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Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan
säännöt
1. Luku
Opiskelijakunta
1 § Opiskelijakunta
Opiskelijakunnan nimi on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta
voidaan käyttää myös lyhennettä opiskelijakunta Kaakko. Opiskelijakunnasta käytetään englanninkielistä
nimeä Student Union of South-Eastern Finland University of Applied Sciences. Opiskelijakunnasta voidaan
käyttää myös lyhennettä Student Union Kaakko.
Opiskelijakunnan kotipaikka on Kouvola.
Opiskelijakunnan kielenä on ammattikorkeakoulun toimiluvassa määrätty opetus- ja tutkintokieli.
Opiskelijakunnalla on itsehallinto.
2 § Tarkoitus ja tehtävät
Opiskelijakunnan toiminta perustuu ammattikorkeakoululain (932/2014) 41 §:ään.
Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia,
sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään.
Opiskelijakunnan erityisenä tehtävänä on:
1. valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoululain 4. luvussa tarkoitettuihin toimielimiin,
2. osallistua tarvittaessa terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 §:ssä ja korkeakouluopiskelijoiden
opiskeluterveydenhuollosta annetussa laissa (695/2019) säädettyjen opiskeluterveydenhuoltoa
koskevien tehtävien toteuttamiseen. (17.5.2019/699)
3 § Oikeudet, omaisuus ja toiminnan rahoittaminen
Opiskelijakunta voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, omistaa kiinteää omaisuutta ja osakkeita,
vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, kerätä asianomaisella luvalla varoja, harjoittaa taloudellista
toimintaa toimintansa rahoittamiseksi sekä toimia kantajana ja vastaajana.

2. Luku
Jäsenet
4 § Jäsenet
Opiskelijakuntaan voivat kuulua Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa
koulutuksessa olevat opiskelijat. Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. Opiskelijakunta
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voi hyväksyä jäsenikseen myös muita Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Jäsen, joka ei
ole suorittanut jäsenmaksua lukuvuoden aikana, katsotaan eronneeksi.
Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä erottaa jäsenen, joka on menettelyllään
opiskelijakunnassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut opiskelijakuntaa.
Jäsen voi erota opiskelijakunnasta ilmoittamalla erosta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla erosta edustajiston kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
5 § Kunniajäsen
Opiskelijakunnan edustajisto voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on edistänyt huomattavassa
määrin opiskelijakunnan toimintaa ja jolle opiskelijakunta haluaa osoittaa kunnioitustaan. Esitetyn
kunniajäsenen tulee saada kaksi kolmasosaa (2/3) edustajiston läsnäolevista äänistä. Perustellun esityksen
kunniajäsenestä voi tehdä opiskelijakunnan hallitus, edustajiston jäsen tai vähintään kaksikymmentä (20)
opiskelijakunnan jäsentä.
Opiskelijakunnan on pidettävä luetteloa kunniajäsenistään.
6 § Kannattajajäsen
Kannattajajäseniksi opiskelijakunta voi hyväksyä luonnollisia henkilöitä sekä oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka
haluavat tukea opiskelijakunnan toimintaa. Kannattajajäsenet hyväksyy opiskelijakunnan hallitus.
7 § Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet
Opiskelijakunnan edustajiston ja hallituksen tulee pitää huolta siitä, että opiskelijakunnan jäsenillä on
edellytykset osallistua ja vaikuttaa opiskelijakunnan toimintaan.
Opiskelijakunnan on tiedotettava jäsenilleen avoimesti opiskelijakunnassa käsiteltävistä asioista sekä
jäsenten vaikuttamismahdollisuuksista niihin.
Opiskelijakunnan vaaleissa ja jäsenäänestyksissä on äänioikeus ammattikorkeakoulun läsnä olevaksi
ilmoittautuneella opiskelijakunnan jäsenellä. Opiskelijakunnan vaaleissa ja jäsenäänestyksissä on kaikilla
äänioikeutetuilla yhtäläinen äänioikeus.
Opiskelijakunnan jäsenillä on oikeus käyttää hyväkseen opiskelijakunnan toiminnasta koituvia etuja,
oikeuksia sekä palveluja. Opiskelijakunnalla on oikeus periä palveluistaan maksuja opiskelijakunnan
määräämien hintojen mukaan.
8 § Jäsenmaksu
Opiskelijakunnan edustajistolla on oikeus talousarvion hyväksymisen yhteydessä määrätä jäsenmaksun ja
kannatusjäsenmaksun suuruus sekä muut mahdolliset jäsenyyteen liittyvät maksut.
Jäsenmaksu kannetaan samansuuruisena kaikilta läsnä oleviksi ilmoittautuneilta opiskelijakunnan jäseniltä.
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Jäsenmaksu on mahdollista suorittaa useammalle vuodelle kerrallaan. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.
Opiskelijakunnan hallitus päättää jäsenmaksun kantamistavasta ja -ajasta.
Opiskelijakunnan hallituksen tehdessä esitystä jäsenmaksun suuruudesta seuraavalla tilikaudelle, tulee
hallituksen ottaa huomioon valmistelemansa talousarvio, opiskelijakunnan taloudellinen tilanne ja
tarvittavat investoinnit sekä poistot.

3. Luku
Hallintoa koskevat määräykset
9 § Päätösvalta ja esteellisyys
Opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää opiskelijakunnan jäsenten valitsema edustajisto. Edustajisto
asettaa asioiden valmistelua ja toimeenpanoa varten hallituksen, joka käyttää ammattikorkeakoululain
määrittelemällä tavalla hallinto- ja toimeenpanovaltaa opiskelijakunnassa tämän sääntöjen määräämissä
asioissa.
Opiskelijakunnan edustajiston vaalissa ja jäsenäänestyksessä on yhtäläinen äänioikeus kaikilla KaakkoisSuomen ammattikorkeakoulun läsnä olevaksi ilmoittautuneilla opiskelijakunnan jäsenillä.
Opiskelijakunnan palveluksessa vakinaisessa työsuhteessa tai vähintään kuuden (6) kuukauden
määräaikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät eivät ole vaalikelpoisia edustajiston tai hallituksen
jäseniksi.
Hallituksen jäsenet ovat esteellisiä toimimaan edustajiston jäseninä.
Opiskelijakunnan luottamushenkilö ei saa äänestää tai tehdä päätösesityksiä tehtäessä ratkaisua
taloudellisesta sopimussuhteesta tämän luottamushenkilön ja opiskelijakunnan välillä tai mikäli tämän
luottamushenkilön yksityinen taloudellinen etu saattaisi olla ristiriidassa opiskelijakunnan edun kanssa.
10 § Asiakirjojen julkisuus
Opiskelijakunnan toiminnan julkisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa (621/1999) säädetään viranomaisen toiminnan julkisuudesta.
Opiskelijakunnan asiakirjat ovat julkisia, jollei laissa tai näissä säännöissä toisin päätetä.
Opiskelijakunnan liiketoimintaan ja kiinteistötoimintaan liittyvät asiakirjat eivät ole julkisia. Asianosaisella
on oikeus saada nähtäväkseen itseään koskevat asiakirjat.
Opiskelijakunnan toimielimen keskuudessa syntynyt ehdotus, luonnos, mietintö, lausunto, muistio tai muu
selvitys on kuitenkin julkinen, ellei toimielin toisin päätä.
Asiakirja, joka on valmisteltavana, ei ole vielä julkinen.
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11 § Virallinen ilmoitustaulu
Opiskelijakunnan virallisena ilmoitustauluna toimii opiskelijakunnan viralliset verkkosivut.

4. Luku
Edustajisto
12 § Edustajisto
Opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto. Edustajiston toimikausi on kalenterivuosi.
Edustajiston sihteerinä toimii opiskelijakunnan pääsihteeri. Tämän henkilön ollessa estyneenä voi
edustajisto kutsua kokoukselle sihteerin.
Edustajistoon valitaan kaksikymmentä (20) jäsentä ja enintään kaksikymmentä (20) varajäsentä.
13 § Päätösvaltaisuus
Edustajisto on päätösvaltainen, kun puolet (1/2) edustajiston jäsenistä, mukaan lukien edustajiston
puheenjohtaja taikka varapuheenjohtaja on läsnä ja kun kokous on opiskelijakunnan sääntöjen mukaisesti
kokoon kutsuttu.
14 § Edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Edustajisto valitsee edustajistovaaleissa ehdolla olleiden täysi-ikäisten opiskelijakunnan jäsenten
keskuudesta opiskelijakunnan edustajiston puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali tulee toimittaa opiskelijakunnan edustajistossa kumpikin
erikseen. Edustajiston puheenjohtajiston valinnassa sovelletaan edustajiston ohjesäännön 18§:n mukaista
vaalimenettelyä.
15 § Edustajiston tehtävät
Edustajiston tehtävänä on:
1. valita ja vapauttaa edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
2. nimittää ja vapauttaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja(t) sekä jäsenet,
3. valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin
ammattikorkeakoululain 4 luvussa tarkoitettuihin monijäsenisiin toimielimiin,
4. valita keskusvaalilautakunta ja nimetä sen puheenjohtaja,
5. valita edustajat niihin järjestöjen, yhtiöiden ja säätiöiden hallintoelimiin, joissa opiskelijakunnalla on
suora nimeämisoikeus,
6. nimittää ja vapauttaa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö,
7. hyväksyä talousarvio ja toimintasuunnitelma ja määritellä opiskelijakunnan talouden ja toiminnan
suuntaviivat ja ohjeet,
8. määrätä jäsenmaksun suuruus,
9. merkitä tiedoksi hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus,
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10. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille,
11. hyväksyä tarvittavat ohjesäännöt sekä muut tarpeellisiksi katsomansa säännökset,
12. päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä kiinteistön
luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka opiskelijakunnan toiminnan kannalta huomattavan
muun omaisuuden luovuttamisesta tai ostamisesta,
13. päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä
opiskelijakunnan tilikauden ylittävän velan ottamisesta,
14. päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä
opiskelijakunnan harjoittaman liiketoiminnan aloittamisesta tai lopettamisesta tai oleellisesta
laajentamisesta tai supistamisesta,
15. päättää omistajaohjauksen ja riskienhallinnan periaatteista,
16. kutsua kunniajäsen hallituksen esityksestä,
17. päättää opiskelijakunnan virallisista tiedotustavoista,
18. päättää muistakin asioista, jotka edustajisto on yksittäistapauksissa itselleen pidättänyt tai jotka
hallitus saattaa edustajiston päätettäväksi.
Edustajisto voi päättää yhdessä edustajiston kokouksessa kohdissa 12-14 määrätyt asiat, mikäli edustajisto
neljän viidesosan (4/5) enemmistöllä julistaa asian kiireelliseksi. Kiireelliseksi julistamisen jälkeen asia
voidaan päättää yhdessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä.
16 § Edustajiston kokoontuminen
Kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä sähköpostitse edustajiston jäsenen ilmoittamaan
osoitteeseen vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille edustajiston jäsenille ja lisäksi
kokouksesta on ilmoitettava julkisesti opiskelijakunnan virallisella ilmoitustaululla. Kutsussa on mainittava
kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksessa voidaan käsitellä myös kokouskutsun ulkopuolisia
asioita, mikäli edustajisto niin kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä päättää.
Yhdistyslain 23 §:ssä mainituista asioita tai edustajiston hajottamisesta ei kuitenkaan voi tehdä päätöstä,
ellei niitä ole mainittu kokouskutsussa.
Edustajiston kokouksissa ensimmäisen kerran esillä oleva asia voidaan jättää pöydälle, mikäli enemmistö
annetuista äänistä sitä vaatii. Asia voidaan jättää toistamiseen pöydälle, jos vähintään kaksi kolmasosaa
(2/3) annetuista äänistä sitä vaatii.
Edustajisto kokoontuu ainakin:
Vaalituloksen vahvistamisen jälkeen ennen toimikautensa alkua;
järjestäytymiskokoukseen, jossa:
• todetaan edustajiston kokoonpano
• valitaan edustajiston keskuudesta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut tarvittavat
toimihenkilöt
• valitaan opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
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valitaan opiskelijakunnan hallitus

Kevätkokoukseen, jossa:
• esitetään hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus,
• esitetään hallituksen laatima tilinpäätös ja esitetään tilintarkastuskertomus
• vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä,
• päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
• nimetään keskusvaalilautakunta
Syyskokoukseen, jossa:
• käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
• käsitellään seuraavan vuoden talousarvio
• valitaan tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja,
• määrätään seuraavan lukuvuoden jäsenmaksun suuruus,
• määrätään seuraavan lukuvuoden kannatusjäsenmaksun suuruus,
• päätetään seuraavan vuoden mahdollisten kokouspalkkioiden suuruus ja/tai luottamushenkilöiden
palkkiot.
Edustajiston ylimääräinen kokous on pidettävä, kun edustajisto niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan
aihetta, tai kun vähintään yksi kymmenesosaa (1/10) opiskelijakunnan äänioikeutetuista jäsenistä sitä
ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Edustajiston sääntömääräiselle sekä ylimääräiselle kokoukselle
on järjestettävä yhdistyslain mukainen fyysinen paikka osallistumista varten.
17 § Läsnäolo- ja puheoikeus
Opiskelijakunnan jäsenillä on läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa. Edustajisto, edustajiston
puheenjohtajisto sekä hallitus voi kutsua edustajiston kokoukseen kuultavaksi asiantuntijoita tai vieraita
seuraamaan kokousta sekä myöntää heille puhe- ja läsnäolo-oikeuden.
Edustajisto voi ehdottoman painavasta syystä sekä kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä pitää kokouksen
osittain tai kokonaan suljettuna istuntona. Suljetussa käsittelyssä saa olla läsnä edustajiston varsinaiset
jäsenet, edustajiston sihteeri sekä hallituksen jäsenet.
18 § Päätöksenteko
Päätöksensä edustajisto tekee edustajiston työjärjestyksen mukaan, ellei säännöissä toisin määrätä.
Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi henkilövalinnoissa arpa. Henkilövalinnoissa
käytetään suljettua lippuäänestystä. Äänestys on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä myös, mikäli
yksikin kokouksen äänivaltainen edustaja sitä vaatii.
19 § Kutsu
Edustajiston kutsuu koolle opiskelijakunnan edustajiston puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä
varapuheenjohtaja. Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti
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koolle kutsuttu ja paikalla on vähintään puolet (1/2) edustajiston jäsenistä, heidän joukossaan
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Edustajiston jäsen voi osallistua kokouksiin äänivaltaisena edustajana
myös sähköisiä videoneuvottelujärjestelmiä hyödyntäen.
Sähköisestä osallistumisesta on sovittava kokouskohtaisesti edustajiston puheenjohtajan kanssa.
Edustajiston jäsenen ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen tai esteellinen käsiteltävään asiakohtaan,
tulee hänen sijaansa varajäsen, siten kuin vaaliohjesäännössä ja edustajiston ohjesäännössä tarkemmin
säädetään.
Edustajiston kokous on kutsuttava koolle silloin kun:
•
•
•

hallitus katsoo sen tarpeelliseksi,
vähintään yksi kymmenesosa (1/10) edustajiston jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten
kirjallisesti vaatii tai,
vähintään yksi kymmenesosa (1/10) opiskelijakunnan äänioikeutetuista jäsenistä sitä
ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii

Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun hallitus sai todisteellisesti tiedon
asiaa koskevasta pyynnöstä.
20 § Pöytäkirja
Edustajiston kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Edustajiston pöytäkirjan tarkastaa ja hyväksyy kokouksen
valitsemat kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajien tulee olla edustajiston jäseniä.
Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä pöytäkirjantarkastajat.
Pöytäkirja on julkaistava allekirjoitettuna opiskelijakunnan virallisella ilmoitustaululla neljäntoista (14)
päivän kuluessa kokouksen pitämisestä ja sen on oltava esillä vähintään kaksitoista (12) kuukautta.
Eriävään mielipiteeseen liittyvät kirjalliset perustelut tulee jättää kokouksen sihteerille pöytäkirjan
laatimiseen varatun ajan kuluessa.
21§ Vaalit
Edustajisto valitaan henkilökohtaisella suhteellisella listavaalilla ehdolle asettuneista vaalikelpoisista
jäsenistä. Jokainen äänioikeutettu on vaalikelpoinen edustajiston jäseneksi. Edustajistovaalit järjestetään
vuosittain marraskuussa. Opiskelijakunnan vaaleissa äänioikeus on ainoastaan opiskelijakunnan
jäsenmaksuvelvoitteen suorittaneilla opiskelijakunnan jäsenillä.
Opiskelijakunnan vaalien ja edustajistovaalien järjestämisestä vastaa edustajiston valitsema
keskusvaalilautakunta, ja vaaleista määrätään tarkemmin edustajiston hyväksymässä vaaliohjesäännössä.
Opiskelijakunnan hallituksen jäsen tai työntekijä ei voi toimia samanaikaisesti edustajiston jäsenenä. Mikäli
edustajiston jäsen valitaan hallitukseen tai opiskelijakunnan työntekijäksi, tulee hänen tilalleen
edustajistoon varajäsen hänen hallituksessa toimimisensa tai työsuhteensa ajaksi. Määräaikaiseen
opiskelijakunnan työntekijään sovelletaan, mitä on säädetty sääntöjen 9 §:ssä.
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22 § Äänestäminen edustajiston kokouksessa
Edustajiston jäsenellä on käytössään yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti.
Äänestystilanteessa edustajiston kokouksen äänet laskee kaksi (2) edustajiston keskuudestaan valitsemaa
ääntenlaskijaa. Ääntenlaskijoiden tulee olla edustajiston jäseniä. Ennen varsinaista äänestystä voidaan
suorittaa koeäänestys kädennostoäänestyksenä, henkilövalintaa tehdessä koeäänestystä ei voi suorittaa.
Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä, mikäli edustajiston jäsen ei vaadi suljettua lippuäänestystä.
Henkilövalinnassa käytetään aina suljettua lippuäänestystä.
Edustajiston kokouksessa äänestämisestä säädetään tarkemmin edustajiston ohjesäännön 17§:ssä.
23 § Vaalikelpoisuuden menettäminen ja eroaminen
Vaalikelpoisuuden menettämisestä ja eroamisestä säädetään edustajiston ohjesäännön 5§, 6§ sekä 7§:ssä.
24 § Varajäsenmenettely
Varajäsenten kutsumisesta säädetään edustajiston ohjesäännön 8 §:ssä.

5. Luku
Hallitus
Opiskelijakunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallituksen tehtävänä on johtaa
opiskelijakunnan operatiivista toimintaa, vastata opiskelijakunnan hallinnosta, valvoa jäsenistön etuja,
asettaa toimikuntia tarpeen mukaan ja valvoa, että voimassa olevia säädöksiä noudatetaan.
25 § Toimikausi
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
26 § Hallituksen kokoonpano
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kolme (3) varapuheenjohtajaa sekä vähintään kolme (3) ja enintään
kuusi (6) jäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tulee olla eri kampuksilta, mikäli hakijoita on
kaikilta neljältä kampukselta. Jokaisella kampuksella on vastaava puheenjohtajiston jäsen.
27 § Hallituksen valinta
Edustajiston järjestäytymiskokous valitsee opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajan,
varapuheenjohtajat sekä muut hallituksen jäsenet. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien on saatava yli
puolet vaalissa annetuista äänistä. Kokouksessa äänestetään ensin hallituksen puheenjohtajasta yksin ja
hänen valituksi tulemisen jälkeen varapuheenjohtajista yhtä aikaa. Hallituksen sekä hallituksen
puheenjohtajiston valinnassa sovelletaan edustajiston ohjesäännön 18§:n mukaista vaalimenettelyä.
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28 § Hallituksen järjestäytyminen
Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä ennen sen toimikauden alkua. Hallitus sopii keskinäisestä
työnjaostaan sekä päättää varapuheenjohtajien järjestyksen. Hallituksen kutsuu koolle opiskelijakunnan
hallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä järjestyksessä seuraava varapuheenjohtaja.
Kutsu sekä esityslista hallituksen järjestäytymiskokoukseen on lähetettävä sähköpostitse kaikille
hallitukseen valituille näiden ilmoittamiin osoitteisiin vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.
29 § Hallituksen täydentäminen
Mikäli hallituksen jäsen tai varapuheenjohtaja menettää kesken toimikauden vaalikelpoisuuden,
vapautetaan tehtävästään tai eroaa hallituksesta, tulee hallituksen esittää edustajistolle ehdokas
hallituksen jäseneksi tai varapuheenjohtajaksi. Mikäli edustajisto ei hyväksy ehdokasta, esittää hallitus
uutta ehdokasta. Edustajisto voi myös päättää hallituksen ehdotuksesta, että hallitusta ei täydennetä.
Mikäli hallituksen varapuheenjohtajan paikka täydentäessä valituksi tulee hallituksen jäsen, tulee
hallituksen puheenjohtajan esittää vapautuneen hallituksen jäsenen paikalle uutta hallituksen jäsentä.
Edustajiston vapauttaessa hallituksen puheenjohtajan tehtävästään kesken toimikauden, vapautuu samalla
koko hallitus tehtävästään ja tilalle valitaan uusi hallitus jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Jos hallitus eroaa tai muusta syystä vapautetaan tehtävistään, se vastaa välttämättömistä hallitukselle
kuuluvista tehtävistä siihen asti, kunnes uusi hallitus on järjestäytynyt.
30 § Toimivalta
Hallitus käyttää opiskelijakunnan puhevaltaa, kantaa ja vastaa opiskelijakunnan puolesta tuomioistuimissa
sekä muissa viranomaisessa ja tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

6. Luku
Talous
Opiskelijakunta on kirjanpitovelvollinen. Kirjanpito on soveltuvin osin toteutettava kirjanpitolaissa
(1336/1997) tarkoitetulla tavalla.
31 § Tilikausi
Opiskelijakunnan tilikausi on kalenterivuosi.
32 § Varainhankinta
Opiskelijakunnalla on oikeus vastaanottaa testamentteja, jälkisäädöksiä ja lahjoituksia sekä kerätä varjoja
tarkoituksensa toteuttamiseksi. Opiskelijakunta voi lisäksi omistaa kiinteistöjä, osakkeita, harjoittaa
liiketoimintaa joko omana toimintanaan tai kokonaan tai osittain omistamansa yhtiön kautta.
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33 § Tilintarkastajat
Opiskelijakunnalla on joko tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastuksesta vastaa
tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan on oltava auktorisoitu tilintarkastaja.
34 § Tilinpäätös
Hallituksen on laadittava tilinpäätös sekä toimitettava tilintarkastuksen suorittamiseksi tarvittavat asiakirjat
tilintarkastajille kolmen (3) kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä.
Hallituksen tulee toimittaa tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä tehtyjen muistutusten johdosta laaditut
selvitykset edustajistolle viimeistään edustajiston kevätkokouskutsun yhteydessä.
35 § Taloudelliset riskit ja vaikeutettu päätöksentekojärjestys
Mikäli opiskelijakunnan edustajiston päätettäväksi saatetaan päätöskohta, joka sisältää erityisiä
taloudellisia riskejä tai jos kyseessä on merkittävän rahallisen summan käyttö investointeihin tai muihin
vastaaviin asioihin, tulee edustajiston käyttää päätöksenteossa vaikeutettua päätöksentekojärjestystä.
Vaikeutetussa päätöksentekojärjestyksessä edustajiston on tehtävä päätös vähintään kahden kolmasosan
(2/3) enemmistöllä annetuista äänistä, kahdessa (2) peräkkäisessä edustajiston kokouksessa, joiden välillä
tulee olla vähintään kaksi (2) viikkoa. Edustajisto voi tarvittaessa julistaa asian kiireelliseksi, jonka jälkeen
asiasta voidaan tehdä päätös neljän viidesosan (4/5) enemmistöllä annetuista äänistä yhdessä kokouksessa.
Vaikeutettua päätöksentekojärjestystä on sovellettava ainakin seuraaviin asioihin:
1. kun kyseessä on liiketoiminnan aloittaminen tai entisen liiketoiminnan merkittävä laajentaminen,
2. kun kyseessä on yli 15 000€ suuruinen takaus, antolainaus tai muu vastaava sitoumus tai riski.

7. Luku
Laissa määrätty julkiset tehtävät
36 § Julkiset tehtävät ja esittelymenettely
Opiskelijakunnan käsitellessä asiaa, joka koskee julkisen vallan käyttöä, on asian käsittelyssä noudatettava
toimintatapaa, kuten hallintolaissa on asian käsittelemisestä säädetty. Tämän lisäksi asian käsittelemisessä
on noudatettava erityistä tarkkuutta ja esittelymenettelyä.
Julkisen vallankäytön piiriin kuuluvia tehtäviä ovat ainakin:
1. jäsenmaksun suuruus,
2. ammattikorkeakoululain 41§:ssä säädetty tehtävä valmistella opiskelijoita aktiiviseen,
valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen,
3. ammattikorkeakoululain 41§ tehtävä nimetä opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoululain 4
luvussa tarkoitettuihin toimielimiin.
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Päätöksen kuuluessa edustajiston toimivaltaan, esittelijänä toimii hallitus tai keskusvaalilautakunta.
Päätöksen kuuluessa hallituksen toimivaltaan, esittelijänä toimii pääsihteeri. Esittelijän tulee toimia
riippumattomasta ja puolueettomasti esitystä valmistellessa. Esittelijän tulee valmistella henkilövalinnat
vain hakemusten perusteella tai tarvittaessa hakemuksen ja haastattelujen perusteella.
Julkista valtaa käyttäessä toimielimen jäsen tai opiskelijakunnan työntekijä on esteellinen, kuten näiden
sääntöjen 9 §:ssä säädetään.
37 § Ammattikorkeakouluhallinnon ja YTHS:n opiskelijaedustajat
Opiskelijakunnan edustajiston tai hallituksen valittaessa opiskelijaedustajia ammattikorkeakoululain 4.
luvussa tarkoitettuihin toimielimiin ja YTHS:n toimielimiin käytetään erillistä haku,- esittely,- ja
valintamenettelyä. Opiskelijaedustajan valinnassa tulee ottaa huomioon, mitä säädetään ohjesäännössä
opiskelijaedustajan valinnasta.
Kaikki ammattikorkeakoulun jäsenet ovat vaalikelpoisia ammattikorkeakoululain 4 luvussa tarkoitettuihin
toimielimiin, elleivät he ole esteellisiä toimimaan kyseisessä toimielimessä sen mukaan, mitä
ammattikorkeakoululain 21 §:n 1. momentissa säädetään esteellisyydestä ammattikorkeakoulun
toiminnassa.
Opiskelijakunnan edustajiston jäsen, hallituksen jäsen, keskusvaalilautakunnan jäsen tai pääsihteeri on
esteellinen toimimaan esittelijänä tai päätöstä tekevän toimielimen jäsenenä, mikäli hän missään vaiheessa
vaikuttaa hakumenettelyyn ennen esittelijän esityksen tekemistä. Hakumenettelyyn vaikuttamiseksi
katsotaan myös henkilön oma hakemus kyseessä olevaan toimielimeen.
38 § Hakumenettely
Kaikkiin 37 §:ssä mainittuihin toimielimiin haut julistaa auki esittelijä. Hakuaika on vähintään neljätoista (14)
vuorokautta ja hakuilmoitus on julkaistava opiskelijakunnan virallisella ilmoitustaululla. Hakemukset on
toimitettava kirjallisesti. Hakuajan päättymisen jälkeen tulleita hakemuksia ei saa käsitellä. Hakuaikaa
jatkettaessa hakuaika määräytyy 15 §:n mukaan, mitä säädetään ohjesäännössä opiskelijaedustajan
valinnasta. Hakumenettelyä käytetään myös muihin luottamustoimiin, joihin opiskelijakunnan edustajisto
nimeää edustajansa. Hakumenettelyä ei ole välttämätöntä käyttää ohjesäännössä opiskelijaedustajan
valinnasta (luku 5.) mainittuun ammattikorkeakoulun ulkopuoliseen toimielimeen.
39 § Esittelymenettely
Hakuajan päätyttyä esittelijä tekee perustellun esityksen päätöstä tekevälle toimielimelle perusteluineen.
Esittelijä voi tarvittaessa haastatella hakijat.
40 § Valintamenettely
Edustajat toimielimiin valitsee opiskelijakunnan edustajisto. Valinta tehdään valintaa valmistelevan
toimielimen esityksen pohjalta. Valintaa tekevä toimielin voi halutessaan haastatella yhden tai useamman
hakijan. Mikäli haastattelu päätetään pitää, ainakin esittelijän esittämät henkilöt tulee haastatella.
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Mikäli valittavia henkilöitä on yksi (1) tulee valittavan henkilön saada vähintään puolet annetuista äänistä.
Valintaa tekevän toimielimen jäsen voi tehdä esitykseen poikkeavan perustellun esityksen, tällöin tulee
suorittaa vaali. Esitys voidaan myös palauttaa valmisteluun, mikäli se ei estä tosiasiallisesti päätöksen
tekemistä tai kohtuuttomasti vaikeuta sen toimielimen työskentelyä, johon valinta tehdään.
Päätös on perusteltava hallintolain 45 §:n mukaisesti.

8. Luku
Muutoksenhaku
41 § Muutoksenhaku
Opiskelijakunnan tekemään päätökseen haetaan muutosta kuten ammattikorkeakoululain 9 luvussa
säädetään. Muutosta haetaan valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
Opiskelijakunnan hallituksen valitseman toimielimen päätöksestä voi tämän lisäksi valittaa hallitukselle.
42 § Oikaisupyyntö
Opiskelijakunnan hallintoasiaa koskevaan päätökseen saa hakea oikaisua päätöksen tehneeltä
toimielimeltä. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Opiskelijakunnan jäsenten katsotaan saaneen päätös tiedoksi, kun päätös on asetettu
yleisesti nähtäväksi, kuten ammattikorkeakoululain 41 §:ssä on säädetty. Hallinto-oikeuden päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla. Muilta osin noudatetaan yhdistyslain 32 § ja 33 § määräyksiä.
Oikaisuvaatimuksen johdosta päätöksentekijä voi joko muuttaa aiempaa päätöstä, kumota sen tai hylätä
oikaisuvaatimuksen. Päätöksestä on annettavat perusteltu ratkaisu esitettyihin vaatimuksiin.
Oikaisuvaatimuksen käsittelyssä on huomioita mitä hallintolain 7a luvussa ja ammattikorkeakoululain 41
§:ssä on säädetty.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettu ratkaisu tulee julkaista opiskelijakunnan virallisella ilmoitustaululla ja
toimittaa tiedoksi oikaisuvaatimuksen tekijälle.
43 § Valitus
Oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyyn päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Itä-Suomen
hallinto-oikeudelle lain (808/2019) mukaisesti.
44 § Erityisiä määräyksiä muutoksenhausta
Oikaisupyynnön tekemiseen ovat oikeutettuja ne, joihin päätös on kohdistettu tai joiden oikeuksiin, etuihin
tai velvollisuuksiin päätös välittömästi vaikuttaa, sekä opiskelijakunnan jäsen.
Opiskelijakunnan toimielimen päätökseen, johon saa hakea muutosta, on liitettävä muutoksenhakuohje.
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Vain valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Oikaisuvaatimus on käsiteltävänä kiireellisenä.

9. Luku
Erityisiä määräyksiä
45 § Aloiteoikeus
Jokaisella opiskelijakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloite edustajistolle tai hallitukselle. Aloite käsitellään
seuraavassa mahdollisessa hallituksen tai edustajiston kokouksessa.
Aloitteen ensimmäisellä allekirjoittajalla on oikeus tulla kuulluksi edustajiston ja hallituksen kokouksessa.
Tehdystä päätöksestä on ilmoitettava aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle.
46 § Jäsenäänestys
Opiskelijakunnan edustajiston päätösvaltaan kuuluva muu kuin yhdistyslain 23 §:n 1 momentissa
tarkoitettu asia on alistettava yleiseen jäsenäänestykseen, mikäli vähintään kaksi kolmasosaa (2/3)
edustajiston kaikista jäsenistä äänestettäessä niin vaatii.
Jäsenäänestys toimitetaan edustajiston hyväksymästä päätösesityksestä, joka voidaan hyväksyä tai hylätä.
Jäsenäänestyksestä määrätään tarkemmin edustajiston hyväksymässä vaaliohjesäännössä.
47 § Sähköinen päätöksenteko
Opiskelijakunnan hallituksen ja edustajiston päätöksenteko voidaan järjestää tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla.
48 § Tiedoksisaanti
Opiskelijakunta käyttää yleistiedoksiantoa julkaisemalla päätöksen opiskelijakunnan virallisella
ilmoitustaululla, kun opiskelijakunta tekee päätöksen, joka koskee julkisen vallan käyttämistä, jäsenmaksua
tai jotakin muuta asiaa, joka ei koske yksittäistä henkilöä.
Ammattikorkeakoululain 41§ pykälän mukaan opiskelijakunnan jäsenten katsotaan saaneen tieto
päätöksestä, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville. Opiskelijakunnan edustajiston tai hallituksen
valittaessa opiskelijaedustajia ammattikorkeakoululain 4. luvussa tarkoitettuihin toimielimiin sekä YTHS:n
toimielimiin, on yleistiedoksiannon lisäksi tehtävä tiedoksianto kaikille asianomaisille, jossa ilmaistaan
päätös ja sen perustelut.
Tiedoksiannossa noudatetaan hallintolain 56§:ää tiedoksiannosta yksityishenkilölle.
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49 § Nimenkirjoitus
Nimenkirjoitusoikeus on opiskelijakunnan pääsihteerillä, hallituksen puheenjohtajalla ja hallituksen
varapuheenjohtajilla.
Opiskelijakunnan nimen kirjoittavat pääsihteeri ja hallituksen puheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä
yhdessä hallituksen yhden (1) varapuheenjohtajan kanssa.
Hallitus voi lisäksi myöntää nimenkirjoitusoikeuden henkilölle, jolla on siihen hallituksen erikseen antama
henkilökohtainen oikeus.
50 § Opiskelijakunnan tunnukset
Opiskelijakunnalla voi olla merkkejä, kunniamerkkejä ja muita tunnuksia, joiden käytöstä ja myöntämisestä
säädetään erillisellä merkkiohjesäännöllä.
51 § Opiskelijakunnan läheisyydessä toimivat yhdistykset
Opiskelijakunnan läheisyyteen voidaan liittää yhdistyksiä.
52 § Luottamushenkilön vastuu
Opiskelijakunnan toimielimen valitsema luottamushenkilö voidaan erottaa toimestaan, mikäli hän käyttää
hyödykseen tai ilmaisee muille luottamusasemassaan saamaansa tietoa, joka ei ole julkista.
Luottamushenkilö voidaan erottaa myös tilanteessa, jossa hän on menettelyllään opiskelijakunnassa tai sen
ulkopuolella vahingoittanut opiskelijakuntaa, tai jos hän jättää toistuvasti täyttämättä toimeensa kuuluvia
velvollisuuksiaan.
53 § Tarkemmat säännökset
Näiden sääntöjen ohella on noudatettava edustajiston hyväksymiä ohjesääntöjä.
54 § Muut määräykset
Opiskelijakunnan sääntöjen sekä säännöissä viitattujen lakien lisäksi opiskelijakunnan toiminnassa
noudatetaan aina voimassa olevaa lainsäädäntöä. Opiskelijakunnan toiminnassa sovelletaan yhdistyslakia
(503/1989), jollei ammattikorkeakoululaista muuta johdu.
Mikäli edustajiston hyväksymä vaaliohjesääntö, edustajiston ohjesääntö, hallituksen ohjesääntö, talous- ja
hallinto-ohjesääntö, ohjesääntö opiskelijaedustajan valinnasta tai muu sääntö on ristiriidassa näiden
sääntöjen kanssa, noudatetaan näitä sääntöjä.
Mikäli edustajiston hyväksymä edustajiston ohjesääntö, hallituksen ohjesääntö, talous- ja hallintoohjesääntö, ohjesääntö opiskelijaedustajan valinnasta tai muu ohjesääntö on ristiriidassa vaaliohjesäännön
kanssa, noudatetaan vaaliohjesääntöä.
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55 § Opiskelijakunnan purkautumien
Mikäli opiskelijakunta purkautuu, luovutetaan sen varat, ellei niiden luovuttaja ei ole toisin määrännyt,
opiskelijakunnan edustajiston määräämään, sen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.
56 § Sääntöjen muuttaminen ja voimassaolo
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää edustajisto.
Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään
kaksi (2) viikkoa. Molemmissa kokouksissa kyseisen muutosehdotuksen on saatava vähintään kaksi
kolmasosaa (2/3) kaikista edustajiston äänistä. Säännöt vahvistaa ammattikorkeakoulun rehtori.
Nämä säännöt on hyväksytty 6.5.2021 pidetyssä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan
edustajiston kokouksessa.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun rehtori on vahvistanut ne xx.xx.2021, josta lähtien ne ovat
voimassa.

________________________________________
Heikki Saastamoinen
Rehtori
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