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Pyyntö esittää edustajia YTHS:n valtuuskuntaan
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle (YTHS) valitaan joulukuun valtuuskunnan kokouksessa uusi valtuuskunta vuosiksi 2020 - 2021. Joulukuussa 2009 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan valtuuskunnan koko on vähintään 24 ja enintään
30 jäsentä. Opetusministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, Suomen Kuntaliitto sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön henkilöstö nimeävät kukin valtuuskuntaan yhden edustajan, yliopistot nimeävät yhdessä yhden edustajan ja Suomen ylioppilaskuntien liitto nimeää 18 edustajaa, joista 16 ylioppilaskuntien esityksistä.
SYL:n liittokokous on hyväksynyt vuonna 2010 ohjesäännön SYL:n edustajien valinnasta (liitteenä). Ohjesäännön mukaan SYL pyytää vähintään 60 päivää ennen valtuuskunnan kokousta ylioppilaskuntia tekemään esitykset valtuuskuntaedustajista. Ylioppilaskuntien tulee esittää kahta edustajaa ensisijaisuusjärjestyksessä viimeistään 10 päivää ennen valtuuskunnan kokousta. Jos jokin ylioppilaskunta ei tee esitystä määräaikaan mennessä, katsotaan tämän luopuneen oikeudestaan edustajaan. SYL:n hallitus nimeää 16 edustajaa ylioppilaskuntien esitysten joukosta niin, että jokainen esityksen tehnyt ylioppilaskunta saa vähintään yhden edustajan valtuuskuntaan.
YTHS:n valtuuskunnan kokous järjestetään 11.12.2019. Tämä pyyntö lähetetään ylioppilaskuntiin 11.10.2019 eli yli 60
päivää ennen kokousta.
Suomen ylioppilaskuntien liitto pyytää kaikkia ylioppilaskuntia tekemään esityksen kahdesta YTHS:n valtuuskunnan jäsenestä ensisijaisuusjärjestyksessä 1.12.2019 klo 23.59 mennessä. Esitykset toivotaan toimitettavan sähköisesti osoitteeseen sonja.raitamaki@syl.fi.
Ylioppilaskunnilla tulee olla esitettävien henkilöiden suostumus tehtävässä toimimiseen. Toivomme lisäksi, että ylioppilaskunnat huomioivat esityksessään esitettävien henkilöiden pätevyyden ja mahdollisuuden sitoutua koko kaksivuotiskaudeksi sekä esityksensä sukupuolijakauman.
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Framställan om nominering av kandidater till SHVS delegation
På sitt möte i december tillsätter delegationen för Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) en ny delegation för 2020–
2021. De stadgar som godkändes i december 2009 definierar antalet delegationsmedlemmar till minst 24 och högst 30.
Undervisningsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Folkpensionsanstalten, Finlands kommunförbund samt personalen vid Studenternas hälsovårdsstiftelse kan var och en utse en medlem till delegationen. Universiteten utser en gemensam medlem och Finlands studentkårers förbund (FSF) utser 18 medlemmar, varav 16 på studentkårernas förslag.
FSF:s förbundsmöte godkände år 2010 en instruktion för val av medlemmar till SHVS delegation (se bilaga på finska).
I enlighet med instruktionen begär FSF minst 60 dagar före delegationens möte studentkårerna inkomma med förslag på
delegationsmedlemmar. Studentkårerna bör föreslå två kandidater, i prioritetsordning, senast 10 dagar innan delegationens möte. Om någon studentkår inte inkommer med förslag inom utsatt tid tolkas det som att kåren avstått sin rätt till
representant. FSF:s styrelse utser 16 medlemmar från studentkårernas förslag så att varje studentkår som inkommit med
förslag får minst en representant i delegationen.
SHVS delegationsmöte är den 11 december 2019. Denna framställan sänds till studentkårerna den 11 oktober, mer än
60 dagar innan mötet.
Finlands studentkårers förbund ber alla studentkårer inkomma med två namn, i prioritetsordning, på personer
nominerade till medlemmar i SHVS delegation innan 1.12.2019 kl. 23.59. Vi ber er sända förslagen elektroniskt på
adressen sonja.raitamaki@syl.fi.
Studentkårerna bör ha de föreslagnas medgivande till nomineringen. Vi önskar ytterligare att studentkårerna i sina förslag beaktar kandidaternas kompetens och möjligheter att förbinda sig till hela mandatperioden på två år samt en jämn
könsfördelning.
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