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Lausunto Aalto-yliopiston hallituksen jäsenten valinnasta
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta kiittää mahdollisuudesta lausua nimityskomitealle
hallituksen jäsenten nimittämisestä. AYY haluaa lausunnollaan nostaa esiin yleisesti
tärkeinä pitämiään seikkoja Aalto-säätiön hallituksen jäsenten valintaan.
Yhteisö on avain Aallon ymmärtämiseen
Ylioppilaskunnan tärkein toive on, että hallituksen jäsen ymmärtää Aalto-yhteisön
erityispiirteet ja rakentaa tälle vahvalle pohjalle kunnianhimoista visiota tulevaisuudesta.
Opiskelijat muodostavat enemmistön Aalto-yhteisöstä, joten opiskelijakokemuksen
syvällinen ymmärtäminen on avain Aallon menestykseen pitkällä aikavälillä. Aallon
ympärille syntynyt yrittäjyys- ja startup-toiminta, kuten esimerkiksi myös menestys
muodin ja muotoilun alalla ja valtakunnallista näkyvyyttä jatkuvasti saavat
opiskelijatoiminnan muodot syntyvät opiskelijoiden intohimosta. Aallon hallituksen on
tärkeä tukea tätä intohimoa ja olla aktiivinen vaikuttaja opiskelijoiden
toimintaympäristön tukemiseksi niin kansallisesti kuin paikallisestikin.
Ylioppilaskunta näkee Aalto-yhteisön ulottuvan myös alumneihin, ja strateginen
alumnitoiminnan suunnittelu on eduksi niin yliopiston yhteiskunnalliselle
vaikutusvallalle kuin yhteistyömahdollisuuksille. AYY katsoo ymmärryksen ja vision
laadukkaasta alumnitoiminnasta olevan olennaista yliopiston hallituksessa.
AYY toivoo hallituksen jäsenen nimeämisessä erityistä painotusta Aallon historian
tuntemukselle sekä näkemykselle opiskelijoista yhteisön jäseninä. Erityisen tärkeänä
ylioppilaskunta pitää valmiutta yhteydenpitoon ylioppilaskunnan ja yleisesti
opiskelijoiden kanssa.
Ylioppilaskunta tuo opiskelijoiden äänen kuuluviin
Ylioppilaskunta on osoittanut olevansa yliopiston vahva strateginen kumppani ja toivoo
rakentavan yhteistyön jatkuvan vahvana myös tulevaisuudessa. Ylioppilaskunnalla on
ainutlaatuinen näkökulma ja ymmärrys Aallon opiskelijoiden elämään, mikä on
osoittautunut hyödylliseksi vaativissa rekrytoinneissa vuoden 2017 aikana. AYY on
osallistunut yhdenvertaisena ja vastuullisena osapuolena niin rehtorin kuin provostin
hakukomiteoihin tuoden prosessiin arvokkaan opiskelijanäkökulman.
AYY toivookin, että tulevaisuudessa opiskelijoiden ääni voitaisiin tuoda paremmin
kuuluviin hallituksen nimityksessä. AYY ehdottaa mahdolliseksi toimenpiteeksi
äänivallattoman
opiskelijaedustajan
mahdollisuutta
osallistua
hallituksen
nimityskomiten kokouksissa. Pitkällä aikavälillä ylioppilaskunta toivoo johtosäännön
muutosta, jolla hallituksen nimityskomiteaan sisällytetään opiskelijaedustaja, jonka
nimittää ylioppilaskunta.
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Muutoksentekijöiden kouluttamisesta
AYY kokee, että pedagogisen johtamisen ymmärrys on tärkeä osa yliopiston strategian
toteuttamista. Hallituksen jäsenen valinnassa on tärkeä huomioida, että kokoonpano
tukee kunnianhimoista opetuksen kehittämistä sekä Aallon kasvua yhtenä suurimmista
koulutuksen antajista Suomessa. Hallituksessa tulee olla koulutuspoliittista ymmärrystä
opetukseen ja opiskelijaelämään liittyen erityisesti yliopistojen toimintakentän ollessa
jatkuvassa muutoksessa.
Ylioppilaskunta toivoo, että hallituksen jäsenten valinnassa otetaan riittävästi
huomioon yliopiston kasvatustehtävän ja kolmannen tehtävän, eli yhteiskunnallisen
vuorovaikutuksen
yhteys.
Yhteiskunnallinen
vaikuttaminen
ja
siihen
kasvattaminen antamalla tietoja ja taitoja sekä esimerkin kautta on toteutettava
linjakkaasti hallituksesta kursseille asti, jotta Aalto voi sanoa kouluttavansa
muutoksentekijöitä. AYY odottaa valittavalta hallituksen jäseneltä näkemystä siitä,
kuinka Aalto voi toimintatavoillaan tukea valittua kasvatustavoitetta.
Tohtorin tutkinto ei saa olla ehdoton vaatimus
AYY ymmärtää akateemisen korkeimman koulutuksen merkityksen yliopistoyhteisön
johdossa. Vahvan akateemisen toimintaympäristön ja johtamisen osaaminen on
ylioppilaskunnan mielestä olennainen vaatimus yliopiston hallitukselle.
Ylioppilaskunta kuitenkin muistuttaa, että onnistuneen kokoonpanon voi muodostaa
myös muista kuin väitelleistä tai professoreina toimineista. Yliopiston hallituksen tulee
ymmärtää syvällisesti myös elinkeinoelämää ja yhteiskunnan toimintaa. Erityisesti näissä
aiheissa tohtorin tutkintoa ei tule pitää vaatimuksena, vaan on pidettävä avoin mieli
myös muutoin osoitetulle osaamiselle ja näkemykselle.
Diversiteetti on vahvuus
Ylioppilaskunta pitää erittäin tärkeänä, että hallituksen kokoonpanossa säilytetään
tasapaino Aallon alojen välillä. Myös hallituksen työskentelyssä tulee pyrkiä
syvään yhteiseen dialogiin eri tieteenalojen näkökulmia kunnioittaen. Aallon hallituksen
kokoonpanon tulisi myös heijastaa Aalto-yhteisöä, eli eri sukupolvien ja akateemisen
maailman globaalin luonteen tulee näkyä hallituksen kokoonpanossa. Ylioppilaskunta
näkee myös Aallon
omien
alojen
ulkopuolisen
osaamisen,
esimerkiksi
yhteiskuntatieteiden, olevan olennaista Aallon tasapainoiselle kehitykselle.
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