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ESITYS YLIOPISTON HALLITUKSEEN VALITTAVISTA OPISKELIJAEDUSTAJISTA JA NÄIDEN VALINTATAVASTA

Haku yliopiston hallituksen opiskelijaedustajaksi oli auki 17.9.–16.10. Opiskelijaedustajaksi haki määräaikaan
mennessä viisi (5) henkilöä - kolme naista ja kaksi miestä - joista valintatoimikunta kutsui neljä (4) haastatteluun. Haastattelujen ja hakemusten perusteella valintatoimikunta esittää yksimielisesti kahta hakijaa valittaviksi: Riina Lumme ja Rauli Elenius. Koska tasa-arvolaki edellyttää, että yliopiston hallituksen kokoonpano
noudattaa tasapuolisuussääntöä, valintatoimikunta lähti esitystä tehdessään siitä, että hallitukseen opiskelijaedustajiksi esitetään yhtä naista ja yhtä miestä.
Kaikkia haastateltuja yhdisti hyvä Turun yliopiston ja opiskelijatoiminnan tuntemus. Esitetyt henkilöt toivat
kuitenkin esille tämän lisäksi täydentäviä ja laajentavia näkökulmia ja niitä tukevaa osaamistaan.
Lumme ja Elenius olivat molemmat perehtyneitä yliopiston nykytilaan ja kuvaavaa heidän esiintymisessä oli
oma-aloitteisuus sen käsittelyssä. Haastatteluissa he kumpikin nostivat kysytyistä asioista laajasti erilaisia näkökulmia esille. He olivat poikkeuksellisen tietoisia valituksi tullessaan joutuvansa hallituksessa tiukan taloudellisen tilanteen eteen. He tuntuivat olevan valmiita ja valmistautuneita sen kohtaamiseen. Molemmat tunsivat yliopiston yhteisöä laajasti. Samalla he kuitenkin tunnistivat myös tarpeen lisätä tietämystään. Valintatoimikunta piti siitä, miten molemmat kuvasivat esimerkkien kautta toimivansa arvojensa pohjalta päätöksentekotilanteissa.
Lumme osoitti omaavansa vahvaa näkemystä valtakunnalliseen yliopistopolitiikkaan ja Turun yliopiston rooliin siinä. Tämän lisäksi hän toi esille oman paikallisosaamisensa kaupunkipuolelta, jonka kautta hän ymmärtää
yliopiston alueellista roolia. Lumpeen aiempi osaaminen antaa hänelle hyvät valmiudet näiden näkökulmien
käsittelyyn myös yliopiston hallituksessa. Hänellä oli hyvä perustuntemus yliopiston taloudesta ja ymmärsi
talouden tulevia haasteita, erityisesti koulutusvastuiden ja aloituspaikkojen näkökulmasta. Häneltä löytyi myös
kriittistä näkökulmaa yliopiston sisäiseen rahanjakoon, jonka perusperiaatteita parhaillaan valmistellaan. Kaikkiaan Lumpeen esiintyminen haastatteluissa oli vakuuttavaa, niin näkemyksien kuin toimintatapojen osalta.
Eleniuksen kokemus tehtävään on poikkeuksellisen vahva. Hän on toiminut jo aiemmin Turun yliopiston hallituksessa. Tämä näkyi vahvasti siinä syvällisessä ymmärryksessä yliopiston taloudesta ja sen kehittymisestä,
jonka hän toi esiin haastatteluissa. Myös Eleniukselta löytyi kriittistä näkemystä yliopiston sisäiseen rahanjakoon. Hän on ollut aikanaan päättämässä nykyisestä mallista ja esittänyt jo silloin toisenlaista ratkaisua. Lisäksi
hän osoitti erityistä osaamista ja näkemyksellisyyttään yliopiston kiinteistötalouteen, johon liittyvät päätökset
ovat keskeisessä roolissa hallituksen toiminnassa. Kiinteistöjä koskevaan päätöksentekoon hänen viime vuosien kokemus antaa hyvät lähtökohdat. Elenius osoitti haastatteluissa sekä kiinnostuksensa että osaamisensa
strategista johtamista ja hallitustyöskentelyä kohtaan. Eleniuksen valmiudet asiassa tukevat hallituksen tehtävää yliopiston tulevan strategian käyttöönoton johtamisessa. Kaikkiaan Elenius osoitti haastatteluissa kykynsä
siihen moninäkökulmaiseen pohdintaan, jota tarvitaan yliopiston monien tehtävien ja vastuiden tasapainottamisessa.
Valintatoimikunta esittää:
Edustajisto suorittaa opiskelijaedustajien valinnan kahdessa vaiheessa:
Ensimmäisessä vaiheessa sukupuolten tasaisen edustuksen takaamiseksi opiskelijaedustajiksi
päätetään valita hakijoista yksi nainen ja yksi mies.
Toisessa vaiheessa yliopiston hallitukseen naisopiskelijaedustajaksi valitaan Riina Lumme ja
miesopiskelijaedustajaksi valitaan Rauli Elenius.

