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OMNIAN OPISKELIJOIDEN
K AT TO H A L L I T U S
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ARVOT


Omnian opiskelijoiden kattohallitus on uskonnollisesti ja
puoluepoliittisesti sitoutumaton opiskelijayhteisö.



Opiskelijoiden kattohallituksen ydinarvoja ovat yhdenvertaisuuden
edistäminen, syrjinnän ehkäisy, sekä opiskelijademokratian lisääminen.



Opiskelijoiden kattohallituksen ja opiskelijatoiminnan lähtökohta ja
edellytys on toimia näiden perusarvojen mukaisesti.



1325/2014 Yhdenvertaisuuslaki 8 § Syrjinnän kielto

Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon,
vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan,
ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden,
seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai
jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.
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MIKSI?


Opiskelijoiden äänen esille tuomista ja edunvalvontaa



Yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia



Edistää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta



Edistää omien vahvuuksien löytämistä ja hyödyntämistä



Mahdollistaa prosesseihin vaikuttamisen



Edistää aktiivista kansalaisuutta



Edistää yhdenvertaisia osallistumis- ja oppimismahdollisuuksia



Edistää avoimuutta



Edistää läpinäkyviä prosesseja



Edistää avointa tiedonkulkua



Edistää kaksisuuntaista viestintää ja vuorovaikutusta



Edistää turvallista ilmapiiriä



Vahvistaa Omnian yhteisöjen ja sidosryhmien välistä ymmärrystä ja kunnioitusta



Edistää mahdollisuuksia oppia uutta



Edistää mahdollisuutta ilmaista itseään
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OPISKELIJOIDEN KATTOHALLITUKSEN
TEHTÄVÄT
 Kattohallitus edustaa koko Omnian opiskelijakuntaa  opiskelijaedunvalvonta
 Kattohallitus edistää Omnian opiskelijakunnan hyvinvointia yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
tukevin menetelmin (esimerkiksi Hyvinvointivirtaa viikko)
 Kehittää Omnian opiskelijaviihtyvyyttä (kyselyt, työryhmät, Ystävyyden penkki,
hiljaisuuden penkki, tapahtumat, teemapäivät, kampanjat)
 Innostaa ja motivoi opiskelijakuntaa aktiiviseen kansalaisuuteen.
 Kattohallitus vie jaostohallitusten aloitteita ja esityksiä eteenpäin Omnian johdolle.
 Kattohallitus tekee yhteistyötä Omnian johdon kanssa ja toimii Omnian työryhmissä
(esimerkiksi hyryt, hankkeiden työryhmät, opiskelijoiden oikeusturvatoimikunta)
opiskelijakunnan edustajina.
 Kattohallitus tekee yhteistyötä opiskelijajärjestöjen (OSKU ry ja SAKKI ry) sekä alan
muiden toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.
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L A I N S Ä Ä DÄ N N Ö L L I S E T
P E RU S T E E T


NUORISOLAKI Nuorten osallistuminen ja kuuleminen
Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja
alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden
käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.



KUNTALAKI Kuntalain (22 §) mukaan valtuuston on pidettävä

huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on
edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunta voi
vapaasti päättää siitä, miten se tämän velvollisuutensa käytännössä
toteuttaa.



Kunnan vaikuttamistoimielimiä koskeva sääntely on koottu kuntalakiin
(410/2015)(finlex.fi).Vaikuttamistoimielimiä ovat
nuorisovaltuusto/nuorten vaikuttajaryhmä (nuva.fi),
vanhusneuvosto (kuntaliitto.fi) ja vammaisneuvosto.
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L A I N S Ä Ä DÄ N N Ö L L I S E T
P E RU S T E E T


11.8.2017/531 Laki ammatillisesta koulutuksesta 106§ Opiskelijoiden
vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen ja opiskelijakunta



Koulutuksen järjestäjän tulee varmistaa opiskelijoille mahdollisuus vaikuttaa
koulutuksen järjestäjän tässä laissa tarkoitettuun toimintaan ja sen kehittämiseen
sekä opiskelijoita koskevien ja opiskelijoiden asemaan vaikuttavien päätösten
tekemiseen.



Koulutuksen järjestäjän oppilaitoksella tulee olla sen opiskelijoista muodostuva
opiskelijakunta. Koulutuksen järjestäjän eri oppilaitoksilla voi olla myös yhteinen
opiskelijakunta. Opiskelijakuntaa ei kuitenkaan edellytetä koulutuksen järjestäjältä,
joka järjestää pääasiassa oman toimintansa tai jäsenyhteisönsä toiminnan
harjoittamiseksi tarvittavaa ammatillista koulutusta. Koulutuksen järjestäjän tulee
turvata opiskelijakunnalle riittävät toimintaedellytykset.



Opiskelijakunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa,
vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää opiskelijoiden ja
koulutuksen järjestäjän välistä yhteistyötä.
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O P I S K E L I JATO I M I N NA N
O RG A N I S A AT I O K A AV I O
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OPISKELIJOIDEN
K AT TO H A L L I T U K S E N
TO I M I JAT






Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Tiedottaja
Varsinainen jäsen

Opiskelijoiden kattohallituksen johto valitaan vuosittain.
Valinta järjestetään äänestyksellä, johon voivat osallistua
kaikki Omnian opiskelijat. Äänestyksen järjestää
kattohallitus yhdessä jaostohallitusten ja aktiiviopiskelijoiden
kanssa.
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P U H E E N J O H TA JA N T E H TÄVÄT


Puheenjohtaja (pj.) tehtävät hallituksessa:



vastaa hallituksen kokouksen koollekutsumisesta



toimii hallituksen kokousten puheenjohtajana



allekirjoittaa viralliset asiakirjat



vastaa yhteydenpidosta oppilaitoksen johtoon



vastaa tiedottamisesta tiedottajan ja sihteerin ohella



edustaa kattohallitusta

Tehtävät kokouksessa: valmistelee esityslistan ennen kokousta
sihteerin kanssa, johtaa kokousta sekä huolehtii päätösten
toteutumisesta. Ohjaa työskentelyä esityslistan mukaan, sopii
menettelytavoista muiden osallistujien kanssa ja valvoo että niitä
noudatetaan.
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S I H T E E R I N T E H TÄVÄT


Sihteeri



toimii hallituksen kokousten sihteerinä



laatii hallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat



huolehtii arkistoinnista

Tehtävät kokouksessa: valmistelee esityslistan yhdessä
puheenjohtajan kanssa ja lähettää osanottajille kokouskutsun
liitteineen. Osallistuu kokouksen valmisteluun ja huolehtii mm.
tilavarauksista, kokouksessa tarvittavista välineistä sekä
mahdollisista tarjoiluista. Toimii kokouksen sihteerinä ja kirjoittaa
pöytäkirjan puhtaaksi mahdollisimman nopeasti kokouksen jälkeen
ja toimittaa sen liitteineen allekirjoitettavaksi.
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T I E D OT TA JA N T E H TÄVÄT


Tiedottajan tehtävät:



Tiedottaja hoitaa viestintää opiskelijakunnan suuntaan. Hän
huolehtii, että Opiskelijoiden kattohallituksen toiminta näkyy
Omnian opiskelijakunnalle. Samalla tiedottaja huolehtii, että
opiskelijakunta saa tiedon opiskelijatoimintaan liittyvistä
tapahtumista ja koulutuksista ja edistää toiminnallaan
kattohallituksen toiminnan avoimuutta. Tiedottaja tiedottaa
ajankohtaisista asioista ja tapahtumista kattohallituksen
somessa.

