OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA
1 § Tarkoitus
Tässä ohjesäännössä määrätään opiskelijaedustajien valinnasta ammattikorkeakoulun
hallitukseen sekä muihin ammattikorkeakoululaissa mainittuihin toimielimiin.
2 § Ammattikorkeakoulun hallitus
Opiskelijakunnan
edustajisto
valitsee
ammattikorkeakoulun
hallitukseen
opiskelijaedustajat. Valinta on tehtävä ammattikorkeakoulun ylläpitäjän määräämässä
ajassa. Opiskelijaedustajavaalissa ammattikorkeakoulun hallitukseen vaalikelpoisia ovat
kaikki Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat läsnä
olevat opiskelijat. Mikäli valituksi tullut opiskelijaedustaja menettää vaalikelpoisuutensa
kesken toimikauden, katsotaan hänet eronneeksi luottamustoimestaan. Opiskelijan tulee
hyvissä ajoin ennen vaalikelpoisuutensa menettämistä ilmoittaa siitä opiskelijakunnalle,
jotta uusi opiskelijaedustaja saadaan valittua. Ammattikorkeakoulun hallituksessa
opiskelijaedustajan toimikausi on hallituksen toimikauden mittainen.
Opiskelijakunnan hallintoasiaa koskevaan päätökseen saa hakea oikaisua päätöksen
tehneeltä
toimielimeltä.
Oikaisuvaatimusmenettelystä
säädetään
hallintolaissa.
Annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla.

3 § Ammattikorkeakoulun muut toimielimet
Opiskelijakunnan edustajisto valitsee opiskelijaedustajat ammattikorkeakoululaissa
tarkoitettuihin toimielimiin, joita ovat tutkintolautakunta sekä ammattikorkeakoulun
johtosäännössä mainitut muut toimielimet. Opiskelijaedustajavaalissa edellä mainittuihin
toimielimiin vaalikelpoisia ovat kaikki Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkintoon
johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat. Mikäli valituksi tullut opiskelijaedustaja
menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimielimen toimikauden, katsotaan hänet
eronneeksi
luottamustoimestaan.
Opiskelijan
tulee
hyvissä
ajoin
ennen
vaalikelpoisuutensa menettämistä ilmoittaa siitä opiskelijakunnalle, jotta uusi
opiskelijaedustaja saadaan valittua. Opiskelijaedustajan toimikausi on toimielimen
toimikauden mittainen. Opiskelijakunnan hallitus valitsee opiskelijaedustajat muihin
ammattikorkeakoulun toimielimiin.
Opiskelijakunnan hallintoasiaa koskevaan päätökseen saa hakea oikaisua päätöksen
tehneeltä
toimielimeltä.
Oikaisuvaatimusmenettelystä
säädetään
hallintolaissa.
Annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla.

4 § Opiskelijaedustajan valinta
Opiskelijaedustajien valintojen valmistelusta vastaa hallitus.
Hallituksen jäsen on esteellinen toimimaan opiskelijaedustajan valinnassa hakiessaan
itse avoinna olevaan luottamustoimeen.
Hallituksen tehtävänä on
- hyväksyä julkaistava vaalikuulutus
- määritellä pätevyys tehtävään
- tarvittaessa järjestää yleisötilaisuuksia hakeneiden kuulemiseksi
- tehdä tarvittaessa edustajistolle esitys valittavista
- huolehtia muista valinnan suorittamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä
edustajiston sille määräämistä tehtävistä.

ja

Hallitus julistaa vaalikuulutuksen opiskelijakunnan virallisilla tiedotuskanavilla niin, että
hakijoilla on vähintään kymmenen (10) päivää aikaa lähettää hakemuksensa.
Vaalikuulutuksessa on ilmoitettava
1. mihin luottamustoimeen opiskelijaedustajia valitaan
2. montako opiskelijaedustajaa valitaan
3. milloin valinta suoritetaan
4. ketkä ovat vaalikelpoisia
5. minne ja milloin hakemus on jätettävä
6. missä tämä ohjesääntö ja lisätiedot toimielimestä, johon opiskelijaedustajia valitaan,
on saatavissa.
Jos hallitus tekee edustajistolle esityksen valittavista opiskelijaedustajista, on sen
annettava esityksensä edustajistolle viimeistään kokouskutsun yhteydessä. Hallituksen
on tuotava edustajiston tietoon kaikki ehdolle asettuneet ja edustajistolla on lopullinen
päätösvalta valittavista. Opiskelijaedustajien valintatapa on opiskelijakunnan säännöissä
määritelty henkilövaali.

5 § Opiskelijaedustajan eroaminen ja erottaminen
Opiskelijaedustaja voi erota luottamustoimestaan ilmoittamalla siitä opiskelijakunnan
toiminnanjohtajalle tai opiskelijakunnan hallitukselle. Eron myöntää opiskelijakunnan
edustajisto. Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä erottaa
opiskelijaedustajan, joka on menettelyllään opiskelijakunnassa tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut opiskelijakuntaa. Varsinaisen opiskelijaedustajan tai
varaedustajan erotessa tulee hänen tilalleen valita uusi edustaja, joka toimii
luottamustoimessa toimikauden loppuun saakka.

6 § Valittaminen
Valinta julkistetaan viipymättä edustajiston kokouksen jälkeen tai viimeistään viiden (5)
arkipäivän kuluessa opiskelijakunnan virallisilla tiedotuskanavilla. Valinnasta ilmoitetaan
kirjallisesti tai sähköpostilla kaikille hakeneille. Päätöksestä voi valittaa opiskelijakunnan
sääntöjen määrittämällä tavalla.
7 § Ohjesäännön muuttaminen ja voimassaolo
Tämä ohjesääntö on hyväksytty opiskelijakunnan edustajiston kokouksessa 25.5.2018 ja
se on voimassa toistaiseksi. Lisäyksistä ja muutoksista ohjesääntöön päättää
opiskelijakunnan edustajisto.

