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Opiskelijaedustajien valinta 

 
1 § Soveltaminen 

Tätä ohjesääntöä sovelletaan opiskelijakunnan nimeämien opiskelijaedustajien 

valinnassa.  

 

2 § Ammattikorkeakoulun hallitus 

Opiskelijakunta HUMAKOn edustajisto valitsee Humanistisen ammattikorkeakoulun 

hallitukseen opiskelijaedustajan. Valinta on tehtävä ammattikorkeakoulun ylläpitäjän 

määräämässä ajassa. Opiskelijaedustajan valinnassa ammattikorkeakoulun 

hallitukseen valintakelpoisia ovat kaikki Humanistisen ammattikorkeakoulun 

tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat. Mikäli valituksi tullut 

opiskelijaedustaja menettää valinta kelpoisuutensa kesken toimikauden, katsotaan 

hänet eronneeksi luottamustoimestaan. Opiskelijan tulee hyvissä ajoin ennen 

valintakelpoisuutensa menettämistä ilmoittaa siitä opiskelijakunnan 

toiminnanjohtajalle, 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 

Opiskelijakunta HUMAKOn edustajisto valitsee opiskelijaedustajat 

ammattikorkeakoululaissa tarkoitettuihin toimielimiin, joita ovat kaikki lakisääteiset 

toimielimet. Opiskelijaedustajan valinnassa edellä mainittuihin toimielimiin 

valintakelpoisia ovat kaikki Humanistisen ammattikorkeakoulun tutkintoon 

johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat. Mikäli valituksi tullut opiskelijaedustaja 

menettää valintakelpoisuutensa kesken toimielimen toimikauden, katsotaan hänet 

eronneeksi luottamustoimestaan. Opiskelijan tulee hyvissä ajoin ennen valinta 
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kelpoisuutensa menettämistä ilmoittaa siitä opiskelijakunnan toiminnanjohtajalle, 

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 § Ammattikorkeakoulun muut toimielimet sekä ulkopuoliset toimielimet 

Hallitus vastaa opiskelijoiden edustajien nimeämisestä muihin, kuin Humanistisen 

ammattikorkeakoulun lakisääteisiin toimielimiin. Hallitus valitsee opiskelijaedustajat 

Humakin paikkakuntakohtaisiin ryhmiin avoimen haun perusteella. Hallitus antaa 

tarkemmat ohjeet työryhmäedustajien valinnasta. 

Opiskelijakunnan henkilövalintaa koskevaan päätökseen saa hakea oikaisua 

päätöksen tehneeltä toimielimeltä. Asiassa noudatetaan yhdistyslain (503/1989) 32 § ja 

33 § määräyksiä. 

 

5 § Opiskelijaedustajan valinta 

Opiskelijaedustajien valintojen valmistelusta vastaa opiskelijakunnan hallitus.  

Hallitukseen sovelletaan opiskelijakunnan hallitusohjesäännön määräyksiä. 

Hallituksen jäsen on esteellinen toimimaan opiskelijaedustajan valinnassa hakiessaan 

itse avoinna olevaan luottamustoimeen. 

Hallituksen tehtävänä on 

-julkaista hakukuulutus 

-määritellä pätevyys tehtävään 

-tarvittaessa järjestää yleisötilaisuuksia hakeneiden kuulemiseksi 

-huolehtia muista valinnan suorittamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä ja 

edustajiston sille määräämistä tehtävistä. 

-kouluttaa valittu edustaja tehtävään.     
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Hallitus julistaa hakukuulutuksen opiskelijakunnan virallisilla tiedotuskanavilla 

viimeistään kymmenen (10) päivää ennen hallituksen/edustajiston kokousta, jossa 

hallitus päättää esityksestään opiskelijaedustajiksi. Hakukuulutuksessa on 

ilmoitettava 

1. mihin luottamustoimeen opiskelijaedustajia valitaan 

2. montako opiskelijaedustajaa valitaan 

3. milloin valinta suoritetaan 

4. ketkä ovat valintakelpoisia 

5. minne ja milloin vapaamuotoinen hakemus on jätettävä 

6. missä tämä johto- ja hallintosääntö ja lisätiedot toimielimestä, johon 

opiskelijaedustajia valitaan, on saatavissa. 

Henkilön, joka haluaa asettua ehdokkaaksi, on jätettävä vapaamuotoinen 

hakemuksensa kymmenen (10) vuorokauden kuluessa hakukuulutuksesta. Mikäli 

hakemuksia jätetään vähemmän kuin on avoimia opiskelijaedustajan paikkoja, 

hallitus/edustajisto voi esittää tehtävään parhaaksi katsomaansa käytettävissä olevaa 

henkilöä. 

 

6 § Opiskelijaedustajan eroaminen ja erottaminen 

Opiskelijaedustaja voi erota luottamustoimestaan ilmoittamalla siitä opiskelijakunnan 

toiminnanjohtajalle. Eron myöntää opiskelijaedustajan nimeämisestä vastaava 

toimielin. Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä erottaa 

opiskelijaedustajan, joka on menettelyllään opiskelijakunnassa tai sen ulkopuolella 

huomattavasti vahingoittanut opiskelijoiden asemaa tai opiskelijakuntaa. Varsinaisen 

opiskelijaedustajan tai varaedustajan erotessa tulee hänen tilalleen valita uusi edustaja, 

joka toimii luottamustoimessa toimikauden loppuun saakka. 

 

7 § Valittaminen 
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Valinta julkistetaan viipymättä edustajiston kokouksen jälkeen tai viimeistään 

kolmantena arkipäivänä opiskelijakunnan virallisilla tiedotuskanavilla. Valinnasta 

ilmoitetaan kirjallisesti tai sähköpostilla kaikille hakeneille. Hallituksen ja edustajiston 

päätöksestä voi valittaa opiskelijakunnan sääntöjen määrittämällä tavalla. 

 

8 § Ohjesäännön voimassaolo ja muuttaminen 

Tämä ohjesääntö on hyväksytty edustajiston kokouksessa 21.01.2018 ja on toistaiseksi 

voimassa oleva. Tämän ohjesäännön muuttamisesta päättää Humanistisen 

ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn edustajisto. 

 


