
 

  

Ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajista   

  

1. luku  Yleistä  

1§  Säännösperusta   

Yliopiston toimielimistä säädetään yliopistolaissa (558/2009), Lapin yliopiston 

hallintojohtosäännössä (LYHJ) sekä Lapin yliopiston vaalijohtosäännössä (LYVJ).  

Yliopistolain mukaan ylioppilaskuntien erityisenä tehtävänä on nimetä opiskelijoiden 

edustajat lain 3. luvussa mainittuihin toimielimiin. Lapin yliopiston vaalijohtosäännön 

mukaan ylioppilaskunta nimeää opiskelijoiden edustajat ja varaedustajat yliopistokollegioon, 

yliopiston hallitukseen ja tiedekuntaneuvostoihin.   

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen (LYYS) mukaan valinnat em. toimiin tekee 

edustajisto. Muista ylioppilaskunnan edustajista päättää hallitus siltä osin, kun se ei kuulu 

edustajistolle.  

Tällä ohjesäännöllä määritellään, millä tavoin Lapin yliopiston ylioppilaskunta valitsee 

hallinnon opiskelijaedustajat.   

  

2§  Soveltamisala  

Tätä ohjesääntöä sovelletaan Lapin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijaedustajien 

nimeämiseksi Lapin yliopiston ja Lapin korkeakoulukonsernin hallinnon toimielimiin.   

Lisäksi tätä ohjesääntöä sovelletaan soveltuvin osin nimettäessä tai esitettäessä ehdokasta 

muihin toimiin koskien ylioppilaskunnan edustamista.   

Erityisesti tätä sääntöä sovelletaan valittaessa tai esitettäessä opiskelijaedustajia:  

- yliopistokollegioon (yliopistolaki 22§, LYHJ 14§, LYVJ 1§, LYYS 18§)  

- yliopiston hallitukseen (yliopistolaki 14§, LYHJ 7§, LYVJ 1§, LYYS 18§)  

- tiedekuntaneuvostoihin (LYHJ 21§, LYVJ 1§, LYYS 18§)  

- muutoksenhakulautakuntaan (LYHJ 67§)  

- ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n valtuuskuntaan  

- YTHS:n Rovaniemen toimipisteen johtokuntaan  

- Domus Arctica –säätiön hallitukseen  

- Arktisen keskuksen johtokuntaan  

- Lapin korkeakoulukirjaston ja palvelukeskuksen johtokuntaan  

  

2. luku  Hallinnon opiskelijaedustajan asema  

3§  Hakukelpoisuus  

Hallinnon opiskelijaedustajaksi hakukelpoinen on opiskelija, jolla on tutkinnonsuoritusoikeus 

Lapin yliopistossa. Hakukelpoisuuden edellytyksenä on, että opiskelija on ilmoittautunut 

läsnäolevaksi opiskelijaksi Lapin yliopistoon ennen hakuajan päättymistä.   



 

  

Opiskelija, jolla on useampi tutkinnonsuoritusoikeus, on tiedekuntaneuvostojen 

opiskelijaedustajia valittaessa hakukelpoinen ainoastaan siinä tiedekunnassa, jonka 

tutkinnonsuoritusoikeuden hän on ilmoittanut lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä 

ensisijaiseksi.  

  

4§  Hallinnon opiskelijaedustajan oikeudet ja velvollisuudet  

Hallinnon opiskelijaedustaja edustaa toimessaan Lapin yliopiston ylioppilaskunnan 

valtuuttamana kaikkia Lapin yliopiston opiskelijoita.  

Hallinnon opiskelijaedustajalla on oikeus saada ylioppilaskunnalta tarvitsemiaan tietoja 

luottamustehtävänsä hoitamiseksi, oikeus perehdytykseen sekä oikeus käyttää 

ylioppilaskunnan työntekijöiden tai toimihenkilöiden resursseja tehtävänsä edellyttämällä 

tavalla hallituksen osoittamassa laajuudessa.  

Hallinnon opiskelijaedustajalla on velvollisuus edistää ylioppilaskunnan etua sekä noudattaa 

ylioppilaskunnan linjoja luottamustehtävää hoitaessaan. Hallinnon opiskelijaedustajan on 

osallistuttava toimielimen kokouksiin tai muihin työskentelymuotoihin ja ilmoitettava 

varajäsenelleen ollessaan estynyt.  

Hallinnon opiskelijaedustajan on tiedotettava ylioppilaskuntaa toimielimen päätöksistä ja 

muista tiedoksi saatettavista asioista siltä osin, kun ne eivät ole salaisia.   

Hallinnon opiskelijaedustajaksi hakeva on velvoitettu ilmoittamaan hakuvaiheessa, mikäli hän 

hakee täytettävään toimielimeen ainoastaan varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi.  

  

3. luku  Hallinnon opiskelijaedustajaksi hakeminen  

5§  Hakukuulutus  

Avoinna oleva opiskelijaedustajan luottamustoimi on julistettava avoimesti haettavaksi. Haku 

julistetaan avatuksi hakukuulutuksella, joka julkaistaan välittömästi haun auetessa ainakin 

ylioppilaskunnan verkkosivuilla sekä sähköpostilistoilla. Hallitus voi halutessaan julkaista 

kuulutukset näiden lisäksi myös muilla tavoilla.  

Hakukuulutuksessa tulee olla lyhyt kuvaus toimielimen tehtävistä, toimikauden pituudesta 

sekä hakemuksen viimeinen jättöaika ja lisätietoja antavan henkilön tiedot.  

Hakukuulutuksessa on suositeltavaa mainita, kuinka mahdollisesti myöhässä tulleita 

hakemuksia käsitellään.   

Hakukuulutuksesta ja lisätiedoista hakemiseen liittyen vastaa ylioppilaskunnan 

edunvalvontaasiantuntija.   

  

6§  Hakuaika   

Hakuaika opiskelijaedustajaksi on oltava vähintään neljätoista (14) päivää ja enintään 

kolmekymmentä (30) päivää. Valintatoimikunnan puheenjohtajan perustellusta esityksestä 

hakuaikaa voidaan lyhentää seitsemään (7) arkipäivään.  

Luottamustoimi on julistettava avautuvaksi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun yliopisto 

tai opiskelijajäsen on ilmoittanut vapautuvasta paikastaan.   



 

  

Luottamustoimea ei ole pakollista asettaa uudelleen haettavaksi silloin, kun kyseessä on 

toimielimen täydennys keskellä toimikautta. Opiskelijajäsenen paikan vapautuessa 

lukukausien välisenä aikana voidaan valintaa siirtää seuraavan lukukauden alkuun.  

Ylioppilaskunnan on julistettava haku uudelleen avoimeksi avautuvaan tehtävään, jos 

valintatoimikunta tai ylioppilaskunnan hallitus katsoo opiskelijoiden edun sitä vaativan. 

Tehtävää hoitaa siihen asti varaedustaja kunnes uusi opiskelijajäsen on valittu tai toimikausi 

päättyy. Luottamustoimen tultua uudelleen haettavaksi tai hakuajan pidennetyksi 

luottamustoimen aikaisemmat hakijat otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.   

Valintatoimikunnalla on oikeus jättää huomioimatta myöhässä tulleet hakemukset.  

  

7§  Hakemusten käsittely  

Hakemusten käsittelystä vastaa ylioppilaskunnan edunvalvonta-asiantuntija tai hänen 

tehtävään osoittama henkilö. Hakijalle on ilmoitettava hakemuksen saapumisesta 

sähköpostilla.  

Hallinnon opiskelijaedustajaksi tai opiskelijaedustajaksi suunnatut hakemukset käsitellään 

luottamuksellisesti. Hakemusten käsittelyssä noudatetaan hallintolakia erityisesti hallintoasian 

vireille tulosta, voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä sekä ylioppilaskunnan 

tietosuojaselostetta, joka on saatavilla ylioppilaskunnan verkkosivuilla.  

   

4. luku  Hallinnon opiskelijaedustajien valinta ja valintatoimikunnan työjärjestys  

8§  Valinnassa huomioitavat säännökset  

Toimielimeen voidaan valita vain hakemuksensa määräaikaan mennessä jättänyt henkilö, ellei 

valintatoimikunta toisin päätä tämän ohjesäännön 6 §:n mukaan.   

Ylioppilaskunta käyttää yliopistolain 46 §:n mukaista julkista valtaa valitessaan hallinnon 

opiskelijaedustajia. Valintaa tehtäessä on näin ollen erityisesti huomioitava hallintolain 

(434/2003) vaatimukset yhdenvertaisuudesta, esteellisyydestä ja puolueettomuudesta.   

Sen lisäksi mitä laissa säädetään, noudatetaan valinnassa ylioppilaskunnan ajantasaista 

tasaarvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä ylioppilaskunnan sääntöjä.  

  

9§  Yleisen valintatoimikunnan asettaminen  

Edustajisto asettaa yleisen valintatoimikunnan järjestäytymiskokouksessaan.  

Jokaisella edustajistossa edustettuina olevalla valitsijayhdistyksellä on halutessaan 

mahdollisuus esittää yhtä (1) jäsentä sekä yhtä (1) varajäsentä valintatoimikuntaan. Lisäksi 

valintatoimikunta voi kutsua jäseniä edustajiston ulkopuolelta. Valintatoimikunnassa on 

oltava puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi vähintään neljä (4) jäsentä. Valintatoimikunnassa on 

oltava edustaja jokaisesta tiedekunnasta.   

Ylioppilaskunnan puheenjohtaja toimii valintatoimikunnan puheenjohtajana ja 

ylioppilaskunnan pääsihteeri valintatoimikunnan sihteerinä. Valintatoimikunnan sihteerillä on 

kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 

Lisäksi valintatoimikunnan kokouksissa esittelijänä voi toimia ylioppilaskunnan 

edunvalvonta-asiantuntija.   



 

  

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa estyneenä, valitsee kokous keskuudestaan 

kokouksen puheenjohtajan. Pääsihteerin ollessa estynyt, kokouksen puheenjohtaja määrää 

kokoukselle sihteerin. Tällöin on erityisesti huomioitavaa, että ohjesäännön 11 §:n 2. 

momentin säännökset valintatoimikunnan päätösvaltaisuudesta täyttyvät.  

Yleisen valintatoimikunnan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Yleisen valintatoimikunnan 

jäsenten vaihdoksen vahvistaa ylioppilaskunnan edustajisto.  

  

10§  Valintatoimikunnan tehtävät  

  Valintatoimikunnan erityisinä tehtävinä on  

1) käsitellä opiskelijaedustajan tehtävään tulleet hakemukset  

2) haastatella tai järjestää edustajistolle tilaisuus haastatella hakijat, jos valintatoimikunta 

katsoo sen tarpeelliseksi,   

3) velvoittaa hallitus julistamaan opiskelijaedustajan tehtävä uudelleen haettavaksi tai 

jatkamaan hakuaikaa, jos valintatoimikunta katsoo sen tarpeelliseksi ja 4) tehdä esitys 

opiskelijaedustajan valinnasta edustajistolle.  

  

11§  Valintatoimikunnan kokousmenettely  

Valintatoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan toimikunnan 

sihteerin kutsusta. Kokouskutsu ja asialista toimitetaan valintatoimikunnan jäsenille 

vuorokautta ennen kokouksen alkua sähköisesti.  

Valintatoimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan, tai heidän 

ollessaan estyneenä, kokouksen puheenjohtajan lisäksi kolme valintatoimikunnan jäsentä on 

paikalla.  

Valintatoimikunnan kokouksesta on pidettävä päätöspöytäkirjaa.  

Valintatoimikunta toteaa jokaisen täytettävän opiskelijaedustajan paikan kohdalla, ovatko 

valintatoimikunnan jäsenet estyneitä tekemään valintaehdotusta hallintolain mukaisesti. 

Estynyt henkilö ei voi osallistua kyseessä olevan paikan valintaesityksen tekemiseen.  

Valintatoimikunta voi suorittaa äänestyksen, jos ehdotuksia valintaesitykseksi on useampia. 

Jokaisella äänivaltaisella jäsenellä on yksi ääni. Muutoin valintatoimikunnan kokouksen 

äänestysmenettelyyn sovelletaan ylioppilaskunnan hallituksen työjärjestyksen 

äänestysmenettelystä säänneltyä.  

  

12§  Valintaesityksen tekeminen  

Hakuajan päätyttyä valintatoimikunta käsittelee yliopistokollegioon, yliopiston hallitukseen ja 

tiedekuntaneuvostoon tulleet hakemukset. Valintatoimikunta laatii hakijoista yhteenvedon 

hakemusten perusteella. Valintatoimikunta tekee edustajistolle perustellun esityksen 

yliopistokollegioon, yliopiston hallitukseen ja tiedekuntaneuvostoon valittavista. 

Valintatoimikunnan tulee huomioida esitystä tehdessään mahdollisesti järjestetyssä 

haastattelussa esille tulleet seikat.   

Yliopistokollegiota valitessa tulee huomioida jokaisen tiedekunnan edustuksen toteutuminen.  

Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee yliopistokollegion, yliopiston hallituksen ja 

tiedekuntaneuvostojen opiskelijajäsenet valintatoimikunnan esityksestä.  Jos edustajisto 

katsoo ylioppilaskunnan edun sitä vaativan, voi edustajisto valita yliopistokollegioon, 



 

  

yliopiston hallitukseen ja tiedekuntaneuvostoon hakeneiden lisäksi myös muun henkilön, joka 

on antanut suostumuksensa valintaan.   

Valintaesityksestä tässä ohjesäännössä säänneltyä sovelletaan myös valittaessa 

opiskelijaedustajia ohjesäännön 2 §:ssä mainittuihin luottamustoimiin.  

Ketään ei voi valita tai määrätä hallintoelimen jäseneksi tai opiskelijaedustajaksi vastoin 

tahtoaan.  

    

5. luku  Muutokset hallinnon opiskelijaedustajan toimikauden aikana  

13§  Hakukelpoisuuden menettäminen kesken toimikauden  

Henkilö menettää hakukelpoisuutensa kesken toimikauden, jos hän ilmoittautuu 

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

tutkinnonsuoritusoikeutta siinä tiedekunnassa jonka hallintoelimessä hän toimii.   

Henkilö menettää hakukelpoisuutensa myös, jos hänet otetaan sellaiseen palvelussuhteeseen, 

että hänet katsottaisiin yliopiston vaaleissa henkilökuntaan kuuluvaksi.   

Hakukelpoisuutensa menettänyt opiskelija katsotaan eronneeksi, mikäli kyseessä on toimielin, 

johon ylioppilaskunta on suorittanut lopullisen jäsenten valinnan.   

Hakukelpoisuuden edellytysten säilymisen tarkastelee pääsihteerin määräämä 

ylioppilaskunnan työntekijä kerran lukukaudessa. Päätöksen hakukelpoisuuden 

menettämisestä kesken toimikauden tekee hallitus.  

  

14§  Eroaminen  

Lapin yliopiston hallintojohtosäännön mukaan yliopiston hallituksen ja yliopistokollegion 

jäsenyydestä eron myöntää yliopistokollegio ja tiedekuntaneuvoston jäsenen eron myöntää 

tiedekuntaneuvosto.   

Muista kuin yliopiston hallituksen, yliopistokollegion tai tiedekuntaneuvoston jäsenyydestä 

eroa haetaan ensisijaisesti toimielimeltä.   

Mikäli Lapin yliopiston ylioppilaskunnan nimeämä opiskelijaedustaja hakee eroa kyseisistä 

toimielimistä, on opiskelijan ilmoitettava asiasta myös ylioppilaskunnalle.  

Hakukelpoisuutensa kesken toimikauden menettänyt henkilö katsotaan eronneeksi toimielimen 

jäsenyydestä.  

  

15§  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 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.   

Yliopiston hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään määrätään yliopistolaissa ja 

yliopiston johtosäännössä.  

  



 

  

16§  

  

Täydentäminen  

Jos yliopistokollegion tai tiedekuntaneuvoston jäsenelle on myönnetty ero, hänet on 

vapautettu tehtävästään tai hän on muulla tavalla menettänyt hakukelpoisuutensa, tulee hänen 

varajäsenestään varsinainen jäsen.  

Muutoin hallintoelimen opiskelijaedustajan täydentämismenettelyssä sovelletaan sitä, mitä 

tämän ohjesäännön 6 §:ssä säädetään.  

6. luku  Muutoksenhaku  

17§  

  

Valittaminen hallinto-oikeuteen  

Ylioppilaskunnan hallituksen ja edustajiston päätöksistä voi valittaa hallinto-oikeuteen siten 

kuin yliopistolain 86 §:ssä ja hallintolainkäyttölaissa säädetään. Päätökseen, joka on 

luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai toimeenpanoa, ei saa hakea muutosta valittamalla.  

7. luku  Muita säännöksiä  

18§  Ohjesäännön muuttaminen  

Muutokset tähän ohjesääntöön tekee edustajisto hallituksen esityksestä. Muutokset astuvat 

voimaan välittömästi, ellei päätöksessä toisin mainita. Niiden tehtävien osalta, joiden haku on 

avattu ennen muutosten astumista voimaan, sovelletaan aiemmin annettuja ohjeita.   

  

18§  Voimaantulo  

  Tämä ohjesääntö tulee voimaan 1.10.2018.   

Tällä ohjesäännöllä korvataan aiemmin hyväksytty ”Lapin yliopiston ylioppilaskunnan 

hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus.  

Tämä ohjesääntö on hyväksytty hallituksen kokouksessa hallituksen esitykseksi 18.9.2018 

18/2018 sekä edustajiston kokouksessa 25.9.2018 05/2018.  

  


