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(Översättning. Om tolkningskonflikter uppstår gäller den finska originaltexten.)

Kapitel I
Allmänna bestämmelser
1 § Tillämpningsområde
Detta reglemente tillämpas vid val av studentrepresentanter i universitetsförvaltningen på det sätt som bestäms nedan.
Förutom bestämmelserna i detta reglemente tillämpas vid val av studentrepresentanter i förvaltningen dessutom universitetslagen, statsrådets förordning
om universiteten, tillämpliga universitetsinterna bestämmelser och studentkårens
stadgar.
Med studentrepresentanter i förvaltningen avses studentrepresentanterna i
universitetets styrelse, medlemmarna i universitetskollegiet, medlemmarna i
fakultetsråden, studentrepresentanterna i ledningsgrupperna för utbildningsprogrammen, medlemmarna i rättsskyddsnämnden, medlemmarna i direktionen
för nationalbiblioteket samt personer i andra organ som universitetet ber
studentkåren välja eller föreslå studentrepresentanter till.
Om val till förvaltningsorgan som är gemensamma för flera universitet avtalas
mellan studentkårerna.
2 § Samtycke
Till studentrepresentanter kan enbart väljas personer som har gett sitt samtycke
till detta.
3 § Mandatperioder
Förvaltningsorganens mandatperioder bestäms i enlighet med universitetets
instruktioner.
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Kapitel II
Behörighet att söka
4 § Examensrätt som medför behörighet att söka
Vid val till studentrepresentantposter som omfattas av detta reglemente är
sådana personer behöriga att söka som har rätt att avlägga lägre
högskoleexamen, högre högskoleexamen, licentiat- eller doktorsexamen,
specialläkar-, specialtandläkar- eller specialveterinärexamen eller som har rätt att
bedriva speciallärar- eller specialbarnträdgårdslärarstudier vid Helsingfors
universitet.
En förutsättning för att vara behörig att söka är dessutom att man är
närvaroanmäld vid universitetet.
Behöriga att söka till universitetets styrelse, universitetskollegiet och
fakultetsråden är dock inte personer som enligt universitetets valinstruktion är
valbara som representanter för personalen.
5 § Behörighet att söka vid val av studentrepresentanter i fakultetsråden
Vid val av studentrepresentanter till ett fakultetsråd är enbart studerande vid
ifrågavarande fakultet behöriga att söka.
Vid behov ger centrala urvalskommittén närmare anvisningar om
fakultetstillhörigheten.
6 § Fördelning av posterna i universitetskollegiet fakultetsvis
Vid val av studentrepresentanter i universitetskollegiet fördelas posterna mellan
fakulteterna och Svenska Social- och kommunalhögskolan. Varje post kan bara
besättas med en studerande från ifrågavarande fakultet eller enhet. Vid behov
ger urvalskommittén närmare anvisningar om fakultets- eller enhetstillhörigheten.
Studentkårens styrelse beslutar hur platserna i universitetskollegiet fördelas
mellan fakulteterna och Svenska Social- och kommunalhögskolan.
Då platserna fördelas ska man beakta antalet studerande vid respektive fakultet
och vid Svenska Social- och kommunalhögskolan.
7 § Att förlora sin behörighet under pågående period
En person förlorar sin behörighet att verka i ett organ under pågående
mandatperiod om hen
1) anmäler sig som frånvarande,
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2) inte länge har rätt att avlägga examen vid den fakultet i vars
förvaltningsorgan hen verkar.
En person förlorar också sin behörighet att sitta i universitetets styrelse,
universitetskollegiet och fakultetsrådet om hen anställs i ett sådant tjänsteförhållande att hen i universitetsval skulle anses tillhöra universitetets personal.
Om en studerande har förlorat sin behörighet att verka i ett organ anses hen ha
avgått, ifall det är fråga om ett organ där studentkåren har gjort det slutgiltiga
valet av medlemmar.
Studentkårens generalsekreterare eller någon av hen utsedd person ska en gång
per läsår granska att medlemmarna i förvaltningsorganen har behörighet att
verka i dem.

Kapitel III
Urvalskommittéer och ansöknings- och urvalsförfarande till universitetets
styrelse, universitetskollegiet, fakultetsråden och ledningsgrupperna för
utbildningsprogrammen
8 § Tillsättande av en central urvalskommitté
Studentkårens delegation tillsätter för sin mandatperiod en central
urvalskommitté som bereder val av studentrepresentanter. Varje
delegationsgrupp kan föreslå en ordinarie medlem och högst två personliga
suppleanter till urvalskommittén. Medlemmarna utses så, att de
delegationsgrupper som blev invalda i senaste delegationsval och fakulteterna
vid universitetet i mån av möjlighet får representation i urvalskommittén. Studentkårens ordförande är ordförande för centrala urvalskommittén. Om studentkårens
ordförande har förhinder fungerar antingen studentkårens I eller II vice
ordförande som mötesordförande. Studentkårens generalsekreterare utser bland
studentkårens anställda en sekreterare för kommittén.
9 § Centrala urvalskommitténs uppgifter
Centrala urvalskommittén har till uppgift att
1) utlysa studentrepresentantposter i universitetets styrelse,
universitetskollegiet, fakultetsråden och ledningsgrupperna för
utbildningsprogrammen;
2) tillsätta urvalskommittéer som bereder val av studentrepresentanter i
fakultetsråden, ledningsgrupperna för utbildningsprogrammen och
universitetskollegiet vid respektive fakultet på det sätt som bestäms i detta
reglemente;
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3) intervjua så många sökande till universitetets styrelse som kommittén
anser vara lämpligt;
4) för delegationen föreslå vilka som ska väljas till universitetets styrelse.
10 § Centrala urvalskommitténs mötespraxis
Centrala urvalskommittén sammanträder på kallelse av ordföranden. Kommittén
beslutar hur möteskallelsen ska skickas ut till kommittémedlemmarna. Kallelse till
det första mötet ska gå ut minst en vecka före mötet.
Protokoll ska föras på kommitténs möten.
Kommittén är beslutför då ordförande eller vice ordförande och minst hälften av
kommitténs medlemmar är närvarande.
Varje kommittémedlem har en röst. Om kommittén är oenig ska ordförande göra
ett sådant beslutsförslag att man kan uttrycka sin ståndpunkt med svaret ”ja” eller
”nej”. Om rösterna faller jämnt avgör lotten.
Då man röstar om en person blir den vald som får majoriteten av rösterna. Om
ingen har fått mer än hälften av rösterna i den första omgången hålls en andra
omröstning mellan de två som fick flest röster i första omgången. Om rösterna i
den andra omgången faller jämnt avgör lotten.
11 § Utlysning
Centrala urvalskommittén gör utlysningar för olika organ. Utlysningarna ska
offentliggöras på studentkårens officiella anslagstavla. Centrala urvalskommittén
beslutar på vilka andra sätt utlysningen ska publiceras.
Utlysningen ska offentliggöras minst 14 dagar före ansökningstidens utgång.
12 § Tillsättande av urvalskommittéer
Centrala urvalskommittén tillsätter så många urvalskommittéer som det finns
fakulteter vid universitetet. Dessutom tillsätter centrala urvalskommittén en
urvalskommitté som utser studentrepresentanterna i kollegiet för Svenska socialoch kommunalhögskolans del.
Centrala urvalskommittén beslutar på vilket sätt medlemmarna i urvalskommittéerna ska väljas. Till medlemmar i urvalskommittén vid en fakultet eller
enhet kan enbart väljas studerande vid ifrågavarande fakultet eller enhet. Vid
behov ger centrala urvalskommittén närmare anvisningar om fakultets- eller
enhetstillhörigheten.
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Centrala urvalskommittén utser en ordförande och en vice ordförande för
urvalskommittén bland dem som blivit invalda till den.
Studentkårens generalsekreterare utser en sekreterare för urvalskommittén
bland studentkårens anställda.
13 § Urvalskommitténs uppgifter
Varje urvalskommitté har till uppgift att i enlighet med det som bestäms i detta
reglemente ge delegationen eller styrelsen förslag på vilka som ska väljas in i
universitetskollegiet, fakultetsrådet och ledningsgrupperna för utbildningsprogrammen från ifrågavarande fakultet.
Urvalskommittén vid Svenska social- och kommunalhögskolan har enbart till
uppgift att ge förslag till delegationen om vilka som ska väljas till Social-och
kommunalhögskolans platser i universitetskollegiet.
14 § Urvalskommittéernas mötespraxis
Urvalskommittéerna följer samma mötespraxis som centrala urvalskommittén,
enligt det som bestäms i 10 §.
15 § Ansökningar
Ansökningar ska lämnas in på det sätt som anges i utlysningen och inom utsatt
tid.
Då ansökningstiden har gått ut ska en studentkårsanställd som utsetts av
studentkårens generalsekreterare granska ansökningarna och vid behov be de
sökande komplettera dem.
16 § Förlängd ansökningstid
Centrala urvalskommittén kan besluta att förlänga ansökningstiden om det inom
utsatt tid inte har kommit in ett tillräckligt stort antal ansökningar eller om
kommittén av andra skäl anser det vara motiverat att förlänga ansökningstiden.
Tidigare sökande beaktas utan att de behöver lämna in någon ny ansökan.
17 § Förslag på vilka som ska väljas till universitetets styrelse
Då ansökningstiden har gått ut behandlar centrala urvalskommittén
ansökningarna till universitetets styrelse. Kommittén intervjuar så många
sökande som man anser vara nödvändigt. Utifrån ansökningarna gör kommittén
ett sammandrag över de sökande.
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Centrala urvalskommittén ger delegationen motiverade förslag på vilka som ska
väljas till universitetets styrelse. Kommittén kan bara föreslå personer som har
lämnat in sin ansökan inom utsatt tid.
18 § Förslag på vilka som ska väljas till universitetskollegiet, fakultetsråden
och ledningsgrupperna för utbildningsprogrammen
Efter att ansökningstiden gått ut ska urvalskommittéerna vid fakulteterna
behandla ansökningarna till organen vid sina respektive fakulteter. Varje
urvalskommitté behandlar också ansökningarna till universitetskollegiet för sin
fakultets del. Svenska social- och kommunalhögskolans urvalskommitté
behandlar ansökningarna till universitetskollegiet för sin enhets del.
Urvalskommittén gör utifrån ansökningarna ett sammandrag över de sökande i
de fall då det finns flera ansökningar än lediga platser i organet. Urvalskommittén
gör sedan motiverade förslag till studentkårens styrelse om vilka som ska väljas
till fakultetsråden och ledningsgrupperna för utbildningsprogrammen.
Urvalskommittén ger delegationen motiverade förslag på vilka som ska väljas in i
universitetskollegiet.
19 § Beslut om vilka som ska väljas
Studentkårens delegation väljer studentrepresentanterna i universitetets styrelse
och universitetskollegiet. Studentkårens styrelse väljer medlemmarna i
fakultetsråden och ledningsgrupperna för utbildningsprogrammen.
Delegationen och styrelsen kan bara välja sådana personer till ett organ som har
lämnat in ansökan inom utsatt tid.

Kapitel IV
Val av studentrepresentanter till andra organ
20 § Utlysning
Om utlysning till universitetets styrelse, universitetskollegiet, fakultetsråden och
ledningsgrupperna för utbildningsprogrammen bestäms i 11 § i detta reglemente.
Platserna i rättsskyddsnämnden och direktionen för nationalbiblioteket måste
alltid utlysas offentligt.
Övriga förtroendeuppdrag ska i princip utlysas offentligt, om man inte av
motiverade skäl beslutar att frångå detta.
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Styrelsen fattar årligen beslut om principerna för uppgörande och
offentliggörande av utlysningar.
Utlysningar ska offentliggöras minst sju dygn innan ansökningstiden går ut. Av
motiverade skäl kan tidsfristen vara kortare.
21 § Beslut eller förslag om vem som ska väljas
Studentkårens styrelse väljer studentrepresentanter, eller ger förslag på
studentrepresentanter till den instans som fattar beslutet.
Om det inte finns tillräckligt många sökande till ett organ kan studentkårens
styrelse välja en person som har gett sitt medgivande till det.

Kapitel V
Att avgå och entledigas från ett organ samt komplettering av organet
22 § Avsked från ett förvaltningsorgan
Om avsked från universitetets styrelse bestäms i universitetslagen och i
universitetets instruktion.
Universitetskollegiet beviljar medlemmar och suppleanter av universitetskollegiet
avsked.
Studentkårens styrelse kan bevilja avsked åt en medlem eller suppleant i ett
fakultetsråd. Ansökan om avsked riktas till studentkårens styrelse och den kan
göras skriftligen eller via det elektroniska systemet för studentrepresentantansökningar, eller på annat sätt som studentkårens styrelse har bestämt.
I övriga förvaltningsorgan ber man om avsked av den som har tillsatt organet.
23 § Entledigande från ett organ
Om entledigande av medlemmar i universitetets styrelse bestäms i
universitetslagen och universitetets instruktion.
Om en studentrepresentant har blivit oförmögen att sköta sitt uppdrag,
upprepade gånger har försummat sitt uppdrag eller om det i övrigt finns vägande
skäl kan hen entledigas från uppdraget. Före det måste personen i fråga få
möjlighet att ge en tillräcklig utredning inom 30 dagar från det att hen har
kontaktats i ärendet. Entledigandet görs av det studentkårsorgan som har valt
studentrepresentanten, om det efter att tiden för att lämna in en utredning har
gått ut kan påvisas att det finns tillräckliga grunder för detta och om man anser
att studentrepresentanten i fråga inte längre åtnjuter det förtroende som krävs för
uppdraget.
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24 § Komplettering av universitetets styrelse
Om en studentrepresentant i universitetets styrelse har beviljats avsked eller har
befriats från sina uppgifter eller på annat sätt har förlorat sin behörighet att verka
i organet väljs en ny representant på det sätt som bestäms i detta reglemente III
kapitlet om val av studentrepresentanter till styrelsen.
25 § Komplettering av universitetskollegiet och fakultetsråden
Om en medlem av universitetskollegiet eller ett fakultetsråd har beviljats avsked,
hen inte längre hör till universitetet eller på annat sätt har förlorat sin behörighet
att verka i organet blir hens suppleant ordinarie medlem.
Ett ledigt förtroendeuppdrag ska utlysas på det sätt som studentkårens styrelse i
enlighet med 17 § årligen beslutar och på studentkårens anslagstavla. Vid
kompletteringen används samma ansökningskriterier som då posten
ursprungligen utlystes. Studentföreningarna vid enheten informeras också i
lämplig omfattning om saken.
Efter att ansökningstiden gått ut ska en föredragande utsedd av studentkårens
generalsekreterare vid val till fakultetsrådet ge ett förslag till studentkårens
styrelse om vilken av de sökande som ska väljas och vid val till kollegiet ge ett
förslag till studentkårens delegation om vilken av de sökande som ska väljas.
26 § Komplettering av andra förvaltningsorgan
Vid komplettering av andra förvaltningsorgan följs bestämmelserna i kapitel IV till
tillämpliga delar.
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Kapitel VI
Ändringssökande
27 § Omprövning och besvär
Omprövning av ett beslut som studentkåren fattat i ett förvaltningsärende får
begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen. Det beslut som meddelas
med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos
förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.
Dessutom får en medlem i studentkåren söka ändring i ett beslut av
studentkårens organ på den grunden att beslutet kommit till i en ordning som
avviker från lag, förordning eller andra bestämmelser som gäller studentkåren
eller på annat sätt strider mot lag, förordning eller andra bestämmelser som
gäller studentkåren. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär inte anföras.
Medlemmarna av en studentkår eller nation anses ha fått del av ett beslut när
beslutet har lagts fram offentligt.

Kapitel VII
Bestämmelser om ikraftträdande
28 § Ikraftträdande
Detta reglemente träder i kraft 15.5.2018.

