ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
13.9.2021

Hakukuulutus: Opiskelijaedustajat Itä-Suomen yliopiston hallitukseen
Yliopistolain (558/2009) § 46 mukaan ylioppilaskunnan lakisääteinen tehtävä on
nimetä opiskelijoiden edustajat yliopistolain 3. luvussa mainittuihin hallintoelimiin.
Nykyisten opiskelijaedustajien toimikausi hallintoelimissä päättyy 31.12.2021. Uusien
opiskelijaedustajien toimikausi hallintoelimissä alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2023.
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta hakee kahta (2) opiskelijaedustajaa ItäSuomen yliopiston hallitukseen toimikaudelle 1.1.2022 - 31.12.2023.
Hallitus on yliopiston korkein päättävä toimielin, joka hyväksyy budjetin tiedekunnille
ja yliopiston tukitoimille, seuraa UEF:n strategian toteutumista, hyväksyy UEF:n ja
opetus- ja kulttuuriministeriön välisen tulossopimuksen, jossa sovitaan yliopiston
rahoituksesta sekä tutkinto- ja tutkimustavoitteista. Lisäksi hallitus käsittelee
yliopiston ajankohtaisia asioita.
Yliopiston hallituksen tehtävänä on yliopistolain § 14 mukaan:
-

päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista,
strategiasta ja ohjauksen periaatteista;

-

päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja
laatia tilinpäätös;

-

vastata yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole
siirtänyt toimivaltaa rehtorille;

-

huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä;

-

hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset
sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaatteellisesti
tärkeissä asioissa;

-

hyväksyä yliopistolain 48 §:n mukainen opetus- ja kulttuuriministeriön
kanssa tehtävä sopimus yliopiston puolesta;
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-

valita rehtori sekä akateeminen rehtori, päättää heidän työnjaostaan sekä
erottaa rehtorit, jos siihen on tehtävän luonne huomioon ottaen
hyväksyttävä ja perusteltu syy;

-

hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat
määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta;

-

tehdä opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotus yliopiston koulutusvastuun
muuttamisesta;

-

päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä.

Hallituksen tehtävänä on lisäksi ottaa suoraan rehtorin alaisuudessa toimiva johtava
henkilöstö, jollei se ole siirtänyt tehtävää muulle yliopiston toimielimelle.
Hallituksen jäsen on myös velvollinen korvaamaan yliopistolle vahingon, jonka hän
on sille tahallisesti tai huolimattomalla menettelyllään aiheuttanut. (Yliopistolaki § 21)
Hallitustyöskentelystä maksetaan palkkiota. Lisäksi toimikauden jälkeen voidaan
hallituksessa työskennelleelle opiskelijalle myöntää enintään 3 opintopistettä
osallistumisesta hallinto- ja työryhmätyöskentelyyn.
Yliopistolain § 15.2 mukaan yliopiston hallituksessa ovat edustettuna professorit (2
kpl), muu tutkimus- ja opetushenkilöstö (2 kpl) sekä muu henkilöstö sekä opiskelijat
(2 kpl). Tämän lisäksi vähintään 40 % hallituksen kokoonpanosta on muita kuin
yliopistoyhteisön jäseniä, joiden tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja
yliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden tai taiteiden asiantuntemusta (4 kpl).
Yliopiston hallitukseen hakukelpoinen on henkilö, jolla on oikeus suorittaa ItäSuomen yliopistossa alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai lisensiaatin tai tohtorin
tieteellinen jatkotutkinto ja on ilmoittautunut läsnä olevaksi. Henkilö, joka on yli 50 %
palvelussuhteessa yliopistoon, ei ole oikeutettu hakemaan toimielimeen
opiskelijoiden ryhmässä. (Itä-Suomen yliopiston vaalijohtosääntö § 2)
Yliopiston hallituksen opiskelijajäseneksi hakevalta vaaditaan:
-

Sitoutumista hallitustyöskentelyyn
Yliopiston toiminnan tuntemusta
Laaja-alaista näkemystä yliopiston kehittämisestä ja koulutuspolitiikasta
Rohkeutta ja halukkuutta tuoda opiskelijanäkökulma esille
hallitustyöskentelyssä
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-

Myönteistä asennetta opiskelijaedustamista kohtaan
Kykyä ja halukkuutta hakea uutta tietoa ja omaksua laajoja kokonaisuuksia
Viestimistä erityisesti opiskelijaa koskevista asioista ISYYlle
Osallistumista hallinnon opiskelijaedustajien tapaamisiin

Tämän lisäksi hakijalle katsotaan eduksi
- Aiemmat luottamustoimet opiskelijajärjestöissä tai ylioppilaskunnassa
- Kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta
- Hyvät keskustelu- ja argumentointitaidot
- Kiinnostus yhteiskunnallista vaikuttamista kohtaan
Ylioppilaskunnan edustajistolle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen pyydetään
jättämään ensisijaisesti hallinnon opiskelijaedustajahaun sähköisellä lomakkeella.
Maanantaihin 27.9. klo 12.00 mennessä
Hakuajan päättymisen jälkeen ISYYn hallituksen nimeämä työryhmä valitsee
hakemusten perusteella osan hakijoista haastatteluun. Haastattelut toteutetaan
viikolla 39.
Lopullisen valinnan hallituksen opiskelijajäsenistä tekee ISYYn edustajisto, ISYYn
hallituksen esityksestä. Tämän vuoksi hakijoita pyydetään valmistautumaan myös
mahdolliseen edustajiston kokouksessa tapahtuvaan haastatteluun, joka pidetään
13.10.2021. Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio vahvistaa ylioppilaskunnan
valinnat kokouksessaan ennen hallituksen jäsenten toimikauden alkua.
Lisätietoja:
Hakuprosessi: ylioppilaskunnan koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Mikko
Aaltonen 044-576 8414, koso@isyy.fi
Hallitustyöskentely: Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet
Sami Gabbouj, sami.gabbouj@uef.fi
Saara Tenhovuori, saara.tenhovuori@gmail.com

