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1. kapitlet 
Allmänt 
1 §  Reglementets grund  
Enligt grundlagens § 123 (731/1999) har universiteten självstyrelse. Enligt universitetslagens 
§ 3 (558/2009) innefattar självstyrelsen rätten att fatta beslut i ärenden som gäller den 
interna förvaltningen, vilket enligt universitetslagens § 4 sker mellan professorer, annan 
personal och studerande. Enligt universitetslagens tredje kapitel är självstyrelsen baserad 
på organ.  

Universitetslagen och Aalto-universitetets instruktion (AJ) innehåller bestämmelser om 
organen på universitetsnivå. Bestämmelserna om organen vid Aalto-universitetets 
högskolor finns i instruktionerna för Högskolan för ingenjörsvetenskaper (ENGO), 
Handelshögskolan (BIZO), Högskolan för Kemiteknik (CHEMO), Högskolan för 
teknikvetenskaper (SCIO), Högskolan för elektroteknik (ELECO) och Konstindustriella 
högskolan (ARTSO).  

Enligt 46 § i universitetslagen har studentkåren den särskilda offentligrättsliga uppgiften 
att utse studerandemedlemmarna i de organ vid universitetet som avses i kap. 3. Därtill 
utser studentkåren de studentrepresentanter som stadgarna föreskriver samt övriga 
studentrepresentanter som universitetet tillsätter. 
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Det här reglementet definierar principerna som följs när Aalto-universitetets studentkår 
väljer förvaltningens studentrepresentanter. Dessutom definierar reglementet hur 
studentkåren styr studentrepresentanternas verksamhet.  

2 § Tillämpningsområde 
Detta reglemente tillämpas när studentkåren väljer förvaltningens studentrepresentanter 
till organen och arbetsgrupperna som universitetets och högskolornas förvaltningar 
tillsatt.  
 
Detta reglemente tillämpas speciellt på följande organ:  

1. Universitetets kommitté för akademiska ärenden (AJ 11 §)  
 Examensnämnden (AJ 19 §)  
3. Högskolornas kommittéer för akademiska ärenden (AJ 24 §)  
4. Utbildningsråden (ENGO 9 §, CHEMO 9 §, SCIO 9 §, ELECO 9 §)  
 
Om förvaltningens studentrepresentanter i övriga organ och arbetsgrupper bestäms 
genom styrelsens beslut i enlighet med detta reglemente.  

2. Kapitlet  
Studentrepresentanternas ställning  
 
3 §Valbarhet  
I val av studentrepresentanter under detta reglemente är den person valbar som har 
rätt att avlägga en grund- eller forskarexamen vid Aalto-universitetet. 

Förutsättningen för valbarhet är att studeranden anmält sig närvarande vid Aalto-
universitetet före dagen då ansökningstiden börjar.  

I tillsättandet av studentmedlemmar till högskolornas akademiska kommittéer är enbart 
studerande vid respektive högskola valbara. 

4 §  Samtycke 
Ingen kan väljas eller utses till medlem i ett organ mot sin vilja.  

5 §  Skyldigheter 
Förvaltningens studentrepresentant eller dennas suppleant är skyldig att delta i organets 
möten och informera övriga studentrepresentanter i organet samt 
mötessammmankallaren om eventuell frånvaro.  

Studenten är skyldig att följa Aalto-universitetets Code of Conduct i uppdraget som 
studentrepresentant. 

6 § Att avskedas från uppdraget 
Om förvaltningens studentrepresentant kontinuerligt försummar skyldigheterna som 
fastställts i 5 § kan studentkårens styrelse avskeda hen från uppdraget och tillsätta en ny 
studentrepresentant i hens ställe. Före avskedandet ska man reservera möjlighet för 
vederbörande att ge en utredning. 
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7 §  Representativitet 
I sitt uppdrag representerar förvaltningens studentrepresentant alla Aaltouniversitetets 
studerande.  

 Om studeranden representerar studentkåren i sitt uppdrag  är personen skyldig att följa 
studentkårens linjer och riktlinjer.  

8 §  Register  
Ett elektroniskt register förs över förvaltningens studentrepresentanter i alla organ i 
enlighet med registerbeskrivningen.   

Informationen i registret och på internetsidorna upprätthålls av en anställd som 
verksamhetsledaren anvisat.   

3. kapitlet  
Ansökning till förvaltningens studentrepresentantion  
 
9 §  Ansökningstid  
Ett ledigt förtroendeuppdrag för studerandemedlemmar bör ledigförklaras om det inte 
finns motiverade orsaker till att förbigå det. 

Ansökningstiden  är minst sju dagar medräknat start- och slutdatum för ansökningstiden. 
Av motiverade orsaker kan ansökningstiden vara kortare. 

Förtroendeuppdraget bör ledigförklaras så snabbt som möjligt efter att universitetet 
eller studentmedlemmen själv har meddelat att posten blir ledig.    

 Om en studerandemedlems post blir ledig mellan terminerna kan valet skjutas upp till 
början av följande termin.  

Förtroendeuppdraget kan ledigförklaras på nytt eller ansökningstiden förlängas om 
studentkårens styrelse anser att studerandenas bästa kräver det. När 
förtroendeuppdraget lediganslagits på nytt eller ansökningstiden förlängts beaktas de 
tidigare sökandena utan nya ansökningar.    

10 §  Annonsering 
Ansökningsprocessen till förvaltningens studentrepresentation förklaras öppnad med en 
annons som offentliggörs så som § 12 beskriver omedelbart när ansökningsperioden 
inleds.   

Annonsen innehåller en kort beskrivning av organets uppgifter, språk, mandatperiodens 
längd, kontaktinformation till personen som ger tilläggsuppgifter samt sista 
ansökningstidpunkten.     

En anställd som studentkårens verksamhetsledare anvisat ansvarar för annonsen och ger 
ut mer information. 

11 §  Ansökan 
Ansökningarna ska lämnas in på det sätt som nämnts i annonsen och inom utsatt tidpunkt. 

Ansökan ska vara skriven på finska, svenska eller engelska. 
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Studentkåren kan be sökanden om en tilläggsutredning, om informationen i ansökan inte 
är tydlig eller om det finns brister i den. 

Ansökan kan kompletteras fram till den tidpunkt som angivits i annonsen. Ansökan kan 
återtas innan valbeslutet.  

12 §  Kommunikation 
Förtroendeuppdraget för studerandemedlemmar förklaras ledigt genom en annons på 
studentkårens officiella anslagstavla och i eventuella andra medier.   

Alla som sökt till organet meddelas om beslutet senast inom två vardagar efter att 
styrelsemötets beslutslista offentliggjorts. En anställd anvisad av studentkårens 
verksamhetsledare informerar vidare om styrelsens beslut.  

I kommunikationen måste man beakta det som förvaltningslagen (434/2003) och 
språklagen (423/2003) föreskriver om medborgarens rättighet att använda sitt eget 
språk. 

13 §  Regelverket om ansökning  
För att kunna utnämnas till ett organ måste personen göra en skriftlig ansökan till 
studentkårens styrelse på det sätt som separat bestäms i detta reglemente och i 
platsutlysningen. 

Platsutlysningen kan ändras genom beslut av studentkårens styrelse.  

Användning av andra regelverk än platsutlysningen ska nämnas separat i 
platsutlysningen.  

14 § Behandlingen av ansökningarna 
En anställd anvisad av studentkårens verksamhetsledare ansvarar för behandlingen av 
ansökningarna. 

Studentkåren kan vid behov begära utlåtanden från de vederbörande föreningarna.  

I behandlingen av ansökningar ska förvaltningslagens (434/2003) bestämmelser om hur 
förvaltningsärenden inleds beaktas.   

4. kapitlet  
Val till förvaltningens studentrepresentant  
15 § Val 
Bara en person som lämnat in sin ansökan i tid kan utnämnas till ett organ. Om det inte 
finns ett tillräckligt antal sökande inom utsatt tid kan en annan valbehörig person som 
angett sitt samtycke utnämnas till organet.  

Studentkåren utövar sin offentliga makt enligt universitetslagens § 46 i valet av 
förvaltningens studentrepresentanter.  När valet görs måste särskilt förvaltningslagens 
(434/2003) krav på jämlikhet, opartiskhet och jäv beaktas 

Förvaltningens studentrepresentanter väljs av styrelsen enligt detta reglemente.  
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Om styrelsen anser att studenternas bästa kräver det, kan den av särskilt tungt vägande 
skäl utnämna en styrelsemedlem, en studentkårsanställd eller en annan sakkunnig 
studerande som gett sitt tillstånd till organet utan att ledigförklara posten.  

5. kapitlet  
Ändringssökande 
16 § Rättelseförfarande och besvär 
Besvär om studentkårsstyrelsens beslut kan lämnas in till förvaltningsdomstolen enligt 
bestämmelserna i universitetslagens § 86 och lagen om rättegång i förvaltningsärenden 
(808/2019).  

När det gäller beslut som är förberedande eller verkställande till sin natur kan man inte 
söka ändring genom besvär.  

6. kapitlet  
Övriga bestämmelser  
17 § Ändring av reglementet 
Ändringar i detta reglemente görs av delegationen. Ändringarna träder i kraft 
omedelbart, om inte något annat nämns i beslutet. För de uppdrag där 
ansökningsperioden inletts innan ändringarna träder i kraft tillämpas de anvisningar som 
getts tidigare.    

18 § Ikraftträdande 
Detta reglemente träder i kraft 12.9.2019. 

Detta reglemente har godkänts på delegationens möte 6/2019 11.9.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


