ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Hakukuulutus
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Hakukuulutus: Opiskelijaedustajat Itä-Suomen yliopiston
yliopistokollegioon
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 kahdeksaa (8) opiskelijaedustajaa ItäSuomen yliopiston yliopistokollegioon ja näille kahdeksaa (8) varaedustajaa
Itä-Suomen yliopistokollegio on yliopistolain § 22 mukainen julkisoikeudellisen yliopiston
kollegio, jonka tehtävät ovat:
– päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden
pituudesta;
– valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet yliopiston hallitukseen;
– vahvistaa yliopistoyhteisön sisäisten ryhmien valinnat yliopiston hallituksen
jäseniksi;
– vapauttaa yliopiston hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen
perusteella;
– valita yliopiston tilintarkastajat;
– vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden
myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille;
– päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja
tilintarkastajaa vastaan;
– päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään, mikäli katsoo, ettei tämä
nauti enää yliopistoyhteisön luottamusta
Yliopistokollegio kokoontuu myös vähintään kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan
yliopistoyhteisön kannalta tärkeistä ja ajankohtaisista aiheista (Itä-Suomen yliopiston
johtosääntö § 6).
Yliopistokollegion kokouksiin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkiota. Lisäksi
toimikauden jälkeen voidaan kollegiossa työskennelleelle opiskelijalle myöntää 1
opintopiste osallistumisesta hallinto- ja työryhmätyöskentelyyn.
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Yliopistokollegion opiskelijaedustajaksi tai varaedustajaksi on hakukelpoinen henkilö, jolla
on oikeus suorittaa Itä-Suomen yliopistossa alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai
lisensiaatin tai tohtorin tieteellinen jatkotutkinto ja hän on ilmoittautunut läsnä olevaksi.
Henkilö, joka on yliopistoon yli 50 %:ssa palvelussuhteessa, ei ole oikeutettu hakemaan
toimielimeen opiskelijoiden ryhmässä (Itä-Suomen yliopiston vaalijohtosääntö § 2)
Ylioppilaskunnalle osoitetut hakemukset pyydetään sähköisellä hakulomakkeella
Maanantaihin 27.9. klo 12.00 mennessä
Lopullisen valinnan kollegion opiskelijaedustajista tekee ISYYn edustajisto, ISYYn
hallituksen esityksestä kokouksessaan.
Opiskelijaedustajalta toivotaan reipasta otetta tarttua asioihin, opiskelijanäkökulman esiin
tuomista opiskelijoita koskevassa päätöksenteossa sekä syvällistä perehtymistä
käsiteltäviin asioihin. Mahdollisimman monipuolisen opiskelijaedustuksen toteutumiseksi
ISYY toivoo, että hakemuksissa olisivat edustettuina molemmat UEF:n kampukset sekä
kaikki tiedekunnat.
Lisätietoja: Asiantuntija, koulutus- ja sosiaalipolitiikka (Kuopio) Mikko Aaltonen, 044–576
8414, koso@isyy.fi

