
VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN

HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJIEN

VALINTAOHJESÄÄNTÖ

I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

1 § Soveltamisala

Tätä valintaohjesääntöä sovelletaan valittaessa hallinnon opiskelijaedustajia Vaasan

yliopiston  hallitukseen ja akateemisiin toimielimiin. Ohjesääntöä sovelletaan soveltuvin

osin myös Vaasan  opiskelija-asuntosäätiön ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön

valtuuskuntien opiskelijaedustajien  valintaan sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön

Vaasan terveyspalveluyksikön ja Tiedekirjasto Tritonian johtokuntien

opiskelijaedustajien valintaan. Useamman korkeakoulun yhteisten elimien

opiskelijaedustajien valinnasta sovitaan niiden  ylioppilas- ja opiskelijakuntien kesken.

Hallinnon opiskelijaedustajan valinnasta Vaasan yliopiston asettamiin työryhmiin

päättää ylioppilaskunnna hallitus.

II LUKU: KELPOISUUS JA VALINTAAN VAIKUTTAVAT KRITEERIT

2 § Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoisia hallinnon opiskelijaedustajiksi Vaasan yliopiston hallitukseen ja

akateemisiin toimielimiin ovat ne hakukuulutuksessa määrätyllä tavalla hakemuksensa

jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat  ilmoittautuneet läsnä oleviksi Vaasan

yliopiston opiskelijoiksi siihen päivään mennessä, jolloin  ehdokashakemukset on

viimeistään jätettävä ylioppilaskunnalle.



Vaalikelpoisia hallinnon opiskelijaedustajiksi Vaasan opiskelija-asuntosäätiön ja

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön valtuuskuntiin sekä Ylioppilaiden

terveydenhoitosäätiön Vaasan terveyspalveluyksikön ja Tiedekirjasto Tritonian

johtokuntiin  ovat pykälässä 2 kohdan 1 mukaisten henkilöiden lisäksi ylioppilaskunnan

toimihenkilöt.

Hakijat voidaan kutsua haastateltavaksi edustajiston pyynnöstä siihen kokoukseen,

jossa valinta  suoritetaan.

Valinta suoritetaan työjärjestyksien osan I lukujen V ja VI määräämällä tavalla.

3 § Akateemiseen yksikköön kuuluminen

Akateemisen johtoryhmän opiskelijaedustajia valittaessa hakukelpoisia ovat vain

opiskelijat, joilla on  kyseisessä akateemisessa yksikössä tutkinnonsuoritusoikeus

4 § Opiskelijaedustajan valintaan vaikuttavat kriteerit

Opiskelijaedustajien valinnassa vaikuttavat seuraavat yleiset kriteerit:

1) kokemus tehtävään liittyvästä luottamustehtävästä tai muusta tehtävästä

2) motivoituneisuus tehtävään

3) Mikäli opiskelija on työsuhteessa yliopistoon, voi opiskelija asettua ehdolle
vaaliin vain yliopiston tai  ylioppilaskunnan ehdokkaana.

Haun avaava toimielin voi täydentää hakukriteerejä ennen haun avaamista. Kriteerit

ovat voimassa sekä  varsinaisessa että täydennyshauissa. Valintakriteereinä ei käytetä

kiintiöitä.



III LUKU: HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTA

5 § Valinnan valmistelu

Valinnan valmistelusta, esittelystä ja toimeenpanosta vastaa ylioppilaskunnan

hallituksen määräämä  toimihenkilö.

6 § Edustajiston alaisen valintatyöryhmän kokoonpano ja asettaminen

Ylioppilaskunnan edustajisto asettaa valintatyöryhmän valmistelemaan

opiskelijaedustajien valintaa.

Valintatyöryhmään kuuluu 6-10 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet.

Ylioppilaskunnan hallitus nimeää  keskuudestaan yhden jäsenen ja edustajisto nimittää

hakemusten perusteella muut jäsenet.

Valinta tehdään siten, että edustajistoryhmä ja yliopiston akateemiset yksiköt tulevat

mahdollisuuksien  mukaan edustetuksi valintatyöryhmässä. Valintatyöryhmä nimeää

keskuudestaan puheenjohtajan ja  varapuheenjohtajan. Valintatyöryhmän sihteerinä

toimii valinnasta vastaava hallituksen määräämä  toimihenkilö.

Valintatyöryhmän jäsen on estynyt toimimaan tehtävässään, kun valmistellaan tai

käsitellään sellaisen  toimielimen opiskelijaedustajien valintaa, johon hän on itse

hakenut. Tällöin hänen tilallaan toimii  varaedustaja.

7 § Valintatyöryhmän tehtävät

Valintatyöryhmän tehtävänä on

1) käsitellä hakemukset

2) pyytää hakijaa täydentämään hakemusta tai perustellusta syystä esittää
hakijalle lisäkysymyksiä



3) laatia perustelumuistio ja tehdä perusteltu esitys valittavista
opiskelijaedustajista ylioppilaskunnan edustajistolle.

8 § Valintatyöryhmän kokousmenettely

Valintatyöryhmä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Valintatyöryhmä päättää, miten

kokouskutsu on  toimitettava työryhmän jäsenille. Ensimmäinen kokous on kutsuttava

koolle viimeistään viikkoa ennen  kokousta. Työryhmän kokouksesta on pidettävä

kokousmuistiota.

Valintatyöryhmä on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja

vähintään puolet  työryhmän jäsenistä on läsnä. Jokaisella työryhmän jäsenellä on yksi

ääni. Jos valintatyöryhmä on  erimielinen valinnasta, on puheenjohtajan tehtävä

sellainen äänestysehdotus, jossa kustakin täytettävästä tehtävästä on äänestettävä

erikseen. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Jäsen voi äänestää myös  tyhjää.

Valituksi tulee se henkilö, joka saa enemmistön äänistä. Jos ensimmäisellä kierroksella

kukaan  valittavista ei saa yli puolta äänistä, järjestetään toinen äänestys kahden eniten

ääniä saaneen kesken.

9 § Hakukuulutus

Ylioppilaskunnan hallitus avaa haun ja hyväksyy hakukuulutuksen sekä valinnan

kriteerit. Hallinnon  opiskelijaedustajien paikat on kuulutettava avoimiksi viimeistään

neljätoista (14) päivää ennen hakuajan  päättymistä ylioppilaskunnan virallisilla

verkkosivuilla sekä muulla ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla. Jos

haettavaan tehtävään ei määräajassa hae vähintään niin paljon ehdokkaita kuin

paikkoja on auki tai ylioppilaskunnan edun katsotaan muuten sitä vaativan, voi

ylioppilaskunnan hallitus  jatkaa hakuaikaa tarpeelliseksi katsotun ajan.

10 § Tehtävään ilmoittautuminen

Hakijat ilmoittautuvat opiskelijaedustajan tehtävään hakukuulutuksen osoittamalla

tavalla.



11 § Valintaesityksen tekeminen

Hallinnon opiskelijaedustajan tehtäviin voidaan esittää vain kelpoisuusehdot täyttävää

ja  luottamustehtävään määräajassa hakenutta henkilöä.

12 § Valintapäätöksen tekeminen

Ylioppilaskunnan perussäännön mukaan edustajisto valitsee opiskelijaedustajat

yliopiston hallitukseen ja  akateemisiin yksiköihin hallinnon opiskelijaedustajien

valintaohjesäännön mukaisesti.

Jos edustajisto hylkää valintatyöryhmän ehdotuksen valittavista henkilöistä ja ei

yksimielisesti tee uutta  päätösehdotusta valittavista henkilöistä, suoritetaan valinta

työjärjestyksen osan I lukujen V ja VI  määräämällä tavalla.

III LUKU: ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

13 § Valintamenettely kesken toimikauden

Jos hallinnon opiskelijaedustajaksi valittu eroaa tehtävästään tai paikka tulee muutoin

avoimeksi kesken  toimikauden, on ylioppilaskunnan edustajiston nimettävä tehtävään

hänen henkilökohtainen varajäsenensä. Kun kaikki avoimet paikat on tällä menettelyllä

täytetty, avoimeksi jääneet hallinnon  opiskelijaedustajien paikat täydennetään lukujen I

ja II määräämällä tavalla.

14 § Eroaminen

Hallinnon opiskelijaedustaja voi erota toimestaan kesken toimikauden ilmoittamalla

siitä kirjallisesti  pääsihteerille. Eroavalle henkilölle myönnetään ero siinä kokouksessa,

jossa hänen seuraajansa valitaan.



Yliopiston hallituksen jäsenelle eron myöntää kuitenkin yliopiston hallitus

ylioppilaskunnan esityksestä.

15 § Vaalikelpoisuuden menettäminen

Ylioppilaskunnan edustajisto toteaa lukukauden ilmoittautumisajan päättymisen

jälkeen niiden hallinnon  opiskelijaedustajien menettäneen vaalikelpoisuutensa, jotka

eivät ole ilmoittautuneet Vaasan yliopiston  läsnä olevaksi opiskelijaksi yliopiston

määräämällä tavalla tai eivät ole maksaneet ylioppilaskunnan jäsenmaksua.

Ylioppilaskunnan edustajiston on katsottava kyseisten henkilöiden eronneen

tehtävästään.

Päätös vaalikelpoisuuden menettämisestä tulee noudatettavaksi sen jälkeen, kun

tehtävään on valittu uusi  hallinnon opiskelijaedustaja, ellei ylioppilaskunnan edustajisto

toisin määrää.

Päätöksen yliopiston hallituksen jäsenen vaalikelpoisuuden menettämisestä tekee

kuitenkin yliopiston  hallitus.

16 § Voimaantulo

Tämä valintaohjesääntö kumoaa 17.10.2017 voimaan astuneen valintaohjesäännön ja

astuu voimaan  16.3.2021, kun ylioppilaskunnan edustajisto on hyväksynyt sen

kahdessa peräkkäisessä  kokouksessaan.
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