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I luku
Yleisiä määräyksiä
1 § Soveltamisala
Tätä ohjesääntöä sovelletaan yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintaan
jäljempänä määrättävällä tavalla.
Tämän ohjesäännön määräyksien lisäksi hallinnon opiskelijaedustajien valintaan
sovelletaan yliopistolakia, valtioneuvoston asetusta yliopistoista, yliopiston
soveltuvia sisäisiä määräyksiä ja ylioppilaskunnan sääntöjä.
Hallinnon opiskelijaedustajilla tarkoitetaan yliopiston hallituksen
opiskelijaedustajia, yliopistokollegion jäseniä, tiedekuntaneuvostojen jäseniä,
koulutusohjelmien johtoryhmien opiskelijajäseniä, oikeusturvalautakunnan
jäseniä, kansalliskirjaston johtokunnan jäseniä sekä muihin toimielimiin
nimettäviä henkilöitä, joihin yliopisto pyytää ylioppilaskuntaa valitsemaan
opiskelijajäsenet tai tekemään esityksen opiskelijajäsenistä.
Useamman yliopiston yhteisten toimielimien opiskelijajäsenten valinnasta
sovitaan ylioppilaskuntien kesken.
2 § Suostumus jäseneksi
Opiskelijaedustajaksi voidaan valita vain suostumuksensa antanut henkilö.

3 § Toimikaudet
Toimielinten toimikaudet määräytyvät yliopiston johtosääntöjen mukaisesti.
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II Luku
Hakukelpoisuus
4 § Hakukelpoisuuden tuottavat tutkinnonsuoritusoikeudet
Hakukelpoinen tämän ohjesäännön alaisissa opiskelijajäsenten valinnoissa on
henkilö, jolla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi
korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin,
erikoishammaslääkärin tai erikoiseläinlääkärin tutkinto taikka erityisopettajan tai
erityislastentarhanopettajan opinnot Helsingin yliopistossa.
Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut
läsnä olevaksi.
Hakukelpoinen yliopiston hallitukseen, yliopistokollegioon ja
tiedekuntaneuvostoihin ei kuitenkaan ole se, joka on yliopiston vaalijohtosäännön
nojalla vaalikelpoinen henkilökuntaan kuuluvana.
5 § Hakukelpoisuus tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenten valinnassa
Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseniä valittaessa hakukelpoisia ovat vain
kyseisen tiedekunnan opiskelijat.
Tarkempia ohjeita tiedekuntaan kuulumisesta antaa tarvittaessa
keskusvalintatoimikunta.
6 § Yliopistokollegion paikkojen jakautuminen
Valittaessa yliopistokollegion opiskelijajäseniä paikat jakautuvat tiedekunnittain
sekä Svenska social- och kommunalhögskolanille. Kullekin paikalle voidaan valita
vain kyseisen tiedekunnan tai yksikön opiskelijoita. Tarkempia ohjeita
tiedekuntaan tai yksikköön kuulumisesta antaa tarvittaessa valintatoimikunta.
Ylioppilaskunnan hallitus päättää yliopistokollegion paikkojen jakautumisesta
tiedekunnittain sekä Svenska social- och kommunalhögskolanille.
Paikkojen jakautumisessa tulee huomioida tiedekuntien ja Svenska social- och
kommunalhögskolanin opiskelijamäärät.
7 § Kelpoisuuden toimielimessä toimimiseen menettäminen kesken
toimikauden
Henkilö menettää kelpoisuutensa toimia toimielimessä kesken toimikauden, jos
hän
1) ilmoittautuu poissaolevaksi,
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2) Ei omaa enää tutkinnonsuoritusoikeutta siinä tiedekunnassa, jonka
toimielimessä hän toimii.
Henkilö menettää kelpoisuutensa toimia yliopiston hallituksessa,
yliopistokollegiossa ja tiedekuntaneuvostoissa myös, jos hänet otetaan sellaiseen
palvelussuhteeseen, että hänet katsottaisiin yliopiston vaaleissa henkilökuntaan
kuuluvaksi.
Mikäli opiskelija on menettänyt kelpoisuutensa toimia toimielimessä, hänet
katsotaan eronneeksi, mikäli kyseessä on toimielin, johon ylioppilaskunta on
suorittanut lopullisen jäsenten valinnan.
Ylioppilaskunnan pääsihteerin tai hänen määräämänsä tulee tarkastaa
hallintoelimien jäsenten kelpoisuus toimia toimielimissä kerran lukuvuodessa.

III luku
Valintatoimikunnat ja haku- ja valintamenettely yliopiston hallitukseen,
yliopistokollegioon, tiedekuntaneuvostoihin ja koulutusohjelmien
johtoryhmiin
8 § Keskusvalintatoimikunnan asettaminen
Ylioppilaskunnan edustajisto asettaa toimikaudekseen keskusvalintatoimikunnan
valmistelemaan opiskelijaedustajien valintaa. Kukin edustajistoryhmä voi esittää
toimikuntaan yhtä jäsentä ja hänelle korkeintaan kahta varajäsentä. Jäsenet
valitaan siten, että edellisessä edustajistovaalissa valitut edustajistoryhmät ja
yliopiston tiedekunnat tulevat mahdollisuuksien mukaan valintoimikunnassa
edustetuiksi. Keskusvalintatoimikunnan puheenjohtajana toimii ylioppilaskunnan
puheenjohtaja. Ylioppilaskunnan puheenjohtajan ollessa estynyt toimii
kokouksen puheenjohtajana joko ylioppilaskunnan I tai II
varapuheenjohtaja. Ylioppilaskunnan pääsihteeri määrää toimikunnalle sihteerin
ylioppilaskunnan työntekijöiden keskuudesta.
9 § Keskusvalintatoimikunnan tehtävät
Keskusvalintatoimikunnan tehtävänä on
1) ilmoittaa yliopiston hallituksen, yliopistokollegion, tiedekuntaneuvostojen ja
koulutusohjelmien johtoryhmien opiskelijajäsenten luottamustehtävät
haettavaksi;
2) asettaa valintatoimikuntia valmistelemaan kunkin yliopiston tiedekunnan
tiedekuntaneuvostojen, koulutusohjelmien johtoryhmien ja
yliopistokollegion opiskelijaedustajien valintaa sen mukaan kuten tässä
ohjesäännössä määrätään
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3) haastatella tarpeelliseksi katsomansa määrä hakijoita yliopiston
hallitukseen;
4) tehdä edustajistolle esitys yliopiston hallitukseen valittavista.
10 § Keskusvalintatoimikunnan kokousmenettely
Keskusvalintatoimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Toimikunta
päättää, miten kokouskutsu on toimitettava toimikunnan jäsenille. Ensimmäinen
kokous on kutsuttava koolle viimeistään viikkoa ennen kokousta.
Toimikunnan kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa.
Toimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
vähintään puolet toimikunnan jäsenistä on läsnä.
Jokaisella toimikunnan jäsenellä on yksi ääni. Jos toimikunta on erimielinen, on
puheenjohtajan tehtävä sellainen äänestysehdotus, että vastaus ”jaa” tai ”ei”
ilmaisee kannanoton ehdotukseen. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Äänestettäessä yhdestä henkilöstä valituksi tulee se, joka saa enemmistön
äänistä. Jos ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut yli puolta äänistä,
järjestetään toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen kesken. Jos toinenkin
äänestys päätyy tasan, ratkaisee arpa.
11 § Hakuilmoitus
Keskusvalintatoimikunta laatii hakuilmoitukset eri toimielimille. Hakuilmoitus on
julkaistava ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla. Keskusvalintatoimikunta
päättää hakuilmoituksen muista julkaisemistavoista.
Hakuilmoitus on julkaistava vähintään 14 päivää ennen hakuajan päättymistä.
12 § Valintatoimikuntien asettaminen
Keskusvalintatoimikunta asettaa yliopiston tiedekuntien lukumäärää vastaavan
määrän
valintatoimikuntia.
Lisäksi
keskusvalintatoimikunta
asettaa
valintatoimikunnan kollegion opiskelijajäsenten valitsemiseksi Svenska social- och
kommunalhögskolanin paikkojen osalta.
Keskusvalintatoimikunta päättää valintatoimikuntien jäsenten valintamenettelystä.
Kunkin tiedekunnan tai yksikön opiskelijoita valitsevan valintatoimikunnan
jäseneksi voidaan valita vain kyseisen tiedekunnan tai yksikön opiskelijoita.
Tarkempia ohjeita tiedekuntaan tai yksikköön kuulumisesta antaa tarvittaessa
keskusvalintatoimikunta.
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Keskusvalintatoimikunta valitsee valintatoimikunnalle puheenjohtajan
varapuheenjohtajan valintatoimikuntaan valittujen joukosta.
Ylioppilaskunnan pääsihteeri määrää valintatoimikunnalle sihteerin
ylioppilaskunnan työntekijöiden keskuudesta.
13 § Valintatoimikunnan tehtävät
Kunkin valintatoimikunnan tehtävänä on tehdä edustajistolle tai hallitukselle sen
mukaan kuin tässä ohjesäännössä määrätään esitys yliopistokollegioon,
tiedekuntaneuvostoon ja koulutusohjelmien johtoryhmiin valittavista kyseisen
tiedekunnan toimielinten ja kollegion jäsenten osalta.
Svenska social- och kommunalhögskolanin valintatoimikunnan tehtävänä on
ainoastaan tehdä edustajistolle esitys yliopistokollegioon valittavista kyseisen
yksikön paikkojen osalta.
14 § Valintatoimikuntien kokousmenettely
Valintatoimikunnat noudattavat samaa kokousmenettelyä kuin
keskusvalintatoimikunta, siten kuin 10 § säädetään.
15 § Hakemukset
Hakemukset tulee palauttaa hakuilmoituksessa mainitulla tavalla ja mainittuun
ajankohtaan mennessä.
Hakuajan umpeuduttua ylioppilaskunnan pääsihteerin määräämä
ylioppilaskunnan työntekijä tarkastaa hakemukset ja tarvittaessa pyytää hakijaa
täydentämään hakemustaan.
16 § Hakuajan pidentäminen
Keskusvalintatoimikunta voi päättää jatkaa hakuaikaa, jos toimielimeen ei
määräajassa hae riittävää määrää hakijoita tai toimikunta muuten katsoo
hakuajan jatkamisen perustelluksi.
Aikaisemmat hakijat huomioidaan ilman uutta hakemusta.

ja

OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTATAVASTA
EDUSTAJISTO HYVÄKSYNYT 15.5.2018

6/9

17 § Valintaesityksen tekeminen yliopiston hallitukseen
Hakuajan päätyttyä keskusvalintatoimikunta käsittelee yliopiston hallitukseen
tulleet hakemukset. Toimikunta haastattelee tarpeelliseksi katsomansa määrän
hakijoita. Toimikunta laatii hakijoista yhteenvedon hakemusten perusteella.
Keskusvalintatoimikunta tekee edustajistolle perustellut esitykset yliopiston
hallitukseen valittavista. Toimikunta voi esittää vain luottamustehtävää
määräajassa hakenutta henkilöä.
18 § Valintaesityksen tekeminen yliopistokollegioon,
tiedekuntaneuvostoihin ja koulutusohjelmien johtoryhmiin
Hakuajan päätyttyä kunkin tiedekunnan valintatoimikunta käsittelee kyseisen
tiedekunnan toimielimiin tulleet hakemukset. Kunkin tiedekunnan
valintatoimikunta käsittelee myös kyseisen tiedekunnan osalta yliopistokollegioon
tulleet hakemukset. Svenska social- och kommunalhögskolanin valintatoimikunta
käsittelee kyseisen yksikön osalta yliopistokollegioon tulleet hakemukset.
Valintatoimikunta laatii hakijoista yhteenvedon hakemusten perusteella
toimielimiin, joihin on tullut enemmän hakemuksia kuin on avoimia paikkoja.
Valintatoimikunta tekee ylioppilaskunnan hallitukselle perustellut esitykset
tiedekuntaneuvostoihin ja koulutusohjelmien johtoryhmiin valittavista.
Valintatoimikunta tekee edustajistolle perustellut esitykset yliopistokollegioon
valittavista.
19 § Valintapäätöksen tekeminen
Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet ja
kollegion opiskelijajäsenet. Ylioppilaskunnan hallitus valitsee
tiedekuntaneuvostojen ja koulutusohjelmien johtoryhmien jäsenet.
Edustajisto ja hallitus voivat valita toimielimeen vain sellaisen henkilön, joka on
hakenut tehtävää määräajassa.

IV luku
Opiskelijaedustajien valinta muihin toimielimiin
20 § Hakuilmoitus
Yliopiston hallituksen, kollegion, tiedekuntaneuvoston ja koulutusohjelmien
johtoryhmien hakuilmoituksista määrätään tämän ohjesäännön 11§:ssä.
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Oikeusturvalautakunnan ja kansalliskirjaston johtokunnan jäsenten tehtävät on
aina julistettava julkisesti haettavaksi.
Muut luottamustehtävät on lähtökohtaisesti julistettava julkisesti haettavaksi, jollei
perustellusta syystä tästä päätetä poiketa.
Hallitus päättää hakuilmoitusten laatimisen ja julkaisemisen periaatteista
vuotuispäätöksellä.
Hakuilmoitus on julkaistava viimeistään seitsemän päivää ennen hakuajan
päättymistä. Perustellusta syystä hakuilmoitus voidaan julkaista lyhyemmäksi
ajaksi.
21 § Valinnan tai esityksen tekeminen
Opiskelijajäsenen valitsee tai esityksen opiskelijajäsenestä päätöksentekijälle
tekee ylioppilaskunnan hallitus.
Jos toimielimeen ei ole riittävää määrää hakijoita, ylioppilaskunnan hallitus voi
valita toimielimeen suostumuksensa antaneen henkilön.

V luku
Toimielimestä eroaminen, erottaminen ja toimielimen täydentäminen
22 § Toimielimestä eroaminen
Yliopiston hallituksesta eroamisesta määrätään yliopistolaissa ja yliopiston
johtosäännössä.
Yliopistokollegion jäsenelle tai varajäsenelle eron myöntää yliopistokollegio.
Ylioppilaskunnan hallitus voi myöntää eron tiedekuntaneuvoston jäsenelle tai
varajäsenelle. Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetun eropyynnön voi jättää
kirjallisesti tai sähköisen hallinnon opiskelijaedustajien hakujärjestelmän kautta
tai muulla ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla.
Muusta toimielimestä pyydetään eroa siltä, joka kyseisen toimielimen on
asettanut.
23 § Toimielimestä erottaminen
Yliopiston hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään määrätään
yliopistolaissa ja yliopiston johtosäännössä.
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Jos opiskelijaedustaja on tullut kykenemättömäksi hoitamaan tehtäväänsä,
toistuvasti laiminlyönyt tehtävänsä tai jos siihen on muutoin erityisen painava syy,
hänet voidaan erottaa tehtävästään. Ennen erottamista on varattava
asianomaiselle tilaisuus antaa riittävä selvitys asiasta 30 vuorokauden kuluessa
siitä kun häneen on otettu asiassa yhteyttä. Erottamisen tekee valinnan
suorittanut ylioppilaskunnan toimielin, mikäli erottamiselle on selvityksen
antamiseen varatun ajan päätyttyä osoitettavissa riittävät perustelut ja katsotaan,
että opiskelijaedustaja ei enää nauti toimen edellyttämää luottamusta.
24 § Yliopiston hallituksen täydentäminen
Jos yliopiston hallituksen opiskelijajäsenelle on myönnetty ero, hänet on
vapautettu tehtävästään, tai on muulla tavalla menettänyt kelpoisuutensa toimia
toimielimessä, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen siten kuin tämän ohjesäännön
III luvussa määrätään hallituksen opiskelijajäsenten valinnasta.
25 § Yliopistokollegion ja tiedekuntaneuvostojen täydentäminen
Jos yliopistokollegion tai tiedekuntaneuvoston jäsenelle on myönnetty ero, hän ei
enää kuulu yliopistoon tai on muulla tavalla menettänyt kelpoisuutensa toimia
toimielimessä, tulee hänen varajäsenestään varsinainen jäsen.
Vapautunut luottamustehtävä on julistettava haettavaksi 17 §:ssä mainitun
ylioppilaskunnan hallituksen vuotuispäätöksen mukaisesti sekä ylioppilaskunnan
ilmoitustaululla. Täydennyshaussa käytetään alkuperäisen haun hakukriteerejä.
Asiasta tiedotetaan myös soveltuvassa laajuudessa yksikön opiskelijajärjestöille.
Hakuajan jälkeen asian ylioppilaskunnan pääsihteerin määräämä esittelijä tekee
hakeneiden joukosta ehdotuksen tiedekuntaneuvostoon valittavasta
ylioppilaskunnan hallitukselle ja kollegioon valittavasta ylioppilaskunnan
edustajistolle.
26 § Muun hallintoelimen täydentäminen
Muun hallintoelimen täydentämisessä noudatetaan soveltuvin osin IV luvun
määräyksiä.
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VI luku
Muutoksenhaku
27 § Oikaisumenettely ja valittaminen
Ylioppilaskunnan hallintoasiaa koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua siten
kuin hallintolaissa säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa
hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
säädetään. Lisäksi ylioppilaskunnan jäsen saa hakea muutosta ylioppilaskunnan
toimielimen päätökseen sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista,
asetuksesta tai ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa
järjestyksessä tai on muuten lain, asetuksen taikka ylioppilaskuntaa koskevien
määräysten vastainen. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Ylioppilaskunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on
asetettu yleisesti nähtäväksi.

VII luku
Voimaantulosäännökset
28 § Voimaantulo
Tämä ohjesääntö tulee voimaan 15.5.2018

