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Ohjesääntö Suomen ylioppilaskuntien liiton edustajien valinnasta Ylioppilaiden 

terveydenhoitosäätiön valtuuskuntaan 
  

Hyväksytty SYL:n liittokokouksessa xx. marraskuuta 2018 

  

  

1§ Ohjesäännön tarkoitus 

  

Tällä ohjesäännöllä määrätään menettelystä, jolla Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry. nimeää 

edustajansa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) valtuuskuntaan. Ohjesäännön tarkoituksena 

on taata YTHS:n toimipiiriin kuuluville ylioppilaskunnille oikeus nimetä edustajansa valtuuskuntaan. 

  

2 § Ote YTHS:n säännöistä (Hyväksytty YTHS:n valtuuskunnan kokouksessa valtuuskunnan kokouksen päivämäärä) 

  

7 § Valtuuskunta                                                        

 

   Tähän tulee ote YTHS:n uusista säännöistä joulukuussa. 

 

  

3 § Ehdokkaiden nimeäminen 

                    

Ehdokkaiden nimeämisessä toteutetaan kiertävää mallia, jossa uuden valtuuskunnan valintavuonna 

puolet ylioppilaskunnista voivat esittää varsinaisia edustajia valtuuskuntaan ja toinen puolikas 

varaedustajia.  

 

Kiertovuorot: 

 

Ryhmä 1:  

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY), vara Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) 

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY), vara Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY), vara Lapin yliopiston ylioppilaskunta (LYY) 

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (VYY), vara Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta 

(LTKY) 

Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS), vara Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) 

Tampereen ylioppilaskunta (TREY), Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) 

Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo), varaedustaja arvotaan ylimääräisistä ylioppilaskuntien 

esittämistä ehdokkaista 

 

Ryhmä 2: 

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY), vara Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) 

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY), vara Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) 

Lapin yliopiston ylioppilaskunta (LYY), vara Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) 

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY), vara Tampereen ylioppilaskunta (TREY) 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (LTKY), vara Vaasan yliopiston ylioppilaskunta 

(VYY) 

Åbo Akademis Studentkår (ÅAS), Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS) 

Varsinainen edustaja arvotaan ylimääräisistä ylioppilaskuntien esittämistä ehdokkaista, vara 

Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo) 

 

 

SYL lähettää viimeistään 60 päivää ennen uuden valtuuskunnan valintaa varten kokoontuvan YTHS:n 

valtuuskunnan kokousta esityspyynnön uusista valtuuskunnan varsinaisista ja varajäsenistä 

kiertovuoron mukaisesti. 
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Kiertovuoron mukaisesti puolet ylioppilaskunnista voivat esittää valtuuskuntaan kahta varsinaista 

edustajaa, joiden tulee olla kahta eri sukupuolta. Esitykset tulee toimittaa SYL:on viimeistään 

kymmenen (10) päivää ennen valtuuskunnan kokousta.  

  

Kiertovuoron mukaisesti ne ylioppilaskunnat, jotka eivät ole varsinaisen edustajan esittämisvuorossa, 

voivat esittää varaedustajia. Nämä ylioppilaskunnat voivat esittää valtuuskuntaan kahta varaedustajaa, 

joiden tulee olla kahta eri sukupuolta. Esitykset tulee toimittaa SYL:on viimeistään (10) päivää ennen 

valtuuskunnan kokousta.  

 

Jos ylioppilaskunta ei toimita esitystään määräajassa, katsotaan tämän luopuneen oikeudestaan nimetä 

edustaja valtuuskuntaan. Tällöin varsinaiseksi tai varaedustajaksi nimetään joku muiden 

ylioppilaskuntien esittämistä ehdokkaista.  

 

 

  

4 § Valtuuskunnan jäsenten valinta 

  

SYL:n hallitus nimeää valtuuskuntaan seitsemän (7) edustajaa ylioppilaskuntien määräaikaan mennessä 

tekemien esitysten pohjalta. Varsinaisille edustajille SYL nimeää henkilökohtaiset varaedustajat 

kiertovuoron mukaisesti.   

 

Kaksi edustajaa SYL:n hallitus nimeää oman harkintansa mukaisesti. 

 

Yhdeksästä (9) SYL:on nimeämistä opiskelijaedustajista mitään yksittäistä sukupuolta ei pidä olla yli 

60 prosenttia.  

 

  

5 § Varaedustajien valtuuttaminen 

  

Jos SYL:n nimeämä valtuuskunnan varsinainen ja varajäsen ovat tilapäisesti estyneitä osallistumasta 

valtuuskunnan toimintaan, valtuuttaa SYL hänen tilalleen varahenkilön YTHS:n sääntöjen mukaisesti. 

  

 


