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METKA
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Bulevardi 31
00180 HELSINKI

Ohjesääntö Metropolia
ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan
opiskelijaedustajien nimeämiseen ja
opiskelijakunnan äänenkäyttöön
osakeyhtiössä
I luku - Yleistä
1§ Soveltaminen
Opiskelijakunnan sääntöjen mukaisesti Metropolia
Ammattikorkeakoulun toimielimien ja työryhmien
opiskelijaedustajien valinnasta määrätään tällä ohjesäännöllä,
johon opiskelijakunnan säännöissä viitataan opiskelijaedustajien
nimeämisen ohjesääntönä.
Opiskelijakunnan tehtävänä on valita opiskelijoiden edustajat
ammattikorkeakoululain 42 a § mukaisesti ammattikorkeakoulun
hallitukseen ja muihin 12 §:n 2 momentin 4 kohdassa
tarkoitettuihin monijäsenisiin toimielimiin.
Tämän lisäksi opiskelijakunnan tehtävänä on valita tarvittaessa
opiskelijaedustajat myös muihin kuin ammattikorkeakoululaissa
tarkoitettuihin työryhmiin.
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Opiskelijakunnan edustajisto nimeää opiskelijaedustajat
Metropolian hallitukseen, lautakuntiin, ja klustereiden
johtoryhmiin. Opiskelijakunnan hallitus nimeää opiskelijaedustajat
kaikkiin muihin toimielimiin, neuvottelukuntiin ja työryhmiin

II luku - Metropolia Ammattikorkeakoulun hallitus ja muut monijäseniset toimielimet
2§ Monijäseniset toimielimet
Metropolia Ammattikorkeakoulun monijäseniset toimielimet on
määritelty Metropolia Ammattikorkeakoulun johtosäännössä.
3§ Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoisia ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat.
Opiskelijaedustajalta ei vaadita opiskelijakunnan jäsenyyttä.
Opiskelijaedustajana voi toimia myös poissaolevaksi
ilmoittautunut Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelija.
Mikäli edustajisto toteaa hakijan soveltumattomaksi
opiskelijaedustajan toimeen, häntä ei voida nimetä. Tilanteen niin
vaatiessa on opiskelijaedustajan paikasta annettava uusi
vaalikuulutus.
4§ Ehdolle asettautuminen
Ehdolle asettautuminen tapahtuu kerran vuodessa järjestettävissä
halloped, eli hallinnon opiskelijaedustajavaaleissa koskien
kyseistä opiskelijaedustajan tehtävää. Hakemus tulee toimittaa
ensisijaisesti vaalikuulutuksessa ilmoitetussa määräajassa.
Hakemuksessa tulee ilmoittaa mitä opiskelijaedustajan paikkaa
hakemus koskee.
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Hallituksen edunvalvonnasta vastaava jäsen antaa
vaalikuulutuksen vähintään 10 arkipäivää ennen sitä edustajiston
tai hallituksen kokousta, jossa opiskelijoiden edustajista
päätetään. Hakuaika alkaa vaalikuulutuksen antamisesta ja
kestää vähintään kymmenen (10) arkipäivää. Opiskelijaedustajan
tehtävä kestää ensisijaisesti kalenterivuoden ajan.
Vaalikuulutuksessa tulee ilmoittaa seuraavat asiat:
● Toimielimen nimi
● Toimielimen toimikausi
● Toimielimen ja haettavien opiskelijaedustajien ja varaedustajien
lukumäärä
● Jos haettavana on sekä varsinaisen- että varaedustajan paikka,
tulee hakijan ilmoittaa käytettävyytensä joko varsinaiseen tai
varajäsenen paikkaan. Mikäli varaedustajana toiminut
opiskelijaedustaja valitaan kokouksessa varsinaiseksi, voidaan
samassa kokouksessa nimetä varsinaisen paikkaa hakeneista
varaedustaja.
● Opiskelijaedustajaksi hakemisen alkamis- ja päättymisaika
● Opiskelijakunnan yhteystiedot
● Opiskelijakunnan mahdollisuus valita paikkaan myöhemmin
soveltuva hakija ilman erillistä vaalikuulutusta, mikäli hakemuksia
ei määräaikaan mennessä tule.

Mikäli määräaikaan mennessä ei tule riittävää määrää
hakemuksia, voi vastaava henkilö jatkaa ehdolle asettumisaikaa
harkintansa mukaan siihen saakka, kunnes soveltuva hakija
löytyy.
5§ Vaali
Edunvalvonnan asiantuntija toimittaa edustajistolle
mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä kopiot määräaikaan
mennessä saapuneista hakemuksista. Opiskelijaedustajan
paikkaa hakeneella on oikeus tulla kuulluksi kokouksessa
ehdokkaiden valintaa käsiteltäessä.
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Mikäli opiskelijaedustajaksi hakeneita on sama määrä kuin
paikkoja kyseisessä toimielimessä, edustajisto voi suoraan
päätöksellään valita heidät opiskelijaedustajiksi. Muussa
tapauksessa suoritetaan suljettu lippuäänestys.
Mikäli avoinna olevaan varsinaisen opiskelijaedustajan paikkaan
valitaan aiemmin varaedustajana ollut henkilö, voidaan samassa
kokouksessa valita varsinaisen paikkaan hakeneista varajäsen.
Tällöin vaalikuulutuksessa tulee olla maininta asiasta.
Kun valittavia on yksi, suoritetaan kaksivaiheinen enemmistövaali.
Kun valittavia on enemmän kuin yksi, suoritetaan
henkilökohtainen suhteellinen vaali.
Edustajiston kokouksen päätöksestä tiedotetaan hakijoita ja niitä
toimielimiä, joihin opiskelijaedustajat on valittu. Kokouksesta
laadittu opiskelijaedustajien valintaa koskeva pöytäkirjanote
muutoksenhakuohjauksin toimitetaan pyynnöstä
ammattikorkeakoululle ja ehdolle asettautuneille opiskelijoille.
Opiskelijaedustajien vaalissa noudatetaan soveltuvilta osin
edustajiston työjärjestyksen pykäliä päätöksenteosta vaaliasiassa.
6§ Eroaminen
Opiskelijaedustajan tulee säilyttää vaalikelpoisuutensa
toimielimen toimikauden ajan. Mikäli hän menettää
vaalikelpoisuutensa tai on estynyt toimimasta toimikauden
loppuun, tulee hänen ilmoittaa erostaan kirjallisesti tai
sähköpostilla opiskelijakunnan edunvalvonnan asiantuntijalle.
Eroilmoituksesta tulee käydä ilmi toimielin, josta
opiskelijaedustaja eroaa, eron syy ja sen voimaan astumisen
ajankohta.
Varsinaisen opiskelijajäsenen erottua kesken kauden hänen
tilalleen tulee hänen varajäsenensä, mikäli varajäsen on nimetty.
Mikäli varajäseniä on kaksi, varsinaiseksi opiskelijaedustajaksi
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tulee varajäsenistä ensin valittu; mikäli varaedustajat on valittu
samanaikaisesti, ratkaisee arpa. Mikäli varajäseniä ei ole,
hallituksen edunvalvonnasta vastaava jäsen julistaa vapaana
olevat paikat avoimiksi.

III luku - Muut kuin monijäseniset toimielimet
7§ Ammattikorkeakoulun muut kuin monijäseniset toimielimet
Ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen monijäsenisten
toimielinten lisäksi Metropolia Ammattikorkeakoulussa toimii
erilaisia työryhmiä.
Opiskelijakunnan hallitus nimeää näihin työryhmiin opiskelijoiden
edustajat. Muiden kuin monijäsenisten toimielinten
opiskelijaedustajien nimeämisessä käytetään soveltuvin osin
tämän ohjesäännön II lukua
8§ Muiden yhteisöjen toimielimet
Opiskelijakunnan hallitus nimeää tai esittää ehdokkaita muiden
yhteisöjen toimielimiin.

III luku - Opiskelijakunnan osakeyhtiöt
9§ Äänenkäytöstä Opiskelijapalvelut Oy:ssa
Yhtiön yhtiökokous pidetään yhtiöjärjestyksessä määrättynä
aikana ja siinä käsitellään yhtiökokouksessa käsiteltäväksi
määrätyt asiat. Opiskelijakunnan edustajisto nimeää
opiskelijakunnan hallituksesta keskuudesta henkilön, joka käyttää
opiskelijakunnan ääntä yhtiökokouksessa. Tämä henkilö on
opiskelijakunnan edustajana sidottu kaikkiin niihin päätöksiin,
jotka opiskelijakunnan hallitus on yhtiökokouksen edeltävässä
kokouksessaan ja yhtiökokoukseen liittyen tehnyt. Valtuutus
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opiskelijakunnan edustamiseen yhtiökokouksessa tehdään
edustajiston järjestäytymiskokouksessa vuodeksi kerrallaan.
Valtuutus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle
henkilölle ilman edustajiston nimenomaista päätöstä.
Kaikki yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat käydään läpi
yhtiökokousta edeltävässä hallituksen kokouksessa ja tarvittaessa
kokousta edeltävissä epävirallisissa iltakouluissa.
Opiskelijakunnan edustaja ei saa ottaa yhtiökokouksessa osaa
sellaisen päätöksen tekemiseen, jota opiskelijakunnan edustajisto
ei kannata.
10§ Ohjesäännön vahvistaminen ja muuttaminen
Tämän ohjesäännön vahvistamisesta ja muuttamisesta päättää
opiskelijakunnan edustajisto. Ohjesääntö astuu voimaan heti
21.11.2017, kun se on hyväksytty opiskelijakunnan edustajiston
kokouksessa.
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