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Ohjesääntö opiskelijaedustajan valinnasta
1. Luku
Yleisiä määräyksiä
1 § Tarkoitus
Ammattikorkeakoululain 41 §:n mukaan opiskelijakunnalla on erityinen julkisoikeudellinen tehtävä valita
ammattikorkeakoululain 4 luvussa mainittujen ammattikorkeakoulun toimielinten opiskelijaedustajat.
Tämän lisäksi opiskelijakunta nimeää johtosäännöillä määrätyt opiskelijaedustajat sekä muiden toimielinten
ja työryhmien opiskelijaedustajat, jotka ammattikorkeakoulu tai jokin muu taho pyytää opiskelijakuntaa
nimeämään.
2 § Soveltamisala
Tämän ohjesäännön lisäksi opiskelijaedustajien valintaan sovelletaan, mitä ammattikorkeakoululaissa
(932/2014), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun johtosäännössä ja opiskelijakunnan säännöissä
määrätään.
Tätä ohjesääntöä sovelletaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan
opiskelijaedustajien nimeämiseksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnon toimielimiin.
Lisäksi tätä ohjesääntöä voi käyttää myös soveltuvin osin nimetessä tai esittäessä opiskelijaedustajaa
muihin toimiin koskien opiskelijakunnan edustamista.
Tätä sääntöä sovelletaan erityisesti valittaessa tai esittäessä opiskelijaedustajia:
•
•
•
•
•

ammattikorkeakoulun hallitukseen
tutkintolautakuntaan
YTHS:n valtuuskuntaan
YTHS:n johtokuntaan
ammattikorkeakoulun johtosäännöissä mainittuihin muihin toimielimiin.

Useamman korkeakoulun yhteisten toimielimien opiskelijajäsenten valinnasta sovitaan korkeakoulujen
kesken sekä mahdollisesti Suomen opiskelijakuntien liiton SAMOK ry:n kesken.

2. Luku
Kelpoisuus ja valintaan vaikuttavat seikat
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3 § Yleiset kelpoisuusehdot
Yleisiä kelpoisuusehtoja käytetään tilanteessa, kun opiskelijakunta valitsee hallinnon opiskelijaedustajia
ammattikorkeakoululaissa määriteltyihin, tai ammattikorkeakoulun johtosäännössä säädettyihin
toimielimiin.
Vaalikelpoisia ovat kaikki Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa tutkintoon johtavassa koulutuksessa
olevat sekä läsnä olevaksi ilmoittautuneet opiskelijat.
Opiskelijaedustajan tulee olla vaalikelpoinen koko toimikautensa ajan, eikä tehtävään ei tule tietoisesti
valita henkilöä, jonka tiedetään menettävän vaalikelpoisuutensa toimikautensa aikana.
4 § Opiskelijaedustajien oikeudet, velvollisuudet ja tehtävät
Opiskelijaedustaja edustaa toimessaan kaikkia Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoita.
Opiskelijaedustajalla on oikeus saada opiskelijakunnalta kaikki tarvitsemansa tieto luottamustehtävänsä
hoitamiseksi, oikeus perehdytykseen sekä oikeus käyttää opiskelijakunnan työntekijöiden resursseja
tehtävänsä edellyttämällä tavalla. Henkilökunnan resursseja käytettäessä tulee huomioida työntekijöiden
työaika.
Opiskelijaedustajan tulee edistää opiskelijakunnan etua sekä noudattaa opiskelijakunnan linjoja
luottamustehtävässään. Opiskelijaedustajan tulee osallistua kaikkiin työryhmän, tiimin tai toimielimen
kokouksiin ja tapaamisiin. Opiskelijaedustajan ollessa estynyt, hänen on huolehdittava, että mahdollinen
varaedustaja saa kutsun ja ilmoittautuu kokoukseen.
Opiskelijaedustajan tulee saattaa opiskelijakunnan tietoon toimielimen päätöksiä ja muita tiedoksi
saatettavia asioita siltä osin, kun ne eivät ole salaisia.
Opiskelijaedustajaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, mikäli hän hakee täytettävään toimielimeen
vain varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi.
5 § Kelpoisuuden menettäminen kesken toimikauden
Opiskelijaedustajan menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken kauden, katsotaan hänet eronneeksi
tehtävästään. Vaalikelpoisuuden menettämisestä tulee ilmoittaa hyvissä ajoin opiskelijakunnalle, jotta
opiskelijakunta voi käynnistää prosessin uuden opiskelijaedustajan valinnasta.
Kelpoisuuden edellytysten säilymisen voi tarvittaessa tarkastaa pääsihteerin tähän määräämä työntekijä.
6 § Opiskelijaedustajan valintaan vaikuttavat kriteerit
Opiskelijaedustajien valintaan vaikuttaa vähimmäisvaatimuksena seuraavat kriteerit:
1. kokemus valittavaan tehtävään liittyvästä luottamustehtävästä tai muusta tehtävästä,
2. motivoituneisuus,
3. ajankäyttö.
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Kaikissa opiskelijaedustajien valinnoissa tulee huomioida laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.
7 § Paikkamäärän rajoitus
Mikäli henkilö toimii jäsenenä jo valmiiksi kahdessa toimielimessä, häntä ei voi valita tai esittää tämän
ohjesäännön mukaisiin toimielimiin, mikäli haettavaan tehtävään on muita hakijoita, jotka täyttävät
opiskelijaedustajan hakukriteerit.
Rajoitus koskee ohjesäännön mukaisia ammattikorkeakoululain 4 luvussa mainittuja ammattikorkeakoulun
toimielimiä sekä ammattikorkeakoulun johtosäännöissä mainittuja pysyviä toimielimiä.

3. Luku
Ammattikorkeakoulun hallitus
8 § Ammattikorkeakoulun hallitus
Ammattikorkeakoulun hallituksen opiskelijaedustajan valitsee opiskelijakunnan edustajisto. Valinta tulee
suorittaa ammattikorkeakoulun määräämässä ajassa.
Opiskelijaedustajan toimikausi on kaksi (2) vuotta.

4. Luku
Ammattikorkeakoulun muut toimielimet
9 § Ammattikorkeakoulun muut toimielimet
Muita ammattikorkeakoululaissa tarkoitettuja toimielimiä ovat tutkintolautakunta sekä
ammattikorkeakoulun johtosäännössä mainitut muut toimielimet.
Opiskelijakunnan edustajisto valitsee opiskelijaedustajat muihin ammattikorkeakoululaissa mainittuihin
sekä johtosäännössä mainittuihin toimielimiin.
Ammattikorkeakoulun johtosäännössä määrätään erikseen opiskelijaedustajien toimikausien pituudesta.

5. Luku
Ammattikorkeakoulun ulkopuoliset toimielimet
10 § Ammattikorkeakoulun ulkopuoliset toimielimet
Ammattikorkeakoulun ulkopuoliset toimielimet eivät ole ammattikorkeakoulun hallinnon alaisia, tällaisia
toimielimiä voi olla esimerkiksi opiskelija-asuntoyhteisöjen opiskelijaedustukset. Ammattikorkeakoulun
ulkopuolisien toimielimien valintaprosessit eivät ole hallintolainsäädännön alaisia, vaan niihin sovelletaan
yhdistyslainsäädäntöä. Opiskelijaedustajan valinnan ammattikorkeakoulun ulkopuoliseen toimielimeen
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tekee lähtökohtaisesti opiskelijakunnan hallitus, ellei edustajisto pidätä oikeutta itsellään tai hallitus siirrä
opiskelijaedustajan valintaa edustajiston tehtäväksi. Opiskelijaedustan valinnassa ammattikorkeakoulun
ulkopuoliseen toimielimeen tulee huomioida opiskelijakunnan sääntöjen 15 §.

6. Luku
Opiskelijaedustajien valinta ja valintamenettely
11 § Valinnan valmistelu
Opiskelijakunnan hallitus avaa haun, hyväksyy hakukuulutuksen sekä valinnan kriteerit.
12 § Hakukuulutus
Vähimmäisvaatimuksena hakukuulutuksen ja/tai ilmoituksen osalta tulee olla:
1. toimielimen nimi,
2. kuvaus toimielimen tehtävistä,
3. opiskelijaedustajan toimikauden pituus,
4. haettavien edustajien lukumäärä,
5. mahdolliset kriteerit ja toiveet sekä
6. hakuaika ja ohjeet.
Hakukuulutus voidaan julkaista yleisen ilmoitustaulun lisäksi muissa opiskelijat tavoittavissa
viestintäkanavissa.
Hakukuulutuksessa tulee mainita, kuinka myöhässä tulleita hakemuksia käsitellään.
Hakukuulutus voidaan julkaista englanninkielisenä, mikäli se on tarpeellista toimielimen kielen tai luonteen
kannalta.
13 § Haun käsittely
Hakemusten käsittelystä vastaa opiskelijakunnan hallituksen tehtävään määräämä henkilö. Hakijalle on
ilmoitettava hakemuksen saapumisesta sähköpostitse.
Opiskelijaedustajaksi suunnatut hakemukset tulee käsitellä luottamuksellisesti. Hakemusten käsittelyssä
noudatetaan hallintolain (434/2003) 23 §:ää asian vireille tulosta, voimassa olevaa
henkilötietolainsäädäntöä sekä yleistä tietosuoja-asetusta ja opiskelijakunnan tietosuojaselostetta.
14 § Hakuaika
Hakuajan opiskelijaedustajaksi tulee olla vähintään neljätoista (14) päivää. Luottamustoimi on julistettava
avautuvaksi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ammattikorkeakoulu, opiskelijajäsen tai muu taho on
ilmoittanut vapautuvasta paikastaan.
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Opiskelijajäsenen paikan vapautuessa lukukausien välisenä aikana, voidaan valintaa siirtää seuraavan
lukukauden alkuun, mikäli hallitus katsoo opiskelijoiden edun sitä vaativan.
Opiskelijakunnan tulee julistaa haku uudelleen avoimeksi avautuvaan tehtävään, mikäli opiskelijakunnan
hallitus katsoo opiskelijoiden edun sitä vaativan. Tehtävää hoitaa siihen asti mahdollinen varaedustaja,
kunnes uusi opiskelijajäsen on valittu tai toimikausi päättyy.
Luottamustoimen tultua uudelleen haettavaksi tai hakuaikaa pidentäessä luottamustoimen aikaisemmat
hakijat otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.
Myöhässä tulleita hakemuksia ei tule ottaa huomioon.
15 § Hakuajan pidentäminen
Mikäli haettavaan opiskelijaedustajan tehtävään ei hae riittävä määrä ehdokkaita tai opiskelijakunnan
hallitus katsoo opiskelijakunnan edun vaativan hakuajan pidentämistä, voi hallitus jatkaa hakuaikaa
tarpeelliseksi katsomallaan ajalla. Aikaisemmat hakijat otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.
16 § Tehtävään ilmoittautuminen
Hakijoiden tulee ilmoittautua opiskelijaedustajan tehtävään opiskelijakunnan julkaisemalla
hakulomakkeella tai muulla luotettavalla tavalla. Opiskelijakunnan hallitus vastaa luotettavan
ilmoittautumisen järjestämisestä.
17 § Valintaesityksen tekeminen
Ammattikorkeakoulun hallitukseen, tutkintolautakuntaan tai muun johtosäännöissä mainitun toimielimen
jäseneksi tai varajäseneksi voi esittää vain sellaista henkilöä, joka täyttää kelpoisuusehdot ja on hakenut
luottamustehtävään määräajassa.
Muuhun kuin ammattikorkeakoululain 4 pykälässä ja johtosäännöissä mainittuihin toimielimiin, tai
työryhmiin voidaan esittää vain sellaista henkilöä, joka täyttää kelpoisuusehdot ja on hakenut
luottamustehtävään määräajassa. Mikäli hakemuksia ei kuitenkaan tule määräajan päättymiseen
mennessä, voidaan tehtävään valita myös muu suostumuksensa antanut henkilö, mikäli opiskelijakunnan
edustajisto tai hallitus katsoo opiskelijoiden edun sitä vaativan.
Mikäli tehtävää ei julisteta julkisesti haettavaksi, voidaan tehtävään valita henkilö, joka antaa
suostumuksensa valintaan.
18 § Valintapäätöksen tekeminen
Opiskelijakunnan edustajisto valitsee opiskelijaedustajat hallituksen, vaalitoimikunnan tai muun
toimielimen esityksestä. Mikäli valittavia henkilöitä on yksi (1) tulee valittavan henkilön saada vähintään
puolet annetuista äänistä. Valintaa tekevän toimielimen jäsen voi tehdä esitykseen poikkeavan perustellun
esityksen, tällöin tulee suorittaa vaali. Esitys voidaan myös palauttaa valmisteluun, mikäli se ei estä
tosiasiallisesti päätöksen tekemistä tai kohtuuttomasti vaikeuta sen toimielimen työskentelyä, johon valinta
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tehdään. Päätös on perusteltava hallintolain 45 §:n mukaisesti. Opiskelijaedustajaksi voidaan valita vain
sellainen henkilö, joka on osoittanut suostumuksensa tehtävään.
Mikäli valintapäätöksen yhteydessä jää paikkoja täyttämättä, tulee vapaaksi jääneiden paikkojen osalta
suorittaa täydentäminen. Opiskelijakunnan hallitus valitsee opiskelijaedustajat luottamustehtäviin niiltä
osin, kun valintaa ei ole määritelty edustajiston tehtäväksi.
19 § Eroaminen
Opiskelijaedustajan luottamustoimesta voi erota ilmoittamalla siitä opiskelijakunnan pääsihteerille sekä
hallituksen puheenjohtajalle. Opiskelijakunnan edustajisto myöntää eron.
20 § Erottaminen
Opiskelijaedustajan ollessa kykenemätön hoitamaan tehtäväänsä, laiminlyödessä toistuvasti tehtävänsä,
opiskelijakunnan edustajisto voi erottaa kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä opiskelijaedustajan
tehtävästään. Ennen erottamista opiskelijaedustajalle tulee varata tilaisuus antaa riittävä selvitys asiasta.
Opiskelijakunnan edustajisto voi erottaa kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä opiskelijaedustajan
tehtävästään myös tilanteessa, jossa opiskelijaedustaja on menettelyllään toiminut opiskelijakunnassa tai
sen ulkopuolella opiskelijakuntaa vahingoittaen. Ennen erottamista opiskelijaedustajalle tulee varata
tilaisuus antaa riittävä selvitys asiasta.
Ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään määrätään
ammattikorkeakoululaissa ja ammattikorkeakoulun johtosäännössä.
21 § Täydentäminen
Opiskelijakunnan hallituksen tehtävänä on vastata toimielimen täydentämisestä tai esityksen tekemisestä
edustajistolle.
Mikäli opiskelijaedustajalle on myönnetty ero, hänet on vapautettu tehtävästään tai hän on muulla tavoin
menettänyt vaalikelpoisuutensa, tulee hänen varajäsenestään varsinainen jäsen.

7. Luku
Muutoksenhaku
22 § Muutoksenhaku
Opiskelijakunnan tekemään päätökseen haetaan muutosta kuten ammattikorkeakoululain 9 luvussa
säädetään. Muutosta haetaan valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
Opiskelijakunnan hallituksen valitseman toimielimen päätöksestä voi tämän lisäksi valittaa hallitukselle.
Opiskelijakunnan jäsenellä on oikeus hakea muutosta päätökseen sillä perusteella, että päätös on syntynyt
laista, säännöstä tai muista opiskelijakuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä, tai mikäli
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päätös on muutoin lain tai opiskelijakuntaa koskevien määräysten vastainen. Päätöksestä, joka on
luonteeltaan asian valmistelua tai toimeenpanoa, ei saa valittaa.
Opiskelijakunnan hallintoasiaa koskevaan päätökseen saa hakea oikaisua päätöksen tehneeltä
toimielimeltä. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Opiskelijakunnan jäsenten katsotaan saaneen päätös tiedoksi, kun päätös on asetettu
yleisesti nähtäväksi, kuten ammattikorkeakoululain 41 §:ssä on säädetty. Hallinto-oikeuden päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla.

8. Luku
Erityisiä määräyksiä
23 § Valinnassa huomioitavat säännökset
Opiskelijakunta käyttää ammattikorkeakoululain 41 §:n mukaista julkista valtaa valitessaan hallinnon
opiskelijaedustajia. Valintaa suorittaessa opiskelijakunnan on erityisesti huomioitava hallintolain
(434/2003) vaatimukset yhdenvertaisuudesta, esteellisyydestä sekä puolueettomuudesta.
Opiskelijaedustajien valinnassa noudatetaan ajantasaisia sääntöjä, ohjesääntöjä sekä lakeja.
24 § Ohjesäännön muuttaminen ja voimaantulo
Tämän ohjesäännön muuttamisesta voidaan päättää edustajiston kokouksessa vähintään kahden
kolmasosan (2/3) enemmistöllä läsnä olevien edustajiston jäsenten äänistä.
Tämä ohjesääntö astuu voimaan edustajiston vahvistettua sen.
Edustajisto on hyväksynyt tämän ohjesäännön kokouksessaan 6.5.2021
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