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OPISKELIJAEDUSTAJEN HAKU METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN
HALLITUKSEEN
Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA julistaa haettavaksi Metropolia
ammattikorkeakoulun hallituksen opiskelijaedustajan paikan. Valinta toteutetaan
ammattikorkeakoululain 17 § ja 41 § sekä Metropolian johtosäännön mukaisesti ja
METKAn opiskelijaedustajien valintaa koskevaa ohjesääntöä noudattaen.
Hallitus käyttää ylintä päätösvaltaa ammattikorkeakulun strategiaan, talouteen,
organisaatioon ja johtosääntöön liittyvissä kysymyksissä. Hallitus päättää myös
lainsäädännön rajoissa opiskelijamääristä ja opiskeluun liittyvistä strategisista
kysymyksistä. Tämän lisäksi hallitus vastaa osakeyhtiölain mukaisista hallitukselle
kuuluvista tehtävistä. Opiskelijaedustaja toimii hallituksen täysivaltaisena jäsenenä.
Tehtävästä maksetaan palkkiota.

Haettavana olevat opiskelijaedustajan paikat
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus
Yksi (1) paikka

Hakuaika
Hakuaika on 10.3.2020 - 30.3.2020. METKA toivoo hakijoiksi monipuolisesti eri
tutkintojen ja vuosikurssien opiskelijoita.
Haettavaksi julkistetut opiskelijaedustajan paikat täytetään määräajassa toimitettujen
hakemusten perusteella. METKAn edustajisto voi kuitenkin todeta hakemuksen
puutteelliseksi tai hakijan sopimattomaksi tehtävään ja jättää siinä tapauksessa
opiskelijaedustajan paikan täyttämättä.

Hakemusten toimittaminen
Opiskelijaedustajien paikat ovat haettavissa sähköisellä hakemuksella.
Sähköiset hakemukset on lähetettävä METKAn Internet-sivuilla osoitteessa
http://metkaweb.fi/vaikuttaminen/opiskelijaedustajienhaku/ avoinna olevalla
lomakkeella. Hakemuksen on oltava vastaanotettu viimeistään klo 23.59 hakuajan
viimeisenä päivänä.
Postiosoite
Hämeentie 161
00560 Helsinki
Finland

Internet
metkaweb.fi
zonesports.fi

Sähköposti
metka@metkaweb.fi
info@zonesports.fi
etunimi.sukunimi@metkaweb.fi

Y-tunnus
21658131-1
Kotipaikka
Helsinki

METKA
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Hämeentie 161
00560 HELSINKI

Hakemuksesta on käytävä ilmi hakijan nimi, opiskelijanumero, tutkinto-ohjelma,
puhelinnumero ja sähköpostisosoite. Hakemukseen on kuuluttava myös
vapaamuotoinen hakemusteksti, jossa hakija voi esimerkiksi esittäytyä, kertoa
osaamisestaan ja kokemuksestaan tai motivaatiostaan kyseessä olevaan
opiskelijaedustajan tehtävään.

Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoisia ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat. Opiskelijaedustajalta ei
vaadita opiskelijakunnan jäsenyyttä. Opiskelijaedustajana voi toimia myös poissaolevaksi
ilmoittautunut.

Valinta
METKAn edustajisto tekee päätöksen valittavasta opiskelijaedustajasta hakuajan
päättymistä seuraavassa kokouksessaan. Hakijat kutsutaan haastateltaviksi edustajiston
kokoukseen.
Edustajiston kokouksessa valittava opiskelijaedustaja asetetaan opiskelijakunnan
ehdokkaaksi Metropolian ammattikorkeakoulun hallitukseen ja virallisesti hänet tullaan
valitsemaan tehtävään Metropolian osakeyhtiön yhtiökokouksessa toukokuun
loppupuolella.

Lisätietoja opiskelijaedustajien hausta
Janne Levänen
Opiskelijaedustajista vastaava hallituksen jäsen, METKA
Sakari Tuomisto
Edunvalvonnan asiantuntija, METKA
045 267 0828
Essi Lumme
Hallituksen puheenjohtaja, METKA
050 382 1024
sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@metkaweb.fi
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