 
KONKURSSI 8 (+3) 
Patteri Jarkko 
Finni Marjut 
Kovanen Joni 
Purhonen Pape 
Myllyoja Lauri 
Siimelä Pauliina 
Jämsä Liisa 

Ruuskanen Miia 
(Heikkilä Teemu) 
(Oja-Lipasti Teemu) 
(Tiihonen Nea) 
 
LEGENDAT 2 (+3) 
Hartikainen Tuomo 
Keränen Jesse 
(Ahonen Emma) 
(Niemelä Juho) 
(Rauhansalo Mikael) 
 
MATKARATA 3 (+4) 
Ahonen Petra 
Jaatinen Jonna 
Turunen Samu 
(Sonja Rehvanen) 
(Rinteelä Minna) 
(Luoma Toni) 
(Kuusisalo Frans) 
 
VIP 2 (+2) 
Zhuravleva Anna 
Autio Esa 
(Björkman Tero) 
(Kapoor Sam) 
 
 

SITOUTUMATTOMAT 0 (+2) 
(Hytönen Ossi) 
(Paunonen Antti) 
 
 
Muut: 
Järvistö Hannu  
Sulkunen Paula  
Tarvainen-Illi Anna  
Kolu Tiia 
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1. KOKOUKSEN AVAUS 
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Anni Lajunen avaa kokouksen. 
 
Päätös: 

 
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Opiskelijakunnan säännöt, ”6§ EDUSTAJISTON KOKOONTUMINEN: 

 Kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä sähköpostitse edustajiston jäsenen ilmoittamaan 
osoitteeseen vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille edustajiston jäsenille 
ja lisäksi kokouksesta on ilmoitettava julkisesti opiskelijakunnan internetsivuilla. Kutsussa on 
mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat.”  

 ”Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kut-
suttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) edustajis-
ton jäsenistä.”  

 ”Opiskelijakunnan jäsenillä, hallituksen jäsenillä ja työntekijöillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus 
edustajiston kokouksissa, ellei edustajisto ehdottomalla enemmistöllä päätä rajoittaa oikeuksia 
jonkin asian käsittelyn ajaksi.” 

 
Esitys: Kokous hyväksyy kokouksen kutsumismenettelyn ja toteaa päätösvaltaisuuden 
sekä laillisuuden. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet. 

 
Päätös:  

 
3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN 
Opiskelijakunnan säännöt, 6§: EDUSTAJISTON KOKOONTUMINEN:  
”Kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksessa voidaan käsitellä myös ko-
kouskutsun ulkopuolisia asioita, mikäli edustajisto niin 2/3 enemmistöllä päättää. Yhdistyslain 23 §:ssä 
mainituista asioista ei kuitenkaan voi tehdä päätöstä ellei niitä ole mainittu kokouskutsussa. 
Edustajiston kokouksissa ensimmäisen kerran esillä oleva asia voidaan jättää pöydälle mikäli enemmis-
tö annetuista äänistä sitä vaatii. ” 
 
Esitys: Noudatetaan esityslistan mukaista työjärjestystä. 

 
Päätös:  

 
 

4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
Esitys: Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. Samat henkilöt toimivat mo-
lemmissa tehtävissä. 

  
Päätös:   
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5. ILMOITUSASIAT 
 
 
 

6. EDUSTAJISTON KOKOONPANON TOTEAMINEN 
 

LIITE_1_VAALITULOKSET_2019.pdf 
 

Esitys: Vahvistetaan edustajiston vaalin tulos ja todetaan sen mukainen edustajiston kokoonpano.  
 

 
Päätös:  

 
 
 

7. EDUSTAJISTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA 
 

Ehdokkaat esittäytyvät edustajistolle. 
 

Esitys: Valitaan edustajiston puheenjohtaja vuodelle 2019. 
 

Päätös:  
 
 

8. EDUSTAJISTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 
 

Ehdokkaat esittäytyvät edustajistolle. 
 

Esitys: Valitaan edustajiston varapuheenjohtaja vuodelle 2019. 
 

Päätös:  
 
 

9. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA 
 
Ehdokkaat esittäytyvät edustajistolle. 

 
Esitys: Valitaan opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2019. 

 
Päätös:  

 
 

10. HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 
Ehdokkaat esittäytyvät edustajistolle. 

 
Esitys: Valitaan opiskelijakunnan hallituksen varapuheenjohtaja vuodelle 2019. 
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Päätös:  
 
 

11. HALLITUKSEN VALINTA 
 

Hallituksen koko on sääntöjen mukaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme 3 
ja enintään 11 henkilöä. Ehdokkaat esittäytyvät edustajistolle. Pidetään kokoustauko 45 minuuttia, jon-
ka aikana hallituksen puheenjohtajisto tekee esityksensä edustajistolle hallituksen kokoonpanosta. 

 
Esitys: Valitaan opiskelijakunnan hallitus vuodelle 2019. 

 
Päätös:  

 
 
 

12. EDUSTAJISTON KOKOONPANON TOTEAMINEN 
 

Esitys: Täydennetään edustajistoa hallitukseen nousseiden osalta ja vahvistetaan kokoonpano. 
 

Päätös: 
 
 
 

13. EDUSTAJISTORYHMIEN PUHEENJOHTAJIEN NIMEÄMINEN 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi edustajistoryhmien nimeämät puheenjohtajat, jotka vastaavat ryhmänsä 
työskentelystä edustajistossa. 

 
Päätös: 

 
 

14. JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJOIDEN EDUSTAJA JYVÄSKYLÄN AMMATTIKOR-
KEAKOULU OY:N HALLITUKSEEN VUODELLE 2019 

 
Ammattikorkeakoululain (932/2014) 16 §:n mukaisesti ammattikorkeakoulun hallituksen tehtä-
vinä on: 
”Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölaissa säädetyn lisäksi: 
1) päättää ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja oh-
jauksen periaatteista; 
2) päättää ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä talousarviosta ja laatia ti-
linpäätös; 
3) huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä; 
4) vastata ammattikorkeakoulun varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toi-
mivaltaa rehtorille; 
5) hyväksyä ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden kannalta merkittävät tai periaatteelliset 
sopimukset ja antaa lausunnot ammattikorkeakoulua koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asiois-
sa; 
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6) hyväksyä 42 §:n mukainen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtävä sopimus ammattikor-
keakoulun puolesta; 
7) valita rehtori ja erottaa rehtori; 
8) hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä ja toimintaa koskevat mää-
räykset sekä päättää ammattikorkeakoulun toimintarakenteesta; 
9) päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä. 
 
Hallituksen tehtävänä on lisäksi ottaa suoraan rehtorin alaisuudessa toimiva johtava henkilöstö, 
jollei se ole siirtänyt tehtävää muulle ammattikorkeakoulun toimielimelle. 
 
Edellä 1 momentissa mainittuja hallituksen tehtäviä ei voi siirtää yhtiökokouksen päätösvaltaan. 
Osakeyhtiölain 5 luvun 2 §:n 2 momenttia osakkeenomistajien oikeudesta päättää hallituksen toi-
mivaltaan kuuluva asia ja 6 luvun 7 §:ää asian siirtämisestä yhtiökokoukselle ei sovelleta ammatti-
korkeakouluosakeyhtiössä.” 
 
”17 § Hallituksen kokoonpano 
 
Ammattikorkeakoulun hallituksessa on vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä, joiden 
tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtäviin liittyvää asian-
tuntemusta. Hallituksessa tulee olla myös jäseniä, joilla on työ- ja elinkeinoelämän käytännön ko-
kemusta ja tuntemusta. Rehtori ei voi olla hallituksen jäsen. 
 
Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja 
toinen opiskelijoihin. Henkilöstöstä valittava hallituksen jäsen valitaan vaaleilla. Henkilöstöön kuu-
luvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin johtosäännössä ja opiskelijoihin kuulu-
van hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan säännöissä. Yhtiökokous 
vahvistaa valinnat.” 
 
JAMKOn säännöt 6§ Edustajiston kokoontuminen: ” Edustajisto kokoontuu … vaalituloksen vahvis-
tamisen jälkeen ennen toimikautensa alkua järjestäytymiskokoukseen, jossa … valita opiskelijoiden 
edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen, muihin ammattikorkeakoululain 4 luvussa tarkoitet-
tuihin toimielimiin ja opintotukilautakuntaan.” 
 
Vuonna 2018 opiskelijoiden edustajana JAMK OY:n hallituksessa on toiminut Sami Jussinmäki.  
Päätöksellä ei ole kiire, koska JAMK Oy:n yhtiökokous vahvistaa toimijat vasta huhti-toukokuussa. 

 
Esitys: Pöydätään kohta ja siirretään päätös vuoden 2019 alun kokoukseen, jotta haulle saadaan 
enemmän näkyvyyttä ja tehtävään pidempi hakuaika. 
 
Päätös:   
 

 
15. TUTKINTOLAUTAKUNNAN JÄSENEN VALINTA KAUDELLE 1.1.2019– 31.12.2019 
JAMKissa on ammattikorkeakoululain mukainen tutkintolautakunta, joka käsittelee opintosuoritusten 
oikaisupyyntöjä. Tutkintolautakunnassa käsitellään uudelleen arviointiin tulleita opinnäytetöitä. 
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Opiskelijajäsen on täysivaltainen työryhmän jäsen, jolla on valta olla arvioimassa toisten opiskelijoiden 
opinnäytetöitä. Tehtävässä täytyy olla selvillä JAMKin arviointiperusteista. Kokouksista saa pienen palk-
kion. 
 
Tutkintolautakunnassa varsinaisena jäsenenä on Mikael Rauhansalo ja hänen varajäsenensä Mirva Joki-
lehto. Heidän kautensa päättyy 31.12.2018. 
 
Esitys: Valitaan tutkintolautakunnan opiskelijajäsen sekä hänen henkilökohtainen varajäsenensä kau-
delle 1.1.2019 – 31.12.2019. 
 
Päätös:  
 
 
16. VALITAAN OPISKELIJAEDUSTAJAT JAMK:N MUIHIN TYÖRYHMIIN JA TOIMIELIMIIN 
JAMK on pyytänyt opiskelijakuntaa nimeämään edustajat seuraaviin työryhmiin. 
 
Ravintolatoimikunta (Rajakatu)  1 + 1 edustaja 
Ravintolatoimikunta (Dynamo)  1 + 1 edustaja 
Ravintolatoimikunta (Musiikki)  1 + 1 edustaja 
 
Laadunhallinnan kehittämisryhmä  1 + 1 edustaja 
TKI-ryhmä   1 + 1 edustaja 
Eettinen toimikunta   1 + 1 edustaja 
Ohjauksen asiantuntijatiimi  3 edustajaa 
HYPE-työryhmä   3 edustajaa    
JAMKin sisäilmatyöryhmän jäsen  1 + 1 edustaja 
Opintoasioiden lautakunta  2 edustajaa 
 

   
 

Esitys: Valitaan opiskelijaedustajat työryhmiin ja toimielimiin. 
 

Päätös: 
 
 

17.  VALITAAN OPISKELIJAEDUSTAJAT (3) KOAS:IN VALTUUSKUNTAAN KAUDELLE 2019-2020 
 

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön sääntöjen mukaan JAMKOlla on oikeus nimetä säätiön valtuus-
kuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuuskunnan varsinaiset jäsenet ja heidän 
henkilökohtaiset varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.  JAMKOn nimeämistä jäsenistä on 
vuorovuosin erovuorossa joko kolme tai kaksi henkilöä. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen. 
Valtuuskunnan jäsenten toimikausi alkaa kalenterivuoden alusta.  
 
Varsinaiset jäsenet   kausi 
Minttu Kämäräinen (Anni Lajunen)  2017-2018 erovuorossa 
Tuuli Hyttinen (Mira Taivaljärvi)  2017-2018 erovuorossa 
Tuomas Kaleton (Teemu Pölkki)  2017-2018 erovuorossa 
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Teemu Oja-Lipasti (Miia Ruuskanen)  2018-2019 
Aleksi Huttunen (Iina-Mari Honkonen)  2018-2019 
 

 
Esitys: Valitaan KOASin valtuuskuntaan erovuoroisten tilalle kolme (3) edustajaa kausille 2019 -2020 ja 
heille henkilökohtaiset varajäsenet.   

 
Päätös:  

 
 

18. VALITAAN JAMKON VAALITYÖRYHMÄN JÄSENET  
 
Ensi vuonna on kahdet tai kolmet valtakunnalliset vaalit. Jotta opiskelijoiden kannat ja esim. JAMKOn 
poliittinen ohjelma etenisivät vaaleissa ehdolla olevien puolueiden ja ehdokkaiden tietoisuuteen on hy-
vä valita henkilöt miettimään vaikuttamista vaaleissa. JAMKO kokonaisuutenaan tähtää opiskelijoiden 
äänestysaktiivisuuden nostamiseen ja tähän toimintaan osallistuvat kaikki toimijat. 
 
Esitys: Valitaan JAMKOn vaalityöryhmä. 
 
Päätös:  

 
19. META (MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT) 

 
 

20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Edustajiston puheenjohtaja päättää kokouksen. 

  
Päätös: 

 

JAKELU 

 

Edustajisto 2019 

Hallitus 2018  

JAMKOn työntekijät 

Koulutusalajärjestöjen puheenjohtajat 

 


