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1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 

 

1 § Säännösperusta 
Yliopistoilla on perustuslain 123 § perusteella itsehallinto. Yliopistolain (558/2009) 3 

§ perusteella itsehallintoon kuuluu päätöksenteko-oikeus sisäiseen hallintoon 

kuuluvista asioista, mikä tapahtuu yliopistolain 4 § mukaan yliopiston opetus- ja 

tutkimushenkilöstön, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden kesken. Yliopistolain 3 

luvun mukaan itsehallinto perustuu toimielimiin. 

 

Yliopistolain 46 § mukaan ylioppilaskunnalla on erityinen julkisoikeudellinen tehtävä 

nimetä yliopistolain 3 luvussa kuvattujen yliopiston toimielinten opiskelijajäsenet. 

Lisäksi ylioppilaskunta nimeää johtosäännöillä määrätyt opiskelijaedustajat sekä 

muiden yhteistyöelinten ja työryhmien opiskelijaedustajat, jotka yliopisto tai muu 

yhteisö pyytää ylioppilaskuntaa nimeämään.  

 

Tätä ohjesääntöä sovelletaan opiskelijaedustajien ja ylioppilaskunnan edustajien 

valintaan jäljempänä määriteltävällä tavalla. Tämän ohjesäännön määräyksien 

lisäksi hallinnon opiskelijaedustajien valintaan sovelletaan yliopistolakia, 

hallintolain säädöksiä, kuten esteellisyyssäädöksiä ja julkisuusperiaatetta, 

Tampereen yliopiston johtosääntöä ja vaalisääntöä sekä ylioppilaskunnan 

sääntöjä.  

 

2§ Soveltamisala 
Opiskelijaedustajien valinnassa noudatetaan tämän ohjesäännön määräyksiä, kun 

valitaan opiskelijaedustajia yliopiston konsistoriin, tiedekuntaneuvostoihin, 

muutoksenhakulautakuntaan sekä konsistorin alaisiin neuvostoihin.  

 

Ohjesäännön määräyksiä noudatetaan soveltuvilta osin, kun valitaan 

opiskelijaedustajia tai ylioppilaskunnan edustajia muihin kuin ensimmäisessä 

momentissa mainittuihin ryhmiin, yhteistyöelimiin tai työryhmiin, joihin yliopisto tai 



 
 
 

 
  

muu yhteisö pyytää ylioppilaskuntaa valitsemaan opiskelijaedustajat tai tekemään 

esityksen opiskelijaedustajista. Ohjesääntöä sovelletaan soveltuvin osin myös 

Tampereen opiskelija-asuntosäätiön (TOAS) ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön 

(YTHS) valtuuskuntien opiskelijaedustajien hakuun. 

 

Opiskelijaedustajien nimeämisestä tiedekuntien sisäisiin toimielimiin ja työryhmiin 

(pl. tiedekuntaneuvosto) päätetään erillisellä ylioppilaskunnan valmistelemalla 

rehtorin päätöksellä. 

 

Useamman korkeakoulun yhteisten elimien opiskelijaedustajien valinnasta sovitaan 

niiden ylioppilas- ja opiskelijakuntien kesken.  

 

3 § Valintojen järjestäminen  
Hallinnon opiskelijaedustajien paikoista, määrästä ja toimikausista määrätään 

yliopiston johtosäännössä tai rehtorin ohjeilla. Kausista ja paikoista voidaan 

määrätä myös toimielimen antamalla nimeämispyynnöllä. 

 

Ylioppilaskunta nimeää harkintansa mukaan opiskelijaedustajille varajäsenen, jos 

sitä ei nimenomaisesti ole säännöissä tai nimeämispyynnössä kielletty. 

 

2 LUKU KELPOISUUS JA VALINTAAN VAIKUTTAVAT KRITEERIT 

 

4 § Yleiset kelpoisuusehdot  
Yleisiä kelpoisuusehtoja sovelletaan valittaessa yliopiston hallinnon 

opiskelijaedustajia yliopistolaissa määriteltyihin tai johtosäännössä säädettyihin 

toimielimiin. 

 

Opiskelijaedustajan kelpoisuusvaatimukset täyttää Tampereen yliopiston opiskelija, 

jolla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, 

lisensiaatin tai tohtorin tutkinto tai erikoislääkärin tutkinto.  



 
 
 

 
  

 

Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnä olevaksi haun päättymiseen mennessä. 

Mikäli opiskelija on työsuhteessa yliopistoon, tulee hänen kuitenkin olla 

päätoimisesti opiskelija. 

 

5 § Tiedekuntaan kuuluminen 
Tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajia valittaessa hakukelpoisia ovat vain ne 

opiskelijat, joiden opinto-oikeuden mukaisen tutkinnon koulutusvastuu on 

kyseisessä tiedekunnassa. Tiedekunnan erillisestä pyynnöstä ylioppilaskunta voi 

nimetä tiedekuntaneuvoston asiantuntijajäseniksi muissa tiedekunnissa opiskelevia 

opiskelijoita.  

 

Tarkempia ohjeita tiedekuntaan kuulumisesta antaa tarvittaessa pääsihteerin 

määräämä hauista vastaava työntekijä. 

 

6 § Kelpoisuuden menettäminen kesken toimikauden 
Henkilö menettää kelpoisuutensa kesken toimikauden, jos hän ilmoittautuu 

poissaolevaksi, hän ei enää kuulu yliopistoon tai hänellä ei ole enää 

tutkinnonsuoritusoikeutta siinä tiedekunnassa, jonka hallintoelimessä hän toimii.  

 

Kelpoisuuden edellytysten säilymisen tarkastaa pääsihteerin määräämä työntekijä 

tarvittaessa.  

 

Kelpoisuutensa menettänyt opiskelijaedustaja katsotaan eronneeksi toimielimen 

jäsenyydestä. Eroamisesta määrätään tarkemmin 18 §. Tällöin käynnistetään 

täydentämistä koskevat toimenpiteet siten kuin 17 § määrätään. 

 

Edellä 3 momentissa mainittua ei kuitenkaan sovelleta, jos kelpoisuusehtojen 

täyttämistä ei ole tehtävään valinnan yhteydessä edellytetty. 

 



 
 
 

 
  

7 § Opiskelijaedustajan valintaan vaikuttavat kriteerit 
 

Opiskelijaedustajien valinnassa vaikuttavat ensisijaisesti seuraavat yleiset kriteerit:  

• valmiudet toimia tehtävässä (esimerkiksi opinnoista saatu erityisosaaminen 

tai ajankäyttöön liittyvät asiat) 

• kokemus tehtävään liittyvästä luottamustehtävästä tai muusta tehtävästä 

• motivoituneisuus tehtävään  

 

Kaikissa opiskelijaedustajien valinnoissa huomioidaan laki naisten ja miesten 

välisestä tasa-arvosta. Sukupuolien edustavuutta tarkasteltaessa huomioidaan 

mahdollisuuksien mukaan koko toimielimen tai työryhmän kokoonpano.  

 

Lisäksi valittaessa yliopiston hallinnon opiskelijaedustajia yliopistolaissa 

määriteltyihin tai johtosäännössä säädettyihin toimielimiin huomioidaan myös 

tiedekunta- ja tutkinto-ohjelmajakauma.  

 

Haun avaava toimielin voi täydentää hakukriteerejä ennen haun avaamista 

hakukohtaisesti tarpeen mukaan. Kriteerit ovat voimassa sekä varsinaisissa että 

täydennyshauissa. Valintakriteerinä ei käytetä kiintiöitä. 

 

3 LUKU OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTA 

 

8 § Valinnan valmistelu 
Valinnan valmisteluista, esittelystä ja toimeenpanosta huolehtii pääsihteerin 

määräämä työntekijä.  

 

Kun valitaan opiskelijaedustajia Tampereen yliopiston konsistoriin ja sen alaisiin 

neuvostoihin sekä muutoksenhakulautakuntaan, edustajisto asettaa valintaa 

valmistelemaan valintatoimikunnan tai toimikuntia jäljempänä määritellyllä 

tavalla. 



 
 
 

 
  

 

Kun valitaan opiskelijaedustajia tiedekuntaneuvostoihin hallitus asettaa valintaa 

valmistelemaan valintatoimikunnan tai toimikuntia jäljempänä määritellyllä 

tavalla.  

 

Valintatoimikuntia ei käytetä 17 § mukaisissa täydennyshauissa.  

 

Valintatoimikuntia asetettaessa päätöksen tekevä toimielin päättää samalla 

valintatoimikuntien perustelumuistiossa vaadittavista asioista. Edustajiston alaisen 

valintatoimikunnan perustelumuistiosta päättää hallintovaliokunta.  

 

9 § Edustajiston alaisen valintatoimikunnan kokoonpano ja sen 

asettaminen 
Ylioppilaskunnan edustajiston alainen hallintovaliokunta asettaa 

valintatoimikunnan tai valintatoimikuntia valmistelemaan konsistorin ja sen 

alaisten neuvostojen sekä muutoksenhakulautakunnan opiskelijaedustajien 

valintaa.  

 

Valintatoimikuntaan kuuluu 7–11 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. 

Ylioppilaskunnan hallitus nimeää keskuudestaan kaksi jäsentä ja hallintovaliokunta 

nimittää hakemusten perusteella muut jäsenet.  

 

Valinta tehdään siten, että eri edustajistoryhmät ja yliopiston tiedekunnat tulevat 

mahdollisuuksien mukaan edustetuksi valintatoimikunnassa. Valintatoimikuntaan 

voi hakea edustajiston jäsenet, varajäsenet sekä edustajistoryhmän erikseen 

hyväksymä henkilö tai henkilöt. Hallintovaliokunta määrää toimikunnalle 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana 

voi toimia vain valintatoimikunnan varsinainen jäsen. Toimikunnan sihteerinä toimii 

valinnasta vastaava pääsihteerin määräämä työntekijä. 

 



 
 
 

 
  

Valintatoimikunnan jäsen on estynyt toimimaan tehtävässään, kun valmistellaan tai 

käsitellään sellaisen toimielimen opiskelijaedustajien valintaa, johon hän on itse 

hakenut tai on hallintolain esteellisyyssäädöksen perusteella estynyt toimimaan 

valintatoimikunnassa. Tällöin hänen tilallaan toimii varaedustaja. 

 

10 § Hallituksen alaisen valintatoimikunnan kokoonpano ja sen 

asettaminen 
Ylioppilaskunnan hallitus asettaa toimikunnan tai toimikuntia valmistelemaan 

tiedekuntaneuvostojen opiskelijaedustajien valintaa.  

 

Ylioppilaskunnan hallitus nimittää mahdollisuuksien mukaan valintatoimikuntaan 

jäsenen ja varajäsenen jokaisesta tiedekunnasta hakemusten perusteella sekä 

nimeää keskuudestaan kaksi jäsentä ja heille varajäsenet toimikuntaan. Valinnat 

tehdään siten, että toimikunta edustaa mahdollisimman monipuolisesti yliopiston 

eri tutkinto-ohjelmia ja tieteenaloja.  

 

Hallitus määrää toimikunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voidaan valita vain valintatoimikunnan 

varsinaisten jäsenten joukosta. Toimikunnan sihteerinä toimii valinnasta vastaava 

pääsihteerin määräämä työntekijä. 

 

Valintatoimikunnan jäsenenä ei voi toimia, mikäli on hakenut tiedekuntaneuvostoon 

kyseisessä haussa tai on hallintolain esteellisyyssäädöksen perusteella estynyt 

toimimaan valintatoimikunnassa. 

 

11 § Valintatoimikunnan tehtävät 
Valintatoimikunnan tehtävänä on  

1) käsitellä hakemukset  

2) haastatella hakijoita tarpeen mukaan  



 
 
 

 
  

3) laatia perustelumuistio ja tehdä perusteltu esitys valittavista 

opiskelijaedustajista ylioppilaskunnan hallitukselle tai edustajistolle. 

 

12 § Valintatoimikunnan kokousmenettely 
Valintatoimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Valintatoimikunta päättää, 

miten kokouskutsu on toimitettava toimikunnan jäsenille. Ensimmäinen kokous on 

kutsuttava koolle viimeistään viikkoa ennen kokousta. Toimikunnan kokouksesta on 

pidettävä pöytäkirjaa. Valintatoimikuntien pöytäkirjat ovat salassa pidettäviä ja 

niitä säilytetään TREYn verkkolevyllä.  

 

Valintatoimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 

vähintään puolet toimikunnan jäsenistä on läsnä. Jokaisella toimikunnan jäsenellä 

on yksi ääni. Jos valintatoimikunta on erimielinen, on puheenjohtajan tehtävä 

sellainen äänestysehdotus, että ”jaa” tai ”ei” ilmaisee kannanoton ehdotukseen. 

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

 

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 

päättyy tasan, ratkaisee arpa. 

 

13 § Haun avaaminen, hakukuulutus ja –ilmoitus 
Ylioppilaskunnan hallitus avaa haun ja hyväksyy hakukuulutuksen sekä valinnan 

kriteerit.  

 

Luottamustehtävät konsistorissa, tiedekuntaneuvostoissa, 

muutoksenhakulautakunnassa ja muissa johtosäännön määrittelemissä 

toimielimissä on julistettava julkisesti haettaviksi. Tällöin hakukuulutus on 

julkaistava vähintään neljätoista päivää ennen hakuajan päättymistä. 

 



 
 
 

 
  

Luottamustehtävät muissa yhteistyöelimissä ja työryhmissä voidaan harkinnan 

mukaan julistaa julkisesti haettavaksi. Tällöin hakuilmoitus on julkaistava vähintään 

seitsemän päivää ennen hakuajan päättymistä. 

 

Hakukuulutuksista ja -ilmoituksista tulee ilmetä vähintään toimielimen nimi, kuvaus 

sen tehtävistä, opiskelijaedustajan toimikauden pituus, haettavien edustajien 

määrä, hakua koskevat mahdolliset kriteerit ja toiveet sekä hakuaika ja -ohjeet.  

 

Hakukuulutus julkaistaan ylioppilaskunnan verkkosivuilla sekä muissa opiskelijat 

parhaiten tavoittavissa viestintäkanavissa. 

 
Hakukuulutus tai -ilmoitus julkaistaan englanninkielisenä, jos se on toimielimen 

kielen tai luonteen takia tarpeellista. 

 

14 § Hakuajan pidentäminen 
Jos julkisesti haettavaksi julistettuun tehtävään ei määräajassa hae vähintään niin 

paljon ehdokkaita kuin paikkoja on auki tai ylioppilaskunnan edun katsotaan 

muuten sitä vaativan, voidaan hakuaikaa jatkaa tarpeelliseksi katsottu aika. 

Hakuajan pidentämisestä päättää hausta vastaava työntekijä, mikäli hakemuksia 

ei ole tullut riittävästi. Muussa tapauksessa hakuaikaa voi jatkaa ylioppilaskunnan 

hallitus päätöksellään.  

 

15 § Tehtävään ilmoittautuminen 
Hakijat ilmoittautuvat opiskelijaedustajan tehtävään ylioppilaskunnan osoittamalla 

hakulomakkeella tai muulla luotettavalla tavalla. 

 

16 § Valintaesityksen tekeminen 
Yliopiston konsistorin, tiedekuntaneuvoston, muutoksenhakulautakunnan tai muun 

johtosäännössä mainitun toimielimen jäseneksi tai varajäseneksi voi esittää vain 



 
 
 

 
  

kelpoisuusehdot täyttävää ja luottamustehtävään määräajassa hakenutta 

henkilöä. 

 

Muuhun yhteistyöelimeen tai työryhmään voi esittää vain luottamustehtävään 

määräajassa hakenutta henkilöä. Mikäli hakemuksia ei tule määräajan 

päättymiseen mennessä, voidaan tehtävään valita myös muu suostumuksensa 

antanut henkilö.  

 

Aiemmin saapuneet hakemukset voidaan huomioida myös uudessa haussa, mikäli 

haetaan opiskelijaedustajaa samaan tehtävään kolmen kuukauden sisällä 

edellisen haun päättymisestä ja hakemuksen jättäneet antavat siihen 

suostumuksensa. 

 

Mikäli tehtävää ei ole julistettu julkisesti haettavaksi, tehtävään voidaan valita 

henkilö, joka on antanut suostumuksensa valintaan. 

 

Hakijoita voidaan tarvittaessa haastatella tai edellyttää heitä vastaamaan 

hakemusta täydentäviin kysymyksiin. 

 

Tiedekuntaneuvostoja tai tiedekunnassa toimivia työryhmiä valittaessa 

tiedekunnan opiskelijajärjestöiltä voidaan pyytää kirjalliset lausunnot hakijoista ja 

paikkojen jakautumisesta hakijoiden kesken. Toimielimeen hakeneet eivät voi 

osallistua opiskelijajärjestön lausunnon antamiseen. Opiskelijajärjestöjen 

osallistamistavoista päättää valintaa valmisteleva valintatoimikunta. 

 

17 § Valintapäätöksen tekeminen 
Ylioppilaskunnan pääsäännön mukaan edustajisto valitsee opiskelijoita edustavat 

jäsenet konsistoriin ja sen alaisiin neuvostoihin. Lisäksi tällä valintaohjesäännöllä 

määrätään edustajiston tehtäväksi valita opiskelijaedustajat 

muutoksenhakulautakuntaan. 

 



 
 
 

 
  

YTHS:n ja TOAS:n valtuuskuntien opiskelijaedustajien nimeämisen tekee 

pääsäännön määräämä toimielin. 

 

Pääsäännön mukaan hallitus valitsee opiskelijaedustajat yliopiston monijäsenisiin 

hallintoelimiin niiltä osin kuin valintaa ei ole määritelty edustajiston tehtäväksi. 

Lisäksi muihin toimielimiin tai työryhmiin edustajat nimeää ensisijaisesti 

ylioppilaskunnan hallitus. Hausta vastaavan työntekijän esittämän perustelun 

pohjalta hallitus voi esittää valintapäätöksen tekemistä edustajiston tehtäväksi. 

 

Opiskelijaedustajaksi voidaan valita vain siihen suostumuksensa antanut henkilö. 

 

Harkinnan mukaan ylioppilaskunnan hallitus voi nimetä työryhmiin tai muihin 

yhteistyöelimiin ylioppilaskunnan edustajan opiskelijaedustajan sijaan. 

Ylioppilaskunnan edustajaa ei voida valita johtosäännössä tai laissa mainituille 

opiskelijaedustajien paikoille. Ylioppilaskunnan edustajana voi toimia kuka tahansa 

ylioppilaskuntaan työsuhteessa oleva tai ylioppilaskunnan esittämä henkilö. 

Ylioppilaskunnan edustaja valitaan silloin, kun toimiminen kyseisessä ryhmässä tai 

toimielimessä vaatii erityistä asiantuntijuutta, erityisosaamista tai koskee 

ylioppilaskunnan päivittäistä työtä.  

 

Jos paikkoja jää valintapäätöksen yhteydessä täyttämättä, vapaaksi jääneiden 

paikkojen osalta toimitaan kuten tämän säännön 20 § määrätään toimielimen 

täydentämisestä. 

 

18 § Toimielimestä eroaminen 
Opiskelijaedustaja voi halutessaan erota tehtävistään esittämällä 

ylioppilaskunnalle eropyyntönsä. Eropyyntö tulee esittää, kun on menettänyt tai 

menettämässä kelpoisuutensa tai muusta syystä haluton jatkamaan tehtävissään. 

Eropyynnöt esitetään pääsihteerin määräämän työntekijän osoittamalla tavalla.  

 



 
 
 

 
  

Pääsihteerin määräämä työntekijä voi perustellusta syystä myöntää eron sellaisen 

toimielimen jäsenelle, johon ylioppilaskunta on valinnut edustajan. 

 

Ylioppilaskunta myöntää eron opiskelijaedustajille muissa kuin yliopiston 

vaalisäännön alaisissa toimielimissä ja työryhmissä. Yliopiston vaalisäännön 

alaisissa toimielimissä eron myöntää vaalisäännön mukaisesti kyseinen toimielin. 

Ylioppilaskunta voi kuitenkin aloittaa täydennyshaun heti eronpyynnön saavuttua 

tietoon. 

 

19 § Toimielimestä erottaminen 
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. 

 

Erottamisen tai esityksen erottamisesta 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. Erottamisen edellytyksenä on lisäksi, että 

opiskelijaedustaja ei itse ole pyytänyt eroa tehtävästä.  

 

20 § Toimielimen täydentäminen 
Ylioppilaskunnan hallitus vastaa toimielimen täydentämisestä tai esityksen 

tekemisestä edustajistolle sellaisiin toimielimiin, joista edustajisto päättää tämän 

säännön 17 § ja pääsäännön mukaan.  

 

Ensisijaisesti henkilökohtainen varajäsen nousee varsinaiseksi jäseneksi, mikäli 

varsinaiselle jäsenelle on myönnetty ero, hänet on vapautettu tehtävästään tai hän 

on muulla tavalla menettänyt hakukelpoisuutensa. Varsinaiseksi jäseneksi 

nostetaan toimielimessä toimiva varajäsen, jos toimielimeen vapautuu varsinaisen 



 
 
 

 
  

jäsenen paikka muilla tavoin, tai jos varsinaisella jäsenellä ei ole varajäsentä. 

Varsinaisten jäsenten paikkojen valinnassa tulee kuitenkin huomioida myös 7§ 

mainitut opiskelijaedustajien valintaan vaikuttavat kriteerit. Varajäseneltä on 

kysyttävä suostumus varsinaiseksi jäseneksi valitsemiseen.  

 

Perustellusta syystä voidaan eronneen varsinaisen jäsenen paikka julkistaa yleiseen 

hakuun, mikäli tiedekunta- tai tutkinto-ohjelmakohtainen edustavuus sitä vaatii tai 

se on muuten ylioppilaskunnan edun mukaista. 

 

Täydennyshakuja toteutetaan lähtökohtaisesti kaksi lukuvuodessa, kuitenkin 

täydennystarve huomioiden. Täydennyshauissa ei käytetä tämän säännön 9 § ja 10 

§ mainittuja valintatoimikuntia. 

 

Täydennyshauissa pääsihteerin määräämä työntekijä julistaa vapautuneen 

luottamustehtävän haun auki tämän ohjesäännön 13 § mukaisesti. 

Täydennyshaussa käytetään alkuperäisen haun hakukriteerejä. Hakuajan 

umpeuduttua hausta vastaava työntekijä tarkastaa hakemukset ja tarvittaessa 

pyytää hakijaa täydentämään hakemustaan. Hakijoita voidaan tarvittaessa 

haastatella täydennyshaun päätyttyä ylioppilaskunnan hallituksen nimeämän 

haastatteluryhmän toimesta, huomioiden haastattelijoiden mahdollisen 

esteellisyyden. Työntekijä laatii hakemuksista yhteenvedon ylioppilaskunnan 

hallitukselle, joka täydentää toimielintä tai tekee esityksen täydentämisestä 

edustajistolle sellaisiin toimielimiin, joista edustajisto päättää. 

 

4 LUKU VOIMAANTULOSÄÄNNÖKSET 

 

21 § Muutoksenhaku 
Ylioppilaskunnan hallintoasiaa koskevaan päätökseen saa yliopistolain (558/2009) 

mukaan vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisua 

saa vaatia se asianosainen, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 



 
 
 

 
  

velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Asianosaisen katsotaan 

saaneen päätöksestä tiedon, kun asianosaista on tarvittaessa tiedotettu 

päätöksestä henkilökohtaisesti. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista sille toimielimelle, joka on päätöksen tehnyt. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 

hallinto-oikeuteen siten kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 

säädetään. 

 

Ylioppilaskunnan jäsenellä on myös oikeus hakea muutosta päätökseen sillä 

perusteella, että päätös on syntynyt laista, säännöistä taikka muista 

ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai että 

päätös on muutoin lain tai ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen. 

Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asiain valmistelua tai toimeenpanoa, 

ei kuitenkaan saa valittaa. Valitus on tehtävä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle 

siten kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) säädetään. 

Ylioppilaskunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun päätöksen 

tekevän toimielimen kokouksen päätösluettelo on julkaistu ylioppilaskunnan 

verkkosivuilla tai muulla ylioppilaskunnan hallituksen erikseen päättämällä tavalla. 

Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

22 § Voimaantulo 
Ennen säännön voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 

toimenpiteisiin. 

 

Nämä säännöt tulevat voimaan sen vahvistamispäivänä. 

 


	Opiskelijaedustajien valintaohjesääntö
	SISÄLLYS
	1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
	1 § Säännösperusta
	2§ Soveltamisala
	3 § Valintojen järjestäminen

	2 LUKU KELPOISUUS JA VALINTAAN VAIKUTTAVAT KRITEERIT
	4 § Yleiset kelpoisuusehdot
	5 § Tiedekuntaan kuuluminen
	6 § Kelpoisuuden menettäminen kesken toimikauden
	7 § Opiskelijaedustajan valintaan vaikuttavat kriteerit

	3 LUKU OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTA
	8 § Valinnan valmistelu
	9 § Edustajiston alaisen valintatoimikunnan kokoonpano ja sen asettaminen
	10 § Hallituksen alaisen valintatoimikunnan kokoonpano ja sen asettaminen
	11 § Valintatoimikunnan tehtävät
	12 § Valintatoimikunnan kokousmenettely
	13 § Haun avaaminen, hakukuulutus ja –ilmoitus
	14 § Hakuajan pidentäminen
	15 § Tehtävään ilmoittautuminen
	16 § Valintaesityksen tekeminen
	17 § Valintapäätöksen tekeminen
	18 § Toimielimestä eroaminen
	19 § Toimielimestä erottaminen
	20 § Toimielimen täydentäminen

	4 LUKU VOIMAANTULOSÄÄNNÖKSET
	21 § Muutoksenhaku
	22 § Voimaantulo



