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OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN SYYSKOKOUS 
 
Aika 26.11.2019 klo 17:00 
Paikka Oamk, Kotkantien kampus 
 auditorio 2 
 Kotkantie 1, 90250 OULU 
 
Paikalla Marcell Rotán  Ville Nikupeteri Aleksi Käsmä 
 Sami Luukela  Anna Sippel  Johanna Kiviniemi 
 Petra Vepsäläinen Emilia Ylikärppä Riikka Karppinen 
 Olli-Pekka Mäkimartti Jenna Nikula 
 
 Nina Lyytikäinen Matti Koskela  Máté Gulyás 
 Inka Niskanen  Anni Pirttimaa  Linda Holma 

Tapio Korhonen 
 
 
1 § Kokouksen avaus  
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00. 
 
2 § Kokouksen järjestäytyminen  
 

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. Valitaan pöytäkirjantarkistusaika.   
 

Esitys: Riikka Karppinen esitti Aleksi Käsmää ja Marcell Rotánia pöytäkirjantarkastajiksi ja 
ääntenlaskijoiksi. 

 
 Päätös: Valitaan Aleksi Käsmä ja Marcell Rotán pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. 
 
3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todetaan edustajiston kokoonpano 
 

Kokouskutsu on lähetetty 19.11.2019. Suoritetaan nimenhuuto. Kymmenen edustajiston 
jäsentä paikalla. 

 
 Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi, mutta moitteenvaraiseksi. 
 
 Päätös: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi, mutta moitteenvaraiseksi. 
 
4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
 
 Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
 Päätös: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
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5 § Ilmoitusasiat 
 
 5.1 Toimielinten tilannekatsaukset 
 
 5.1.1 Vaalilautakunnan tilannekatsaus 
 
 5.1.2. Edustajistoryhmien kuulumiset 
 
 5.1.3 Hallituksen tilannekatsaus 
 
 Merkitään tilannekatsaukset tiedoksi. 
 
6 § Hallituksen kyselytunti 
 
 Merkitään hallituksen kyselytunti tiedoksi. 
 
7 § Jäsenmaksu vuodelle 2020 
 
 Esittelijä: HVPJ Lyytikäinen 
 

Esitys: Lukuvuoden 2020-2021 jäsenmaksu on 30 €, kevätlukukauden 2020 ja syyslukukauden 
2020 jäsenmaksut ovat 20 €. 
 
Päätös: Lukuvuoden 2020-2021 jäsenmaksu on 30 €, kevätlukukauden 2020 ja 
syyslukukauden 2020 jäsenmaksut ovat 20 €. 

 
8 § Luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle 2020 
 

Esittelijä: HVPJ Lyytikäinen 
 
Esitys: Hallituksen puheenjohtajalle voidaan maksaa 580 euroa kuukaudessa 10 kuukauden 
ajan, hallituksen varapuheenjohtajalle 550 euroa kuukaudessa 10 kuukauden ajan ja muille 
hallituksen jäsenille 500 euroa kuukaudessa 10 kuukauden ajan. Lisäksi yhdelle hallituksen 
jäsenistä voidaan maksaa 550 euroa yhdeltä ylimääräiseltä kesäkuukaudelta ja yhdelle 
hallituksen jäsenelle puheenjohtajan palkkiota vastaava summa kahden kesäkuukauden ajan. 
 
Opiskelijakunnan puheenjohtajalle voidaan maksaa 20 euron kuukausipalkkio kymmeneltä 
kuukaudelta ja vaalilautakunnan puheenjohtajalle voidaan maksaa 12 euron kokouspalkkio 
vaalilautakunnan kokouksista. 
 
17:20 Ville Nikupeteri saapui. Paikalla 11 edustajiston jäsentä. 
 
Päätös: Hallituksen puheenjohtajalle voidaan maksaa 580 euroa kuukaudessa 10 kuukauden 
ajan, hallituksen varapuheenjohtajalle 550 euroa kuukaudessa 10 kuukauden ajan ja muille 
hallituksen jäsenille 500 euroa kuukaudessa 10 kuukauden ajan. Lisäksi yhdelle hallituksen 
jäsenistä voidaan maksaa 550 euroa yhdeltä ylimääräiseltä kesäkuukaudelta ja yhdelle 
hallituksen jäsenelle puheenjohtajan palkkiota vastaava summa kahden kesäkuukauden ajan. 
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Opiskelijakunnan puheenjohtajalle voidaan maksaa 20 euron kuukausipalkkio kymmeneltä 
kuukaudelta ja vaalilautakunnan puheenjohtajalle voidaan maksaa 12 euron kokouspalkkio 
vaalilautakunnan kokouksista. 
 

9 § Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinta vuodelle 2020 
 
 Esittelijä: HVPJ Lyytikäinen 
 

Esitys: Valitaan KHT Kari Knuuttila tilintarkastajaksi ja Tuokko Oy Ltd varatilintarkastajaksi. 
 
Valitaan Timo Pieti toiminnantarkastajaksi ja Sini-Elina Kärsämä varatoiminnantarkastajaksi. 
 
Päätös: Valitaan KHT Kari Knuuttila tilintarkastajaksi ja Tuokko Oy Ltd varatilintarkastajaksi. 
 
Valitaan Timo Pieti toiminnantarkastajaksi ja Sini-Elina Kärsämä varatoiminnantarkastajaksi. 

 
10 § Talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020, LIITE1 
 
 Esittelijä: HVPJ Lyytikäinen ja PS Korhonen 
  
 Esitys: Hyväksytään talous- ja toimintasuunnitelma 2020. 
 
 Päätös: Hyväksytään talous- ja toimintasuunnitelma 2020. 
 

11 § Ohjesääntöjen vahvistaminen, LIITE2, LIITE3, LIITE4, LIITE5, LIITE6 
 
 Esittelijä: HVPJ Lyytikäinen 
 
 Esitys: Hyväksytään ohjesäännöt liitteiden mukaisesti. 
 
 Päätös: Hyväksytään ohjesäännöt liitteiden mukaisesti. 
 
12 § Opiskelijakunta OSAKOn strategian 2020 hyväksyminen, LIITE7 
 
 Esittelijä: EPJ Nikula 

 
Edustajisto on kokouksessaan 29.8. päättänyt, että jatketaan nykyistä strategiaa kestämään 
vuoden 2020 loppuun ja valtuutetaan hallitus päivittämään strategia ajantasaiseksi. Hallitus on 
päivittänyt strategiaa syksyn aikana. Käsitellään hallituksen esitys uudeksi strategiaksi. 

 
Esitys: Hyväksytään päivitetty strategia vuodelle 2020 liitteen 7 mukaisesti. 
 
Johdanto 
 
EPJ Nikula esitti, että muutetaan lause ”OSAKOn uusi strategia päätettiin luoda vain vuodelle 
2020, sillä Oulun ammattikorkeakoulun siirtäessä Teuvo Pakkalan kadun sekä Kotkantien 
kampukset Linnanmaalle Oulun yliopiston yhteyteen 2020 toimintaympäristö muuttuu 
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radikaalisti” muotoon ”Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan OSAKOn (myöhemmin 
OSAKO) uusi strategia päätettiin luoda vain vuodelle 2020, sillä Oulun ammattikorkeakoulun 
siirtäessä Teuvo Pakkalan kadun sekä Kotkantien kampukset Linnanmaalle Oulun yliopiston 
yhteyteen 2020 toimintaympäristö muuttuu radikaalisti”. Korjataan samalla kaikki dokumentin 
”Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta” -ilmaisut muotoon ”OSAKO”. Sami Luukela 
kannatti Nikulan esitystä. 
 
Suoritettiin koeäänestys. Nikulan muutosesitys voitti. 
 
Sami Luukela esitti, että muutetaan muokattua lausetta ”Oulun ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunnan OSAKOn (myöhemmin OSAKO) uusi strategia päätettiin luoda vain vuodelle 
2020, sillä Oulun ammattikorkeakoulun siirtäessä Teuvo Pakkalan kadun sekä Kotkantien 
kampukset Linnanmaalle Oulun yliopiston yhteyteen 2020 toimintaympäristö muuttuu 
radikaalisti” muotoon ”Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan OSAKOn (myöhemmin 
OSAKO) uusi strategia päätettiin luoda vain vuodelle 2020, sillä Oulun ammattikorkeakoulun 
(myöhemmin Oamk) siirtäessä Teuvo Pakkalan kadun sekä Kotkantien kampukset 
Linnanmaalle Oulun yliopiston yhteyteen 2020 toimintaympäristö muuttuu radikaalisti”. 
Korjataan samalla kaikki dokumentin ”Oulun ammattikorkeakoulu” -ilmaisut muotoon ”Oamk”. 
Marcell Rotán kannatti Luukelan esitystä. 
 
Suoritettiin koeäänestys. Luukelan muutosesitys voitti. 
 
Arvot 
 
Johanna Kiviniemi esitti, että muutetaan Yhdenvertaisuus -arvon teksti ”Opiskelijakunnassa 
kohdataan jokainen tasavertaisesti” muotoon ”Opiskelijakunnassa kohdataan jokainen 
yhdenvertaisena”. Esitys ei saanut kannatusta. 
  
Yhteiskampus -kärkihanke 
 
Pyrkimys 
 
EPJ Nikula esitti, että muutetaan lause ”OSAKO haluaa tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä 
yliopiston ja OYY:n kanssa” muotoon ”OSAKO haluaa tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä 
yliopiston ja Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (myöhemmin OYY) kanssa”. Korjataan samalla 
kaikki dokumentin ”Oulun yliopiston ylioppilaskunta” -ilmaisut muotoon ”OYY”. Sami Luukela 
kannatti Nikulan esitystä. 
 
Suoritettiin koeäänestys. Nikulan muutosesitys voitti. 
 
EPJ Nikula esitti, että muutetaan lause ”Myös vuoden 2021 vaaleihin luodaan 
vaikuttamissuunnitelma yhteistyössä” muotoon ”Myös vuoden 2021 kuntavaaleihin luodaan 
vaikuttamissuunnitelma yhteistyössä”. Johanna Kiviniemi kannatti Nikulan esitystä. 
 
Suoritettiin koeäänestys. Nikulan muutosesitys voitti. 
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Strategiset tavoitteet 
 
EPJ Nikula esitti, että muutetaan lause ”Amk-opiskelijaedustus mahdollisiin uusiin työryhmiin” 
muotoon ”Amk-opiskelijaedustus jo olemassa oleviin, että myös mahdollisiin uusiin työryhmiin”. 
Sami Luukela kannatti Nikulan esitystä. 
 
Suoritettiin koeäänestys. Nikulan muutosesitys voitti. 
 
Sami Luukela esitti, että muutetaan lause ”Opiskelijakunta tiivistää yhteistyötä OYY:n kanssa ja 
järjestää yhteiset lukuvuoden avajaiset” muotoon ”Opiskelijakunta tiivistää yhteistyötä OYY:n 
kanssa ja kartoitetaan mahdollisuus järjestää yhteiset lukuvuoden avajaiset”. Ville Nikupeteri 
kannatti Luukelan esitystä. 
 
Suoritettiin koeäänestys. Luukelan muutosesitys voitti. 
 
Oamkilaisuus -kärkihanke 
 
Nykyinen tilanne 
 
Sami Luukela esitti, että muutetaan lause ”OSAKOlla on suuri rooli kansainvälisten ja 
suomalaisten opiskelijoiden yhteen tuomisessa ja kotikansainvälisyyden lisäämisessä 
esimerkiksi tuutoritoiminnan järjestämisellä” muotoon ”OSAKOlla on suuri rooli kansainvälisten 
ja suomalaisten opiskelijoiden yhteen tuomisessa ja kotikansainvälisyyden lisäämisessä 
esimerkiksi järjestämällä tuutoritoimintaa”. Johanna Kiviniemi kannatti Luukelan esitystä. 
 
Suoritettiin koeäänestys. Luukelan muutosesitys voitti. 
 
Pyrkimys 
 
EPJ Nikula esitti, että muutetaan lause ”Oamk tekee yhteistyötä Oulun yliopiston kanssa ja 
mahdollistaa amk-opiskelijoille laajemman kurssitarjonnan ja saumattoman siirtymisen 
esimerkiksi yliopiston maisteritutkintoihin” muotoon ”Oamk tekee yhteistyötä Oulun yliopiston 
kanssa ja mahdollistaa amk-opiskelijoille laajemman kurssitarjonnan ja kehittää 
ammattikorkeakouluopiskelijoiden siirtymistä esimerkiksi yliopiston maisteritutkintoihin”. Sami 
Luukela kannatti Nikulan esitystä. 
 
Suoritettiin koeäänestys. Nikulan muutosesitys voitti. 
 
18:20 kokoustauko, 5 minuuttia. 
 
18:25 kokous jatkuu. 
 
18:27 Petra Vepsäläinen poistui. Paikalla kymmenen edustajiston jäsentä. 
 
Opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen -kärkihanke 
 
Nykyinen tilanne 
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EPJ Nikula esitti, että muutetaan lause ”Hallituksen kokoon saaminen on ollut joinakin vuosina 
haastavaa” muotoon ”Hallituksen muodostaminen on ollut joinakin vuosina haastavaa”. Sami 
Luukela kannatti Nikulan esitystä. 
 
Suoritettiin koeäänestys. Nikulan muutosesitys voitti. 
 
EPJ Nikula esitti, että muutetaan lause ”Vuodesta 2021 alkaen amk-opiskelijat pääsevät 
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön piiriin” muotoon ” Vuodesta 2021 alkaen amk-opiskelijat 
pääsevät Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (myöhemmin YTHS) piiriin”. Korjataan samalla 
kaikki dokumentin ”Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö” -ilmaisut muotoon ”YTHS”. Johanna 
Kiviniemi kannatti Nikulan esitystä. 
 
Suoritettiin koeäänestys. Nikulan muutosesitys voitti. 
 
EPJ Nikula esitti, että muutetaan lause ”Vapaaehtoisten toimijoiden motivoimista ja 
palkitsemista tulisi kehittää niin että saisimme jatkossakin hyviä toimijoita edustajistoon ja 
opiskelijakunnan hallitukseen” muotoon ”Vapaaehtoisten toimijoiden motivoimista ja 
palkitsemista tulisi kehittää niin että saisimme jatkossakin aktiivisia toimijoita edustajistoon ja 
opiskelijakunnan hallitukseen”. Ville Nikupeteri kannatti Nikulan esitystä. 
 
Suoritettiin koeäänestys. Nikulan muutosesitys voitti. 
 
Strategiset tavoitteet 
 
EPJ Nikula esitti, että lisätään strateginen tavoite: ”Kartoitetaan resursseja edunvalvonnan 
asiantuntijan palkkaamiseen”. Marcell Rotán kannatti Nikulan esitystä. 
 
Suoritettiin koeäänestys. Nikulan muutosesitys voitti. 
 
Suoritettiin koeäänestys muokatun päivitetyn strategian hyväksymisestä.  
 
Päätös: Hyväksytään muokattu päivitetty strategia vuodelle 2020 liitteen 7 mukaisesti. 

 
13 § Yhteistyö periferia -opiskelijakuntien kanssa 
 
 Esittelijä: EPJ Nikula 
 

OSAKO on tämän vuoden aikana pitänyt entistä tiiviimmin yhteyttä periferia -opiskelijakuntien 
kanssa ja yhteistyö on lämmennyt entisestä. 

 
Esitys: Johanna Kiviniemi esitti, että merkitään keskustelu tiedoksi. Sami Luukela kannatti 
Kiviniemen esitystä. 

 
 Päätös: Merkitään keskustelu tiedoksi. 
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14 § Muut esille tulevat asiat 
 

- Todettiin ja palkittiin haalarimerkillä vuoden aktiivisimmat edustajiston jäsenet Riikka 

Karppinen, Aleksi Käsmä ja Sami Luukela. Sami Tuomisen haalarimerkki toimitetaan 

hänelle myöhemmin. 

- Hallitus on kokouksessaan 18.11. myöntänyt II lk:n ansiomerkit Emma Salmiselle, Anttijussi 

Ripaojalle ja Sami Tuomiselle sekä III lk:n ansiomerkit Juho-Elias Mäkimartille, Mikko 

Suonvierille, Emma Hannoselle, Riikka Karppiselle ja Jenna Nikulalle. Ansiomerkit 

luovutetaan asianomaisille niiden saavuttua valmistajalta. 

15 § Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:16. 
 
 
 
 Jenna Nikula   Tapio Korhonen 
 edustajiston puheenjohtaja  pääsihteeri 
 
 

Olemme tarkastaneet Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (OSAKO) 26.11.2019 
pidetyn edustajiston kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 

 
 

Oulussa ____.____._________ 
 
 
 
 
 Aleksi Käsmä   Marcell Rotán 
 pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 


