METKA
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Hämeentie 161
00560 HELSINKI

Ohjesääntö Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan
opiskelijaedustajien nimeämisestä ja opiskelijakunnan äänenkäytöstä
osakeyhtiössä
I luku - Yleistä
1§ Ohjesäännön tarkoitus
Opiskelijakunnan tehtävä on ammattikorkeakoululain 41 § mukaisesti valita opiskelijoiden edustajat
ammattikorkeakoululain 4. luvussa mainittuihin sekä muihin ammattikorkeakoulun johtosäännössä
säädettyihin toimielimiin.
Opiskelijakunnan sääntöjen mukaan Metropolia Ammattikorkeakoulun toimielimien opiskelijaedustajien
valinnasta määrätään tällä ohjesäännöllä, johon opiskelijakunnan säännöissä viitataan opiskelijaedustajien
nimeämisen ohjesääntönä. Edustajisto voi laatia opiskelijakunnan sääntöjen mukaan myös muita
ohjesääntöjä.

2 § Soveltaminen
Tätä ohjesääntöä sovelletaan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ammattikorkeakoululaissa mainittujen ammattikorkeakoulun hallituksen opiskelijajäsenen sekä
tutkintolautakunnan opiskelijajäsenten,
Metropolia Ammattikorkeakoulun johtosäännössä mainittujen monijäsenisten toimielinten
opiskelijajäsenten,
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön toimielinten opiskelijajäsenten,
Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön toimielinten opiskelijajäsenten,
3AMK-verkoston toimielinten opiskelijajäsenten ja
Muiden Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAn valittavaksi.
Asetettujen tai pyydettyjen opiskelijajäsenten nimeämiseen.

Opiskelijapalvelut Oy:n yhtiökokousedustajan nimeämiseen sovelletaan tämän ohjesäännön lukuja 4 ja 5.

II luku - Opiskelijaedustajien valinta
3§ Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoisia 2 §:ssä mainittuihin opiskelijaedustajan paikkoihin ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun
opiskelijat. Opiskelijaedustajalta ei vaadita opiskelijakunnan jäsenyyttä. Opiskelijaedustajana voi toimia
myös poissaolevaksi ilmoittautunut Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelija.
Vaalikelpoisia voivat olla myös muut henkilöt siltä osin kuin siitä säädetään luvussa 3.
Mikäli edustajisto tai hallitus, riippuen siitä, kumpi opiskelijaedustajavalinnan tekee, toteaa hakijan
soveltumattomaksi opiskelijaedustajan toimeen, häntä ei voida nimetä.
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4§ Opiskelijaedustajien haku ja hakukuulutus
Opiskelijakunnan hallituksen tehtävä on toteuttaa opiskelijaedustajien haku tässä ohjesäännössä
määritellyn mukaisesti. Muilta osin hallitus ja opiskelijaedustajista vastaava hallituksen jäsen voivat käyttää
omaa harkintavaltaansa.
Ne opiskelijaedustajien paikat, joiden toimikausi alkaa ja päättyy kalenterivuosittain, asetetaan yhdessä
julkiseen hakuun vuosittain syksyllä järjestettävässä opiskelijaedustajahaussa. Varsinainen
opiskelijaedustajien haku suoritetaan syys-marraskuussa ja tarvittaessa täydennyshaku
marras-joulukuussa. Mukana haussa ovat ne opiskelijaedustajien paikat, jotka ovat tiedossa METKAn
hallituksella sinä päivänä, jolloin vaalikuulutus annetaan. Jos haun kuluessa tietoon tulee muita
kalenterivuosien mukaan toimikautensa määrittäviä opiskelijaedustajan paikkoja, voidaan ne liittää
käynnissä olevaan julkiseen hakuun, kunhan hakuaikaa on jäljellä vähintään 10 päivää.
Ne opiskelijaedustajien paikat, joiden toimikausi on muu kuin kalenterivuosi, asetetaan julkiseen hakuun
hyvissä ajoin ennen toimikauden alkua tai kun METKAn hallitus saa nimeämisvelvoitteesta tai -pyynnöstä
tiedon.
Opiskelijaedustaja voidaan nimetä myös ilman julkista hakua siltä osin kuin siitä säädetään luvussa 3.
Hallituksen opiskelijaedustajista vastaava jäsen avaa opiskelijaedustajien haun antamalla hakukuulutuksen.
Hakuaika alkaa vaalikuulutuksen antamisesta ja kestää vähintään 14 päivää. Hakuajan pituudessa ja
ajoittamisessa on otettava huomioon opiskelijoiden lomajaksot.
Hakukuulutuksessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:
●
●
●
●
●
●
●

Toimielimen nimi
Toimielimen toimikausi
Haettavien opiskelijaedustajien ja varaedustajien lukumäärä
Hakuajan alkamis- ja päättymispäivä
Opiskelijakunnan yhteystiedot
Tieto opiskelijan oikeudesta esittäytyä kokouksessa, jossa opiskelijaedustaja valitaan sekä tämän
kokouksen ajankohta ja paikka, jos ne ovat tiedossa.
Vaalikelpoisuudesta noudatettavat säännöt ja rajoitteet.

Jos määräaikaan mennessä ei vastaanoteta riittävää määrää hakemuksia avoimien paikkojen täyttämiseen,
voi opiskelijakunnan hallituksen opiskelijaedustajista vastaava jäsen jatkaa hakuaikaa määräajaksi tai
toistaiseksi siihen saakka, kunnes soveltuva hakija löytyy.
Jos määräaikaan mennessä ei vastaanoteta riittävää määrää hakemuksia avoimien paikkojen täyttämiseen ja
edustajan nimeäminen on tehtävä kiireellisesti, voi opiskelijakunnan edustajisto tai hallitus nimetä tehtävään
käytettävissä olevan henkilön. Opiskelijakunnan hallitus ei kuitenkaan saa toimia näin, jos se on itsestään
johtuvasta syystä laiminlyönyt tämän ohjesäännön mukaisen haun toteuttamisen.

5§ Vaali
Opiskelijakunnan edustajisto valitsee opiskelijaedustajat
1.
2.
3.
4.
5.

Metropolia Ammattikorkeakoulun hallitukseen
Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkinto- ja oikeusturvalautakuntaan.
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön valtuuskuntaan ja hallitukseen
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön valtuuskuntaan ja
Muihin mahdollisiin merkittäviin toimielimiin, joita tässä ohjesäännössä ei ole mainittu.
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Opiskelijakunnan hallitus valitsee opiskelijaedustajat muihin tässä ohjesäännössä mainittuihin elimiin sekä
merkitykseltään vähäisiin toimielimiin, joita tässä ohjesäännössä ei ole mainittu.
Edunvalvonnan asiantuntija toimittaa edustajistolle tai hallitukselle, riippuen kumpi valitsee
opiskelijaedustajan, mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä kopiot määräaikaan mennessä saapuneista
hakemuksista.
Opiskelijaedustajan paikkaa hakeneella on oikeus tulla kuulluksi kokouksessa, jossa valinta tehdään.
Kokouksesta laadittu opiskelijaedustajien valintaa koskeva pöytäkirjanote muutoksenhakuohjauksin
toimitetaan pyynnöstä ammattikorkeakoululle ja ehdolle asettautuneille opiskelijoille.

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 ja sen voimaan astumisen
ajankohta.
Varsinaisen opiskelijajäsenen erottua kesken kauden hänen tilalleen tulee hänen ensimmäinen
varajäsenensä.

III luku - Poikkeuksia
7§ Metropolia ammattikorkeakoulun hallitus
Metropolia Ammattikorkeakoulun hallituksen opiskelijaedustajaan ei sovelleta 6§:ssä säädettyä
velvollisuutta erota tehtävästä, jos opinto-oikeus päättyy toimikauden aikana.

8§ Päällikköfoorumi
Metropolia Ammattikorkeakoulun päällikköfoorumin opiskelijaedustajat voidaan hallituksen päätöksellä
valita ilman julkista hakua hallituksen jäsenten keskuudesta.
Opiskelijakunnan hallituksen on informoitava edustajistoa valinnasta, jos tätä mahdollisuutta käytetään.

9§ Kampustyöryhmät
Metropolia Ammattikorkeakoulun kampustyöryhmien opiskelijaedustajat voidaan hallituksen päätöksellä
valita ilman julkista hakua hallituksen jäsenten keskuudesta.
Opiskelijakunnan hallituksen on informoitava edustajistoa valinnasta, jos tätä mahdollisuutta käytetään.

10§ Väliaikaiset työryhmät, projektiryhmät sekä muut merkitykseltään vähäiset tai
epäviralliset toimielimet
Opiskelijakunnan hallitus voi nimetä opiskelijakuntaa tai opiskelijoita edustavan jäsenen ilman julkista hakua
toimielimeen, joka on luonteeltaan
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1.
2.
3.
4.
5.

väliaikainen,
työ-, projekti- tai hanketyöryhmä tai vastaava
luottamukselliseen yhteistyöhankkeeseen liittyvä,
epävirallinen tai merkitykseltään vähäinen tai
tehtävältään opiskelijakunnan tarkoituksen ja muiden tavoitteiden ulkopuolella.

11§ Poikkeuksia vaalikelpoisuuteen
Vaalikelpoisiksi 3§:ssä säädettyjen lisäksi Metropolia Ammattikorkeakoulun entiset opiskelijat sekä
Opiskelijakunnan nykyiset ja entiset työntekijät ovat vaalikelpoisia
1.
2.
3.

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön hallituksen jäseneksi
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön asumisen yhteistyöelimen jäseneksi
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön alueellisten johtokuntien jäseneksi

Lisäksi Metropolian entiset opiskelijat ja opiskelijakunnan entiset työntekijät ovat vaalikelpoisia Metropolia
Ammattikorkeakoulun ulkopuolisiin toimielimiin silloin, kun he hakevat jatkokautta samaan toimielimeen.

12 § Yhdessä muiden opiskelija- ja ylioppilaskuntien kanssa nimettävät opiskelijaedustajat
Opiskelijaedustajien valinnassa sellaisiin toimielimiin, joihin nimetään edustaja yhdessä muiden opiskelijatai ylioppilaskuntien kanssa, voidaan perustellusta syystä poiketa tässä ohjesäännössä määritellyistä
säännöistä vaalikelpoisuuden, hakuaikojen, hakijoiden esittäytymisoikeuden tai muiden valintaprosessiin
liittyvien yksityiskohtien osalta, mutta ei kuitenkaan sen suhteen, kenen päätettävänä opiskelijaedustajan
valinta on. Opiskelijakunnan hallitus voi neuvotella nimettävistä henkilöistä muiden opiskelijayhteisöjen
kanssa, jos se on valinnan kannalta tarpeellista. Hallituksen on informoitava edustajistoa, jos
valintaprosessista ja säädöksistä poiketaan tämän mahdollisuuden perusteella.

IV luku - Opiskelijakunnan osakeyhtiöt
13 § Äänenkäytöstä Opiskelijapalvelut Oy:ssa
Opiskelijakunnan edustajisto nimeää opiskelijakunnan hallituksen keskuudesta henkilön, joka käyttää
opiskelijakunnan ääntä yhtiökokouksessa. Tämä henkilö on opiskelijakunnan edustajana sidottu kaikkiin
niihin päätöksiin, jotka opiskelijakunnan hallitus on yhtiökokouksen edeltävissä kokouksissaan
yhtiökokoukseen liittyen tehnyt. Valtuutus opiskelijakunnan edustamiseen yhtiökokouksessa tehdään
edustajiston järjestäytymiskokouksessa vuodeksi kerrallaan.
Valtuutus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle ilman edustajiston nimenomaista
päätöstä. Opiskelijakunnan edustaja ei saa ottaa yhtiökokouksessa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen,
jota opiskelijakunnan edustajisto ei kannata.

V luku - Voimaantulo
10§ Ohjesäännön voimaantulo ja muuttaminen
Tämän ohjesäännön vahvistamisesta ja muuttamisesta päättää opiskelijakunnan edustajisto.
Ohjesääntö astuu voimaan heti 11.11.2020,, kun se on hyväksytty opiskelijakunnan edustajiston
kokouksessa.
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