(Ote SAMOn hallintosäännöstä)

8. OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTA
Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajisto valitsee opiskelijoiden edustajan/edustajat ja
näiden varajäsenet Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen sekä muihin
ammattikorkeakoululaissa ja ammattikorkeakoulun johtosäännöissä määriteltyihin monijäsenisiin
toimielimiin, kuten tutkintolautakunta. Edustajisto valitsee opiskelijaedustajat myös yksiköiden
johtoryhmiin.
Opiskelijakunnan hallitus valitsee opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun muihin toimielimiin ja
työryhmiin sekä ammattikorkeakoulun ulkopuolisiin toimielimiin ja työryhmiin.
Tässä luvussa opiskelijoiden edustajia ja heidän varajäseniään kutsutaan opiskelijajäseniksi.
8.1 Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen opiskelijajäsenen vaalissa on jokainen Seinäjoen ammattikorkeakoulun päätoiminen
opiskelija. Mikäli valituksi tullut opiskelijajäsen menettää vaalikelpoisuutensa toimikauden aikana, hänen ei
tarvitse erota luottamustoimestaan, paitsi jos opiskelijajäsen ei enää opiskele Seinäjoen
ammattikorkeakoulussa.
Yksiköiden johtoryhmien opiskelijajäseneksi ovat vaalikelpoisia ao. yksikön tutkinto-ohjelmissa opiskelevat
Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat.
8.2 Valintatapa
Opiskelijakunnan edustajisto valitsee ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin monijäsenisiin
toimielimiin niin monta opiskelijajäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, kuin ammattikorkeakoulun
johtosäännössä tai muissa päätöksissä on opiskelijajäsenten paikkoja määrätty. Valinta on tehtävä
ammattikorkeakoulun määräämään aikaan mennessä.
Ammattikorkeakoulun hallituksen ja tutkintolautakunnan opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta.
Yksiköiden johtoryhmien ja muiden monijäsenisten toimielinten opiskelijajäsenten toimikausi on
pääsääntöisesti yksi (1) vuosi.
8.3 Hallituksen tehtävät opiskelijajäsenten vaalissa
Hallituksen tehtävänä on
•
•
•
•

julkaista vaalikuulutus
tarvittaessa järjestää yleisötilaisuuksia hakeneiden kuulemiseksi
tehdä edustajistolle esitys valittavista
huolehtia muista valinnan suorittamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä ja edustajiston sille
määräämistä tehtävistä

8.4 Vaalikuulutus ja ehdokkaaksi asettautuminen
Hallitus julistaa vaalikuulutuksen vähintään opiskelijakunnan virallisilla tiedotuskanavilla viipymättä sen
jälkeen, kun pyyntö opiskelijajäsenten nimeämisestä tulee opiskelijakuntaan.
Vaalikuulutuksessa on ilmoitettava
•

mihin luottamustoimeen opiskelijajäsen valitaan

•
•
•
•
•

montako opiskelijajäsentä valitaan
milloin valinta suoritetaan
ketkä ovat vaalikelpoisia
minne ja milloin vapaamuotoinen hakemus on jätettävä
missä tämä ohjesääntö ja lisätiedot toimielimestä, johon opiskelijajäseniä valitaan, on saatavissa

Henkilön, joka haluaa asettua ehdokkaaksi, on jätettävä vapaamuotoinen hakemuksensa hallitukselle
määräaikaan mennessä.
Mikäli hakemuksia jätetään vähemmän kuin on avoimia opiskelijajäsenen paikkoja, hallitus voi jatkaa
ehdokasilmoitusaikaa enintään neljällätoista (14) vuorokaudella tai esittää tehtävään parhaaksi
katsomaansa käytettävissä olevaa henkilöä.
Kaikkien hakijoiden hakemukset tulee saattaa edustajiston tietoon.
8.5 Opiskelijaedustajan valinta
Hallitus tekee edustajistolle esityksen valittavista opiskelijajäsenistä. Hallituksen on annettava esityksensä
kymmenen (10) vuorokautta ennen edustajiston kokousta lukuun ottamatta täydennysmenettelyä.
Edustajisto suorittaa valinnan ilman äänestystä, ellei hallituksen esitykseen tehdä vastaesitystä. Kaikkien
esitysten tulee sisältää yhtä monta ehdokasta varsinaiseksi opiskelijajäseneksi ja varajäseneksi kuin
opiskelijajäseniä kyseisessä vaalissa valitaan.
Jos vastaesityksiä tehdään, äänestetään kaikkien esitysten kesken. Jos esitykset saavat yhtä paljon ääniä,
arpa ratkaisee.
8.6 Opiskelijajäsenen eroaminen
Opiskelijaedustaja voi erota luottamustoimestaan ilmoittamalla siitä opiskelijakunnan hallitukselle.
Eron myöntää opiskelijakunnan hallitus. Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä
erottaa opiskelijaedustajan, joka on menettelyllään opiskelijakunnassa tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut opiskelijakuntaa. Hallitus voi esittää edustajistolle opiskelijaedustajan erottamista, mikäli
edustaja ei nauti hallituksen luottamusta.
Varsinaisen opiskelijaedustajan tai varaedustajan erotessa tulee hänen tilalleen valita uusi edustaja, joka
toimii luottamustoimessa toimikauden loppuun saakka. Opiskelijaedustajien täydentämisessä kesken
toimikauden hallitus voi tehdä esityksen edustajistolle myös ilman julkista hakua.
8.7 Päätöksestä valittaminen
Hallituksen ja edustajiston päätöksestä voi valittaa opiskelijakunnan sääntöjen määräämällä tavalla.
8.8 Valinnan julkistaminen ja vaaliasiakirjojen säilyttäminen
Valinta julkistetaan viipymättä edustajiston kokouksen jälkeen vähintään opiskelijakunnan virallisilla
tiedotuskanavilla.
Vaalissa syntyneet asiakirjat ja äänestysliput on hallituksen toimesta säilytettävä lukitussa paikassa, kunnes
valituksen tekemisen määräaika on kulunut umpeen tai tehty valitus on ratkaistu.
Asiakirjojen julkisuudesta määrätään opiskelijakunnan säännöissä.

