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Ylioppilaskunnan lausunto teknillisen tiedekunnan hallinnon
järjestämisestä
Ylioppilaskunta kiittää lausuntopyynnöstä. Ylioppilaskunta keskittyy tässä lausunnossa
kommentoimaan teknillisen tiedekunnan perustamiseen liittyviä hallinnon järjestelyitä.

Hallintoelinten täydentäminen ja nykyisen luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan
johtokunta
Ylioppilaskunta haluaa ensimmäisenä kiinnittää huomiota lausuntopyynnön mainintaan, että
nykyisessä luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa järjestettäisiin ylimääräiset vaalit.
Ylioppilaskunnan tiedossa ei ole yliopiston hallituksen päätöstä, joka perustelisi ylimääräisten
vaalien tarpeen. Yliopiston vaalijohtosääntö sisältää jo täydennysmenettelyn tilanteisiin, joissa
hallintoelimen jäsen tai jäsenet menettävät kelpoisuutensa toimia tehtävässä:
50 §
Jos hallintoelimen jäsen ei enää kuulu yliopistoon tai hänelle on myönnetty ero, tulee
varajäsen hänen tilalleen hallintoelimeen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Edellä 1 momentissa määrätyn lisäksi, jos tiedekunnan tai kauppakorkeakoulun
johtokunnan jäsen ei enää kuulu kyseiseen tiedekuntaan tai kauppakorkeakouluun,
tulee varajäsen hänen tilalleen johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
(19.1.2011)
50 §:n 3 momentti on kumottu hallituksen päätöksellä 19.9.2012.
Jos varajäsen ei enää kuulu yliopistoon tai hänelle on myönnetty ero, taikka hänestä
tulee hallintoelimen jäsen, valittu hallintoelin valitsee uuden varajäsenen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi. Uusi varajäsen valitaan asianomaisen hallintoelimen vaalin
tuloksen perusteella sen ryhmän keskuudesta, josta varajäsen puuttuu. Jos varajäsen
on ollut vaalissa ehdokkaana vaaliliitossa, uudeksi varajäseneksi valitaan
seuraavaksi eniten kyseisessä vaaliliitossa ääniä saanut ehdokas. Jos ehdokas ei ole
ollut vaalissa ehdokkaana vaaliliitossa, uudeksi varajäseneksi valitaan kyseisessä
vaalissa seuraavaksi eniten ääniä saanut ehdokas. Opiskelijoita edustavan uuden
varajäsenen yliopistokollegioon, tiedekunnan ja kauppakorkeakoulun johtokuntaan
valitsee ylioppilaskunta.
Ylioppilaskunnan osalta opiskelijaedustajien valinta on Yliopistolain 46 § mukainen lakisääteinen
tehtävä, jossa ylioppilaskunta käyttää julkista valtaa. Tämän tehtävän tarkempi toteuttaminen
määritellään ylioppilaskunnan ohjesäännössä hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta.
Ylioppilaskunta toteuttaa valinnat yliopistosta poiketen hakemusperustaisesti, jossa tehtäviin
haetaan täyttämällä hakemus ja ylioppilaskunnan vaaleilla valitsemat toimielimet valitsevat
opiskelijaedustajat tehtäviin. Hakemuspohjainen menettely koskee myös toimielinten
täydentämistä:
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25§
Yliopistokollegion,
tutkintolautakunnan,
opintotukilautakunnan,
tiedekunnan tai kauppakorkeakoulun johtokunnan ja erillislaitoksen
johtokunnan täydentäminen
Jos yliopistokollegion, tutkintolautakunnan, opintotukilautakunnan, tiedekunnan
tai kauppakorkeakoulun johtokunnan tai erillislaitoksen johtokunnan jäsenelle on
myönnetty ero, hänet on vapautettu tehtävästään tai hän on muulla tavalla
menettänyt hakukelpoisuutensa, tulee hänen varajäsenestään varsinainen jäsen.
Ylioppilaskunnan pääsihteerin määräämä työntekijä julistaa vapautuneen
luottamustehtävän
haun
vähintään
kymmeneksi
(10)
ja
enintään
kolmeksikymmeneksi (30) vuorokaudeksi. Täydennyshaussa käytetään alkuperäisen
haun hakukriteerejä. Hakukuulutus julkaistaan ylioppilaskunnan ilmoitustaululla,
ylioppilaskunnan
www-sivustolla,
sekä
ylioppilaskunnan
virallisella
sähköpostilistalla. Pääsihteerin määräämä työntekijä päättää hakukuulutuksen
muista julkaisemistavoista.
[…]
Hakuajan
umpeuduttua
ylioppilaskunnan
pääsihteerin
määräämä
ylioppilaskunnan työntekijä tarkastaa hakemukset ja tarvittaessa pyytää hakijaa
täydentämään hakemustaan. Työntekijä laatii hakemuksista yhteenvedon
ylioppilaskunnan hallitukselle, joka täydentää toimielintä.
Mikäli täydentäminen koskee tiedekunnan tai kauppakorkeakoulun johtokuntaa on
kyseisen tiedekunnan tai kauppakorkeakoulun opiskelijoita edustavilta aine- tai
tiedekuntajärjestöiltä pyydettävä perusteltu lausunto hakijoista ennen kuin hallitus
päättää täydentämisestä.
Ylioppilaskunnalla ei ole sääntöjensä pohjalta mitään ongelmia täydentää nykyisen
luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan nykyistä johtokuntaa tilanteessa, jossa useampi
opiskelijajäsen tulisi estyneeksi toimimasta jäsenenä 1.1.2021 alkaen.
Ylioppilaskunta ei näe mitään perustetta poiketa toteutettujen vaalien ja valintojen tuloksesta tai
yliopiston ja ylioppilaskunnan sääntöjen määrittämistä menettelyistä koskien nykyisen
luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan johtokuntaa. Kyseisen toimielimen toimikausi päättyy
31.12.2021, eikä tarvetta poiketa sääntöjen edellyttämästä täydennysmenettelystä ole tuotu esille.
Ylioppilaskunnan edustaja toi tekniikan laajennuksen ohjausryhmän kokouksessa 1.4. esille, että
yliopiston säännöt eivät salli kokousmateriaaleissa mainittuja ylimääräisiä vaaleja nykyisen
luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan osalta. Ylioppilaskunta onkin pettynyt, ettei näin
ilmeistä ongelmaa ole maininnan jälkeenkään poistettu valmistelusta.

Teknillisen tiedekunnan hallinnon perustaminen
Kuten lausuntopyyntö toteaa, on luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan johtokunta
toimivaltainen tekniikan osalta 31.12.2020 asti. Tulevan teknillisen tiedekunnan henkilöstö,
opiskelijat ja talous toimivat nykyisen tiedekunnan puitteissa vielä syksyllä 2020. Tämän takia
henkilöstö ja opiskelijat säilyttävät syksyllä vielä kelpoisuutensa toimia tiedekunnan hallinnossa.
Uuden teknillisen tiedekunnan hallinnon ja toiminnan osalta on keskusteltu ennen kaikkea
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kolmesta teemasta: johtokunnan valinta, dekaanin valinta
Ylioppilaskunta haluaa tarkentaa näkemyksensä näihin teemoihin.

ja

tiedekunnan

budjetti.

Johtokunnan valitseminen
Kuten aiemmin lausunnossa todettiin, on luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan
johtokunnan kausi kestää 31.12.2021 asti. Teknillistä tiedekuntaa ei ole olemassa ennen 1.1.2021.
Näin ollen se ei ole toimivaltainen toimija ennen sitä. Kun yliopiston hallitus on tehnyt päätöksen
tulevan tiedekunnan tarkemmasta rakenteesta ja keskustelut henkilöstön ja opiskelijoiden
siirtymisestä on käyty, voidaan syksyllä toimittaa johtokunnan jäsenten valinta 1.1.2021–
31.12.2021 kaudelle.
Ylioppilaskunnan toive omien valintojen toteuttamiseksi laadukkaasti on, että johtokunnan
valinnat tulisi ilmoittaa lokakuun loppuun mennessä.
Ylioppilaskunnalle on erittäin tärkeää, että myös tekniikan uusien alojen opiskelijoilla on
mahdollisuus hakeutua johtokuntaan. Sama koskee henkilöstöä, jonka rekrytoinnit ovat vielä
kesken. Tämän lisäksi ylioppilaskunnan haluaa taata riittävän pitkän hakemusten jättöajan, joka
päättyisi vasta lokakuun puolella. Hakuajan päättymisen jälkeen ylioppilaskunnan oma
päätösmenettely vaatii myös aikansa, sillä ylioppilaskunta on pitänyt tärkeänä kuulla
johtokuntavalinnoista myös alojen opiskelijajärjestöjä. Uudelle kaudelle valittaessa valinnat
valmistelee ylioppilaskunnan valintatoimikunta, toisin kuin täydennyshaun kohdalla. Tämän
takia prosessi vaati myös valinnan osalta enemmän aikaa kuin täydennysprosessi.
Valintatoimikunnan tehtävää helpottaa tilanteessa se, että käsiteltävänä ei ole samanaikaisesti
yliopiston hallitusta, kollegiota tai muita johtokuntia.
Dekaanin valinta
Dekaanin valinnassa päätösvalta on rehtorilla, joka tekee päätöksensä tiedekunnan johtokuntaa
kuultuaan. Tämän osalta rehtori voi toimia aloitteentekijänä, kuten nykyisiä dekaaneja valittaessa.
Kun on tiedossa tulevan tiedekunnan professorikunta 1.1.2021 alkaen ja heidän joukostaan
halukkaat ovat pystyneet hakeutumaan tehtävään, on varmasti mahdollista kuulla 1.1.2021
aloittavaa johtokuntaa asiasta ennen heidän toimikautensa alkua. Tämä senkin takia, että
päätöstoimivalta on kuitenkin asiassa rehtorilla. Tällainen kuuleminen olisi aikataulun osalta
toteutettavissa johtokunnan valinnan jälkeen, luultavasti marraskuussa.
Tiedekuntien budjettien valmistelu johtosäännön puitteissa
Tiedekuntien budjettien valmistelussa päätöstoimivalta on jaettu johtosäännössä useiden
hallintoelimien kesken. Johtokuntien tehtävä on ”tehdä ehdotukset toiminta-ja
taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi”. Lopullinen päätösvalta yliopiston toimintaja taloussuunnitelmasta on hallituksella. Rehtorin tehtävät johtosäännöstä asiaan liittyen ovat
seuraavat:
1) johtaa yliopiston toimintaa ja päättää yliopistoa koskevista asioista, joita ei ole
säädetty tai määrätty muun toimielimen tehtäväksi;
2) vastata yliopiston tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta
hoitamisesta;
3) vastata siitä, että yliopiston kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito
luotettavalla tavalla järjestetty
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Ylioppilaskunta
painottaa
aikaisempien
lausuntojen
tavoin
muutostilanteessa
mahdollisimman normaalin menettelyn mukaista toteutusta. Koska syksyllä on olemassa
kyseisen talouden ja toiminnan osalta toimivaltainen toimielin (luonnontieteiden ja tekniikan
tiedekunnan johtokunta), on johtosäännön mukaista, että se valmistelee ensimmäiset
ehdotukset vuoden 2021 budjeteiksi niin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan kuin
teknillisen tiedekunnan osalta.
Tämä ei estä, että uusien tekniikan alojen henkilöstö ja opiskelijat otetaan syksyllä mukaan
valmisteluun. Teknillisen tiedekunnan osalta budjettivalmistelu voi olla osittain teknisluontoista
ja vuoden loppupuolella valittava johtokunta ja dekaani voidaan ottaa mukaan keskusteluun vielä
ennen hallituskäsittelyä. Tämä ei myöskään vähennä toimivan johdon toimintamahdollisuuksia
asiassa, sillä se ei poikkea nykyisestä normaalista budjetin laadinnasta, jota rehtori johtaa.
Joka tapauksessa uusi tiedekunta muodostuu monilta osin nykyisen luonnontieteiden ja tekniikan
tämän vuoden ja erityisesti syksyn toiminnan ja resurssien pohjalta. Näin on tärkeää, että näiden
kahden tiedekunnan budjetit myös valmistellaan rinnakkain. Tämä ei myöskään poikkea
menettelystä, jota käytettiin toisessa keskeisessä johtokunnan tehtävässä. Yhtä lailla
opetussuunnitelmien laatimisessa on edetty nykyisen tiedekunnan valmistelun ja toimivallan
kautta.

Ylioppilaskunta toivoo, että lausunto selvensi ylioppilaskunnan näkemystä teknillisen
tiedekunnan hallinnon järjestämisen suhteesta ylioppilaskunnan tehtäviin sekä ylioppilaskunnan
tulkintaan yliopiston säännöstöstä.

Ylioppilaskunnan puolesta 24.4.2020,
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