Keskisuomalainen Osakunta

Asuntovaliokunta

Kevään 2020 asuntohaun pisteytys
Kokonaispistemäärä 20 p.
Pisteytyksessä otetaan huomioon ainoastaan hakemuksessa mainitut tiedot kuten virat. Pisteitä
summatessa otetaan huomioon, että kunkin kohdan minimipistemäärää ei voi alittaa eikä
maksimipistemäärää ylittää.

I. Edistyminen opinnoissa
0-4 p, 1/5 kokonaispistemäärästä.
4p

Vähintään 30 op lukukaudessa

3p

Vähintään 24 op lukukaudessa

2p

Vähintään 16 op lukukaudessa

1p

Vähintään 8 op lukukaudessa

0-2 p

Opintoihin liittyvä erityistilanne1

Keväälle jatkuvista kursseista voi riittävillä todisteilla saada kurssin opintopisteistä puolet
asuntohakuun. Todistus voi olla esimerkiksi opettajan allekirjoittama todistus. Asuntovaliokunta voi
kuitenkin käsittelykokouksessaan käyttää tapauskohtaista harkintaa, jos kurssi esimerkiksi on
suoritettu suurimmaksi osaksi syksyn puolella ja vain pieni osa siitä jatkuu keväälle.
Kaikkien hakijoiden tulee toimittaa opintosuoritusote, jossa suoritukset näkyvät
opintopisteinä.

Opintoihin liittyvästä erityistilanteesta on tehtävä vapaamuotoinen selvitys asuntovaliokunnalle. Sillä voi
mahdollisesti kompensoida 4 pisteen alittavia pistemääriä 0-2 lisäpisteen arvoisesti, kuitenkin niin, ettei osan
kokonaispistemäärä ylitä 4 pistettä. Tällainen erityistilanne voi olla esimerkiksi vaihto-opiskelu tai
työharjoittelu, jonka aikana pisteitä ei ole kertynyt. Myös muut erityiset syyt (sairaus tms.) voidaan
huomioida.
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II. Toiminta opiskelijajärjestöissä
Ensisijaisesti Keskisuomalaisessa Osakunnassa. 0-12 p, 3/5 kokonaispistemäärästä.
Mikäli virka on jaettu useamman henkilön kesken, vähennetään viran muutoin tuottamasta
pistemäärästä 2 pistettä (lukuun ottamatta emännän, isännän, apuemännän ja apuisännän virkoja).
Mikäli hakijalla on useita virkoja, saa hän korkeimman pisteytyksen tuottavan viran pisteet
kokonaan. Seuraavaksi korkeimman pisteytyksen tuottavasta virasta annetaan yksi piste, jos virka
on alle viiden pisteen virka ja kaksi pistettä, jos virka on viiden tai yli viiden pisteen virka.
Peruspisteet: toiminta KSO:lla 2020
11 p

Kuraattori, toiminnanjohtaja, taloudenhoitaja

10 p

Hallituksen jäsen, emäntä

9p

Isäntä

8p

Vuosijuhlamestari

7p

Ksoitimen päätoimittaja ja toimitussihteeri, fuksisihteeri, kulttuurisihteeri, ulkoasiainsihteeri,
ohjelmasihteeri

6p

Apuemäntä

5p

Apuisäntä, seniorisihteeri, laulunjohtaja, valokuvaaja, urheiluohjaaja, toimittaja, tilavastaava

4p

Ohjelma- ja kulttuurivaliokunnan jäsen, arkistonhoitaja, bändikämppämestari, lipunkantaja,
osakuntainsinööri, KSO:n kerhon puheenjohtaja

3p

Muiden valiokuntien sekä sääntömuutos-, Casa- tai vuosijuhlatoimikuntien jäsenet, saunamajuri,
yhdenvertaisuussihteeri, ympäristösihteeri, KSO:n kerhon hallituksen jäsen

2p

Kellonvetäjä

0-1 p
-2

Pelkkä osallistuminen KSO:n tai KSO:n kerhon toimintaan (ei virkaa)
Vähennys apuemännän ja apuisännän tehtäväkohtaisista pisteistä, jos hakijan ilmoituksesta ei
ilmene viran edellyttämää aktiivisuutta. Tarvittaessa asuntovaliokunnalla on oikeus varmentaa
hakijan ilmoittama aktiivisuus emänniltä ja isänniltä.
Lisäpisteet

0-3 p

Toiminta muissa järjestöissä (esim. Osakuntalaisessa Unionissa, Osakuntien
yhteisvaltuuskunnassa, Ylioppilaskunnassa tai ainejärjestössä2) 2019 ja 2020

2p

Kiinteistö Oy Osakunnan hallituksen jäsen tai varajäsen toimikaudella 2020

1p

Kiinteistö Oy Osakunnan hallituksen jäsen tai varajäsen toimikaudella 2019

1p

Kiinteistö Oy Rautalammintien Huipun jäsen tai varajäsen toimikaudella 2020

1p

KSO:n edustaminen muun kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenenä tai
varajäsenenä 2020 (Casa Academica, Eerikinkatu, Hauhontie)

2p

KSO:n valvontatoiminnantarkastaja
Toiminta KSO:lla 2019
Vuoden 2019 toiminnasta pisteytetään vuoden 2020 pisteytyksen mukaisesti vähennettynä
neljällä, kuitenkin vähintään 0 pistettä.

-1 p

Ei lainkaan aktiivisuutta KSO:lla vuonna 2019; tämä ei koske syksyllä 2019 osakunnalle tulleita,
asevelvollisuuttaan suorittamassa olleita, opiskelijavaihdossa olleita eikä jonkin muun hyvän

Kohdassa annetaan pisteytyksessä enemmän painoarvoa osakuntaan liittyvälle toiminnalle.
Asevelvollisuudesta ja opiskelijavaihdosta riittää maininta hakemuksessa. Muun hyvän syyn omaavilta
pyydetään selvitystä asuntovaliokunnalle.
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syyn omaavia3.

Mikäli hakijoiden pisteytyksessä syntyy muutoin ratkaisematon tasatilanne, asuntovaliokunnalla on
harkintansa mukaan oikeus tarkastaa viran tai toimen hoidon aktiivisuus hakijan osalta (+/-1 p).
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III.Hakijan vähävaraisuus
0-4 p, 1/5 kokonaispistemäärästä.
Veronalaiset tulot vuonna 2018 (ml. opintoraha)4
4p

0 – 5000 €

3p

5000,01 – 7000 €

2p

7000,01 – 9000 €

1p

9000,01 – 11 000 €

0p

yli 11 000 €

-1 p

yli 12 000 €

Omaisuus hakuhetkellä veloilla vähennettynä
-1 p

yli 10 000 €

-2 p

yli 18 000 €

2p

Opintolainaa vähintään 6000 € tai muuta velkaa vähintään 12 000 €

1p

Opintolainaa vähintään 3000 €

0-3 p

Taloudellinen erityistilanne5

Hakijan on liitettävä mukaan vuoden 2018 verotustodistus.
Taloudellisesta erityistilanteesta on tehtävä lisäselvitys mahdollisine todisteineen asuntovaliokunnalle.
Taloudellisella erityistilanteella voidaan tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa tulo- tai vuokrataso on
muuttunut edellisen vahvistetun verotuksen jälkeen tai tilannetta, jossa korkeat tulot ovat perusteltavissa
korkeilla elinkustannuksilla.
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