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JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKON
EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2021
PAIKKA: Zoom meeting
AIKA: Keskiviikko 2.12.2020, klo 17.00

KUTSUTTU:
Edustajiston varsinaiset jäsenet ja (varajäsenet) ryhmittäin 21 (+4):
JYVÄSKYLÄN KESKUSTAOPISKELIJAT (JOK) 0 + (2)
(Oscar Lang)
(Viivi Kautto)
KONKURSSI 3 + (0)
Paula Hokkanen
Nelli Heikkinen
Impi Saarimaa
PELASTUSRENGAS (SOS-100)
1 + (0)
Miisa Ilomäki
OPISKELEVAT KOKOOMUSLAISET (KOK) 1 + (0)
Ida Poukka
MATKARATA 2 + (1)
Pasi Pitkänen
Juho Niemelä
(Riina Mäenpää)

LEGENDAT 1 + (0)
Teemu Heikkilä
INSINÖÖRIOPISKELIJAT (IO)
11 + (0)
Henry Komulainen
Lassi Halkosaari
Tiia Antinaho
Niklas Sillander
Jesse Nyström
Meri Korri
Miikael Koukka
Eliel Taskinen
Jani Tervo
Sini Karvonen
Vadim Shestunov
PERUSJAMKILAISET (PERUSS)
1 + (1)
Eemeli Saukkonen
(Kaisa Garedew)

MUUT
Stella Palassalo
Janita Hietala
Jere Hekkurainen
Antti Härkönen
Tekla Kervola
Miia Siemssen
Antony Smal
Moona Taavitsainen
Anna Zhuravleva
Siiri Ihalainen
Mea Tuominen
Hannu Järvistö
Arttu Niemelä
(Anna Tarvainen-Illi)
Jenni Laitiainen
Eeva Vissel

JASTO 1 + (0)
Eliisa Siipilehto
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16. KOKOUKSEN AVAUS
Edustajiston puheenjohtaja Niklas Sillander avaa kokouksen.
Päätös:
17. 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 kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) edustajiston 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:
18. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Opiskelijakunnan säännöt, 6§: EDUSTAJISTON KOKOONTUMINEN:
”Kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksessa voidaan käsitellä myös kokouskutsun 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 enemmistö annetuista äänistä sitä vaatii. ”
Esitys: Noudatetaan esityslistan mukaista työjärjestystä.
Päätös:

19. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Esitys: Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. Samat henkilöt toimivat molemmissa tehtävissä.
Päätös:
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20. ILMOITUSASIAT
-

3.12. Etävujut – tiedot nettisivuilta ja tapahtumakalenterista
9.12 YTHS-koulutus klo 9.30-11.00
9.12. Jälki-istunto
26.–27.3.2021 Insinööriopiskelijapäivät Jyväskylässä!

21. JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJOIDEN EDUSTAJA JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEEN VUODELLE 2021
Ammattikorkeakoululain (932/2014) 16 §:n mukaisesti ammattikorkeakoulun hallituksen tehtävinä
on:
”Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölaissa säädetyn lisäksi:
1) päättää ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista;
2) päättää ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös;
3) huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä;
4) vastata ammattikorkeakoulun varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille;
5) hyväksyä ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot ammattikorkeakoulua koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa;
6) hyväksyä 42 §:n mukainen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtävä sopimus ammattikorkeakoulun puolesta;
7) valita rehtori ja erottaa rehtori;
8) hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä ja toimintaa koskevat määräykset
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 toimivaltaan
kuuluva asia ja 6 luvun 7 §:ää asian siirtämisestä yhtiökokoukselle ei sovelleta ammattikorkeakouluosakeyhtiössä.”
”17 § Hallituksen kokoonpano
Ammattikorkeakoulun hallituksessa on vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä, joiden tulee
edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtäviin liittyvää asiantuntemusta. Hallituksessa tulee olla myös jäseniä, joilla on työ- ja elinkeinoelämän käytännön kokemusta 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 kuuluvan
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hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin johtosäännössä ja opiskelijoihin kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan säännöissä. Yhtiökokous vahvistaa
valinnat.”
JAMKOn säännöt 6§ Edustajiston kokoontuminen: ” Edustajisto kokoontuu … vaalituloksen vahvistamisen jälkeen ennen toimikautensa alkua järjestäytymiskokoukseen, jossa … valita opiskelijoiden edustajat
ammattikorkeakoulun hallitukseen, muihin ammattikorkeakoululain 4 luvussa tarkoitettuihin toimielimiin ja opintotukilautakuntaan.”
Vuonna 2020 opiskelijoiden edustajana JAMK OY:n hallituksessa on toiminut Niklas Sillander.
Päätöksellä ei ole kiire, koska JAMK Oy:n yhtiökokous vahvistaa toimijat vasta huhti-toukokuussa.
Esitys: Valitaan opiskelijaedustaja JAMK OY:n hallitukseen.
Päätös:

22. JAMKON OPISKELIJAEDUSTAJA KOAS:N HALLITUKSEEN KAUDELLE 2021–2022
Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön (KOAS) yhdeksänhenkisessä hallituksessa on opiskelijakunta
JAMKOlla tällä hetkellä kaksi paikkaa. KOAS tarjoaa helppoa, edullista ja turvallista vuokra-asumista kaikille peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville.
Hallituskausi on kaksi vuotta. Taustayhteisöt nimeävät edustajat hallitukseen, joka on säätiön vastuullinen toimielin. Hallitus kokoontuu n. kerran kuukaudessa. Tällä hetkellä KOASin hallituksessa ovat JAMKOn edustajina Roni Sorsa ja toiminnanjohtaja Hannu Järvistö. Tänä vuonna erovuorossa on Hannu Järvistö. Erovuoroinen voidaan valita tehtäväänsä uudelleen.
Esitys: Valitaan JAMKOn edustaja KOASin hallitukseen kaudelle 2021-2022.
Päätös:
23. TUTKINTOLAUTAKUNNAN JÄSENEN VALINTA KAUDELLE 1.1.2021– 31.12.2021
JAMKissa on ammattikorkeakoululain mukainen tutkintolautakunta, joka käsittelee opintosuoritusten
oikaisupyyntöjä. Tutkintolautakunnassa käsitellään uudelleen arviointiin tulleita opinnäytetöitä.
Opiskelijajäsen on täysivaltainen työryhmän jäsen, jolla on valta olla arvioimassa toisten opiskelijoiden
opinnäytetöitä. Tehtävässä täytyy olla selvillä JAMKin arviointiperusteista. Kokouksista saa pienen palkkion.
Tutkintolautakunnassa varsinaisena jäsenenä on Jani Tervo ja hänen varajäsenenä joku hallituksesta.
Heidän kautensa päättyy 31.12.2020.
Esitys: Valitaan tutkintolautakunnan opiskelijajäsen sekä hänen henkilökohtainen varajäsenensä kaudelle 1.1.2021 – 31.12.2021.
Päätös:
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24. VALITAAN OPISKELIJAEDUSTAJAT JAMK:N MUIHIN TYÖRYHMIIN JA TOIMIELIMIIN
JAMK on pyytänyt opiskelijakuntaa nimeämään edustajat seuraaviin työryhmiin, joiden kausi alkaa
1.1.2021.
Ravintolatoimikunta
TKI-tiimi
Koulutustiimi
Laatutiimi
Palvelutiimi
Eettinen toimikunta
JAMKin sisäilmatyöryhmän jäsen
Korkeakoululiikunnan yhteistyöryhmä
Opintoasioiden lautakunta

6 edustaja
1 + 1 edustaja
1 + 1 edustaja
1 + 1 edustaja
1 + 1 edustaja
1 + 1 edustaja
1 + 1 edustaja
1 edustaja
2 edustajaa

Esitys: Valitaan opiskelijaedustajat työryhmiin ja toimielimiin tai siirretään päätökset hallitukselle tehtäviksi.
Päätös:

25. EDUFUTURAN TYÖRYHMIEN OPISKELIJAEDUSTAJAT VUODELLE 2021
EduFuturan johtoryhmän varaopiskelijaedustaja
EduFuturan kärkitiimin opiskelijaedustaja
EduFutura – opetussuunnitelmatyön alaryhmä
EduFutura – ohjauksen kehittämisen alaryhmä

1 edustaja
1 edustaja
1 edustaja
1 edustaja

EduFuturan johtoryhmään on saatu opiskelijaedustajapaikka, joka on yhteinen edustuspaikka JYYn,
JAMKOn ja Gradian opiskelijakuntien kesken. Johtoryhmään kuuluu siis varsinainen jäsen ja varajäsen.
Kyseisten opiskelija- ja oppilaskuntien edustajat ovat keskenään tehneet linjauksen, että opiskelijaedustajapaikan jakavat JYY ja JAMKO siten, että vuorovuosin toinen nimittää varsinaisen jäsenen ja
toinen tälle varajäsenen. Varsinainen edustajapaikka on siis JAMKOlla vuorovuosin.
Vuonna 2020 Edufuturan johtoryhmän varsinainen opiskelijaedustaja oli JAMKOlta, varajäsen oli JYYltä.
Esitys: Valitaan vuodelle 2021 EduFuturan opiskelijaedustajat.
Päätös:
26. OPISKELIJAEDUSTAJAN VALINTA TUTKINTO-OHJELMIEN MÄÄRÄAIKAISARVIOINTIIN
Jyväskylän ammattikorkeakoulu arvioi kaikki tutkinto-ohjelmat viiden vuoden välein. Arvioinnit toteuttaa neljä itsenäisesti toimivaa arvioijaa, joista yksi on opiskelijoiden edustaja jostain toisesta kuin
arvioitavasta tutkinto-ohjelmasta / alasta. Opiskelija-arvioijan tehtävänä on haastatella tutkintoJYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKO
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ohjelman opiskelijaryhmä ja tehdä arviointi haastattelussa saatujen tietojen pohjalta. Opiskelijaedustajat arviointeihin valitaan JAMKOn edustajiston päätöksellä.
Opiskelija-arvioijana toimimisesta saa 2 opintopisteen osasuorituksen ”Opiskelija-aktiivina JAMKissa”
opintojaksoon. Lisäksi annetaan erillinen todistus arviointiin osallistumisesta. JAMKin laatupäällikkö perehdyttää arvioijat tehtäväänsä. Määräaikaisarviointiin osallistuminen on opiskelijoille erinomainen
mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen laatuun ja hankkia samalla hyödyllinen kokemus työelämässä tyypillisestä tavasta arvioida toiminnan laatua.
Esitys: Valitaan opiskelijaedustaja keväällä 2021 toteutettaviin tutkinto-ohjelman määräaikaisarviontiin:
Kuntoutuksen ohjaajan tutkinto-ohjelma (AMK)
Maaseutuelinkeinot, agrologi (AMK)
Päätös:

27. META (MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT)

28. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Edustajiston puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös:
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