Kymenlaakson Osakunta

HELSINGIN YLIOPISTON KYMENLAAKSON OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ
LIITE 1. ASUNTOHAUN PISTEYTYS

Osioiden maksimipisteitä ei voi ylittää missään tapauksessa. Pisteet lasketaan hakijan
hakuajan loppuun mennessä ilmoittamien tietojen perusteella, eikä muuta informaatiota oteta
huomioon.

KOKONAISPISTEMÄÄRÄ 50 P (5/5)
1. Opinnoissa edistyminen 0–10 pistettä (1/5 kokonaispistemäärästä)
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Kaikkien hakijoiden tulee toimittaa epävirallinen opintosuoritusote, jossa suoritukset ovat
opintopisteinä. Opintojen edistymisessä huomioidaan edellisen kalenterivuoden
opintopisteet, paitsi ensimmäisen vuoden opiskelijoilla huomioidaan kuluvan lukuvuoden
syyslukukauden
opintopisteet.
Perustelluista
syistä
kuten
vanhempainvapaa,
asevelvollisuuden suorittaminen ja opiskelu ulkomailla, voidaan myös aiemmat opinnot ottaa
huomioon.
2. Sosiaalinen asema 0–10 pistettä (1/5 kokonaispistemäärästä)
Hakijan pienituloisuus, todistetaan opintotukipäätöksellä tai palkkakuiteilla ajanjaksolta 1.9.–
28/29.2.:
0–5 pistettä:
Opintotukipäätös
Veronalainen bruttotulo vuodessa alle 6000€
Veronalainen bruttotulo vuodessa 6 001–7 000 €
Veronalainen bruttotulo vuodessa 7 001–8 000€
Veronalainen bruttotulo vuodessa 8 001–9 000 €
Veronalainen bruttotulo vuodessa 9 001–10 000€
Veronalainen bruttotulo vuodessa 10 000 € tai enemmän
Ei opintotukipäätöstä varallisuuden tai tulojen perusteella
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Opintolaina Kelan opintotukipäätöksen perusteella:

0–3 pistettä.

Vähintään 3000 €
Vähintään 6000 €
Vähintään 9000 €

1 piste
2 pistettä
3 pistettä

Tämänhetkinen asuinkaupunki Osakunnan kanta-alueella:

0–1 pistettä

Perusteltu syy erityisestä asunnontarpeesta:

0–1 pistettä

3. Aktiivisuus Kymenlaakson Osakunnassa 0–30 pistettä (3/5 kokonaispistemäärästä)
TOIMINTAPISTEET:
20 pistettä

15 pistettä
10 pistettä
7 pistettä

4 pistettä

1 piste

kuraattori,
hallituksen
puheenjohtaja,
sihteeri,
taloudenhoitaja,
emäntä,
isäntä,
toiminnanohjaaja,
fuksiohjaaja
tiedotussihteeri, apuemäntä, apuisäntä
HTK:n
puheenjohtaja,
Kypsän
päätoimittaja,
vuosijuhlamestari, hallituksen jäsen
jäsensihteeri,
ulkoasiainsihteeri,
Kypsän
toimittaja,
kulttuurisihteeri, liikuntasihteeri, HTK:n taloudenhoitaja,
HTK:n klubiemäntä ja klubi-isäntä, maakuntasihteeri,
asuntosihteeri
seniorisihteeri, arkistonhoitaja, HYYn edustajiston jäsen
(KyOn ehdokaslistalta), rajanylitysmestari, laulunjohtaja,
varalaulunjohtaja, valokuvaaja, vaalipäällikkö, muu HTKedustaja
muu luottamustehtävä, muu aktiivisuus, valiokuntapaikat,
toimikuntapaikat, Osakuntalaisen Unionin hallituksen jäsen,
osakunnan edustaja rahastojen hoitokunnassa, OYV:n
hallituksen jäsen

Toimintapisteet sijoitetaan
pistemäärä ratkeaa.

aktiivisuuspistetaulukkoon,

jonka

perusteella

lopullinen
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AKTIIVISUUSPISTETAULUKKO:
Toimintapisteet
130 tai yli
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Myönnettävät aktiivisuuspisteet
30 pistettä
28 pistettä
26 pistettä
24 pistettä
22 pistettä
20 pistettä
18 pistettä
16 pistettä
14 pistettä
12 pistettä
10 pistettä
8 pistettä
6 pistettä
4 pistettä
2 pistettä
0 pistettä

TARKENTAVIA PISTEYTYSOHJEITA
Pisteitä myönnetään ainoastaan hakemuksen perusteella. Hakemuksessa on ilmoitettava sekä
kuluvan että edellisen vuoden virat, jotka hakija haluaa huomioiduiksi asuntopisteitä
laskettaessa.
Mikäli hakija on hoitanut virkaa vain puoli vuotta, virasta saa vain puolet pisteistä.
Asuntovaliokunta voi harkintansa mukaan konsultoida hallitusta ja/tai vastuuvirkailijaa ja
alentaa henkilön virasta saamaa pistemäärää tai jättää pisteet antamatta, jos tämän
aktiivisuus virassa on ollut vähäistä tai olematonta.
1. vuoden osakuntalaisen toimintapisteet kerrotaan kahdella.
Virkojen jakaminen -2 p, pois lukien apuemännistö, apuisännistö, varalaulunjohtaja ja Kypsän
toimittajakunta.
Hallitukseen, valio- ja toimikuntiin kuuluville lasketaan aina pisteet, vaikka henkilö kuuluisi
niihin virkansa puolesta.
Muu aktiivisuus: piste voidaan myöntää osakuntalaiselle, jonka valiokunta katsoo osoittaneen
huomattavaa aktiivisuutta. Pistettä ei voida myöntää, mikäli siihen oikeuttavaa toimintaa ei
ole mainittu hakemuksessa.
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