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OPISKELIJAEDUSTAJIEN TÄYDENNYSHAKU METROPOLIAN 
LAUTAKUNTIIN, SEKÄ  HAKU YTHS:N VALTUUSKUNTAAN 
 
Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA julistaa haettavaksi Metropolia 
ammattikorkeakoulun oikeusturvalautakunnan ja tutkintolautakunnan paikat. 
Oikeusturvalautakuntaan valitaan yksi varsinainen, sekä kaksi varajäsentä. 
Tutkintolautakuntaan valitaan yksi varsinainen-, sekä yksi varajäsen.  
 Varajäsenet saavat osallistua kaikkiin kokouksiin.  
 
Oikeusturvalautakunta käsittelee opiskelijoiden opiskeluoikeutta koskevat asiat, kuten 
opiskelijavalintoja koskevat oikaisupyynnöt sekä opiskeluoikeuden peruutukset ja 
palautukset. Tutkintolautakunta käsittelee opintosuoritusten arviointeja koskevat 
oikaisuvaatimukset sekä kurinpitoa koskevat asiat. Lautakunnissa käsitellään 
opiskelijoiden oikeuksiin liittyviä tilanteita ja niihin liittyy aina salassa pidettäväksi 
luokiteltua tietoa. 
 
Toimikausi molemmissa lautakunnissa 1.1.2021 - 31.12.2022 
 
Hakuun on lisätty myös Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiö - YTHS:n valtuuskunnan 
opiskelijaedustajapaikka.  
 
Valtuuskuntaan kuuluu vähintään 24 ja enintään 30 jäsentä. OKM, THL, Kela, Suomen 
Kuntaliitto sekä YTHS:n henkilöstö voivat kukin nimetä valtuuskuntaan yhden jäsenen. 
SYL ja SAMOK voi nimetä 18 jäsentä. Valtuuskunnan jäsenet valitaan kahdeksi 
kalenterivuodeksi kerrallaan. 
 
Valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen ja syyskokoukseen. 
Kevätkokouksessa esitellään mm. hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös. 
Syyskokouksessa esitellään talousarvio sekä toimintasuunnitelma, valitaan tarvittaessa 
valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sihteeri sekä tietyt jäsenet, ja valitaan 
tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet. 
 
METKA nimeää yhden varsinaisen opiskelijaedustajan kaudeksi 2021-2022 
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Haettavana olevat opiskelijaedustajan paikat 
 
Tutkintolautakunta 
Yksi varsinaisen jäsenen paikka 
 
Oikeusturvalautakunta 
Yksi varsinaisen jäsenen paikka 
Ensimmäisen varajäsenen paikkaa 
 
YTHS: valtuuskunta 
Yksi varsinaisen jäsenen paikka 
 
 

Hakuaika 
 
Hakuaika on 23.10.2020 - 6.12.2020. METKA toivoo hakijoiksi monipuolisesti eri 
tutkintojen ja vuosikurssien opiskelijoita.  
 
Haettavaksi julkistetut opiskelijaedustajan paikat täytetään määräajassa toimitettujen 
hakemusten perusteella. METKAn edustajisto voi kuitenkin todeta hakemukset 
puutteelliseksi tai hakijat sopimattomaksi tehtävään ja jättää siinä tapauksessa 
opiskelijaedustajan paikan täyttämättä.  
 
 

Hakemusten toimittaminen 
 
Opiskelijaedustajien paikat ovat haettavissa sähköisellä hakemuksella.  
 
Sähköiset hakemukset on lähetettävä METKAn nettisivuilta osoitteessa 
http://metkaweb.fi/vaikuttaminen/opiskelijaedustajienhaku/ avoinna olevalla lomakkeella. 
Hakemuksen on oltava vastaanotettu viimeistään klo 23.59 hakuajan viimeisenä päivänä. 
 
Hakemuksesta on käytävä ilmi hakijan nimi, opiskelijanumero, tutkinto-ohjelma, 
puhelinnumero ja käytössä oleva sähköpostisosoite. Hakemukseen on kuuluttava myös 
vapaamuotoinen hakemusteksti, jossa hakija voi esimerkiksi esittäytyä, kertoa 
osaamisestaan ja kokemuksestaan tai motivaatiostaan kyseessä olevaan 
opiskelijaedustajan tehtävään.  
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Vaalikelpoisuus 
 
Vaalikelpoisia ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat. Opiskelijaedustajalta ei 
vaadita opiskelijakunnan jäsenyyttä. Opiskelijaedustajana voi toimia myös poissaolevaksi 
ilmoittautunut. Opinto-oikeuden päättyminen toimikauden aikana ei ole este valinnalle, 
mutta opinto-oikeuden päättyessä opiskelijaedustajan on erottava toimestaan. Valinnassa 
asetetaan ensisijaiseksi hakijat, jotka pystyvät toimimaan koko toimikauden ajan. 
 

Valinta 
 
METKA tekee päätöksen valittavista opiskelijaedustajista kokouksessaan 7.12.2020 tai 
mikäli paikat eivät tähän mennessä täyty 12.12.2020 järjestettävässä kokouksessa.  
 

Lisätietoja opiskelijaedustajien hausta 
 
Janne Levänen 
Opiskelijaedustajista vastaava hallituksen jäsen, METKA 
050 355 5301 
 
Tekla Kosonen 
Asinatuntijaedustaja Metropolian lautakunnissa, METKA 
050 355 5300 
 
Essi Lumme 
Hallituksen puheenjohtaja, METKA 
050 382 1024 
 
sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@metkaweb.fi 
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