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HALLITUKSEN VUOTUISPÄÄTÖS YLIOPISTOHALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJISTA
Taideyliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntöön hallinnon opiskelijaedustajista perustuen ja
viitaten ylioppilaskunnan hallitus päättää vuoden 2021 osalta seuraavaa:
•

Hallitus ei delegoi opiskelijaedustajien valintaa sekä niihin liittyvää avointen paikkojen
hakuun julistamista ja hakuilmoitusten laatimista akatemiajaostoille, vaan pitää ne
myös muiden kuin hallinnon opiskelijaedustajia koskevan ohjesäännön 2.1 §:ssä lueteltujen akatemia- ja laitos- tai osastotasoisten toimielinten ja työryhmien osalta itsellään.
Päätöstä voidaan muuttaa vuoden aikana, mikäli jokin akatemiajaosto osoittaa halukkuutta ottaa ko. valinnat päätettäväkseen.

•

Hallitus ei lähtökohtaisesti pyydä akatemia- ja laitos- tai osastokohtaisissa valinnoissa
lausuntoa ko. akatemiajaostolta, mutta voi tapauskohtaisesti päättää toisin jos katsoo
sen tarpeelliseksi. Jos jaostot kuitenkin itsenäisesti haluavat toimittaa johonkin tiettyyn
valintaan liittyen lausunnon tai suosituksen, hallitus ottaa sen valinnassaan huomioon.

•

Hallitus valtuuttaa pääsihteerin julistamaan hakuun ja laatimaan hakuilmoituksen kaikkiin muihin paitsi yliopiston hallituksen ja yliopistokollegion opiskelijajäsenten paikkoihin, jotka julistaa hakuun ja joiden hakuilmoitukset hyväksyy hallitus. Pääsihteerin
laatimissa hakuilmoituksissa ei pääsääntöisesti listata hakijalta tai hakemukselta vaadittavia erityisiä ominaisuuksia, ellei pääsihteeri tapauskohtaisesti toisin päätä.

•

Hallitus valtuuttaa pääsihteerin jatkamaan hakuaikaa kaikkiin opiskelijaedustajan
paikkoihin, joihin ei alkuperäisen hakuajan puitteissa ole saapunut yhtään hakemusta
ja joiden kohdalla hakuajan jatkaminen on vaaditun aikataulun puitteissa mahdollista.

•

Hallitus valtuuttaa pääsihteerin toteamaan opiskelijaedustajan vaalikelpoisuuden menetyksen kaikissa muissa tapauksissa paitsi yliopiston hallituksen ja yliopistokollegion
opiskelijajäsenten kohdalla, joiden vaalikelpoisuuden menetyksen toteaa hallitus.

•

Hallitus tiedottaa avoimista opiskelijaedustajan paikoista ylioppilaskunnan virallisen
ilmoitustaulun lisäksi ainakin ylioppilaskunnan viikkotiedotteessa sekä mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan sosiaalisessa mediassa, ilmoitustauluilla ja/tai koulutusohjelmien tiedotuskanavissa.

Tämä vuotuispäätös on voimassa vuoden 2022 ensimmäiseen hallituksen kokoukseen saakka
ja sen muuttamisesta voidaan päättää hallituksen kokouksessa. Muutokset tulevat voimaan
välittömästi, ellei päätöksessä toisin mainita. Niiden tehtävien osalta, joiden haku on avattu
ennen muutosten astumista voimaan, sovelletaan aiemmin annettuja ohjeita.
Hallitus on hyväksynyt tämän vuotuispäätöksen kokouksessaan 2/2021 (14.1.2021), ja päätös tulee voimaan välittömästi.

