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Hyväksytty edustajiston kokouksissa 15.5.2019 ja 1.6.2019. 1 

Savonia-ammattikorkeakoulun rehtori vahvistanut 8.10.2019 2 

 3 

 4 

1. Opiskelijakunnan asema, nimi, kotipaikka ja kieli 5 

 6 

Opiskelijakunnan nimi on Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyt-7 

tää lyhenteitä opiskelijakunta SAVOTTA, opkuSAVOTTA tai SAVOTTA. Opiskelijakunnan virallinen englannin-8 

kielinen nimi on The Student Union of Savonia University of Applied Sciences. Nimestä voidaan käyttää ly-9 

henteitä Student Union SAVOTTA, suSAVOTTA tai SAVOTTA. Näissä säännöissä käytetään nimitystä opiskeli-10 

jakunta. 11 

 12 

Opiskelijakunta on ammattikorkeakoululain (932/2014) 41 §:n mukainen julkisyhteisö. Opiskelijakunnan 13 

toimintaan sovelletaan yhdistyslakia (503/1989), mikäli ammattikorkeakoululaissa ei toisin säädetä. Opiske-14 

lijakunnalla on itsehallinto. 15 

  16 

Opiskelijakunnan kotipaikka on Kuopio. Opiskelijakunnan kieli on sama kuin Savonia-ammattikorkeakoulun 17 

toimiluvassa määrätty opetus- ja tutkintokieli.  18 

 19 

Opiskelijakunta on poliittisesti, uskonnollisesti ja aatteellisesti sitoutumaton. 20 

 21 

 22 

2. Opiskelijakunnan tarkoitus ja toiminta 23 

 24 

Opiskelijakunnan tarkoituksena on: 25 

 26 

 toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä 27 

opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä 28 

 valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen 29 

 valita edustajat muihin ammattikorkeakoululain neljännessä (4.) luvussa tarkoitettuihin ammattikor-30 

keakoulun monijäsenisiin toimielimiin 31 

 osallistua ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan 32 

 vaalia Savonia-ammattikorkeakoulua edeltäneiden oppilaitosten opiskelijatoiminnan perinteitä 33 

 34 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi opiskelijakunta: 35 

 36 

 voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, omistaa kiinteää omaisuutta ja osakkeita, vastaanot-37 

taa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, kerätä asianomaisella luvalla varoja, harjoittaa anniskelutoimintaa, 38 

harjoittaa taloudellista toimintaa toimintansa rahoittamiseksi sekä toimia kantajana ja vastaajana 39 

 järjestää mm. kokouksia, seminaareja, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä voi harjoittaa mm. tie-40 

dotus-, julkaisu-, ja kustannustoimintaa. 41 

 voi olla jäsenenä tarkoitustaan tai toimintaansa edistävissä oikeustoimikelpoisissa yhteisöissä. 42 

 43 

3. Opiskelijakunnan jäsenet 44 

 45 

Savonia-ammattikorkeakoulun päätoimiset läsnä olevat opiskelijat voivat liittyä opiskelijakuntaan. Opiskelija 46 

on päätoiminen suorittaessaan alempaan tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. 47 

Opiskelijakunta voi hyväksyä jäsenikseen myös muita korkeakouluopiskelijoita. 48 

 49 
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Opiskelijakuntaan voi kuulua kannatus- ja kunniajäseniä. Opiskelijakunnan hallituksen päätöksellä opiskeli-1 

jakunnan kannatusjäseniksi voivat liittyä ne yksityiset henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka halua-2 

vat tukea opiskelijakunnan toimintaa.  3 

 4 

Savonia-ammattikorkeakoulun koulutusyksiköissä toimivat opiskelijayhdistykset voivat olla opiskelijakunnan 5 

kunniajäseniä. Opiskelijakunta voi kutsua kunniajäsenekseen myös muun henkilön tai oikeustoimikelpoisen 6 

yhteisön, joka on merkittävällä tavalla edistänyt opiskelijakunnan toimintaa tai tavoitteita. Kunniajäseneksi 7 

kutsumisesta päättää opiskelijakunnan hallitus. Kunniajäsenet hyväksyy edustajisto. Kunniajäsen voidaan 8 

erottaa edustajiston päätöksellä yhdistyslain 14 §:ssä mainituin perustein.  9 

 10 

Opiskelijakunnan varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan edustajiston määräämän liittymis- ja jä-11 

senmaksun. Kannatus ja kunniajäsenet eivät maksa liittymis- ja jäsenmaksua. Kunniajäsenyys on elinikäinen.  12 

 13 

Varsinainen jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan määräajassa tai ei enää opiskele Savonia-14 

ammattikorkeakoulussa, katsotaan eronneeksi. Jäsen voidaan erottaa, mikäli tämä jättää täyttämättä jäsen-15 

velvollisuutensa. Hallitus voi päätöksellään jäsentä kuultuaan erottaa jäsenen joka on menettelyllään opis-16 

kelijakunnassa tai sen ulkopuolella vahingoittanut opiskelijakuntaa.  17 

 18 

 19 

4. Opiskelijakunnan jäsenmaksu 20 

 21 

Opiskelijakunnan edustajistolla on oikeus määrätä opiskelijakunnan jäsenten suoritettavaksi vuotuinen jä-22 

senmaksu ja liittyville jäsenille liittymismaksu. Jäsenmaksu on mahdollista suorittaa useammalle vuodelle 23 

kerrallaan. 24 

 25 

Varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus määräytyy edustajiston syyskokouksen päätöksen mukaisesti. 26 

unniajäseniltä ja jäsenmaksua maksamattomilta kannatusjäseniltä ei kanneta jäsenmaksua. 27 

 28 

Jäsenmaksu kannetaan samansuuruisena kaikilta läsnä oleviksi ilmoittautuneilta opiskelijakunnan jäseniltä. 29 

 30 

Opiskelijakunnan hallitus päättää jäsenmaksun kantamistavasta ja -ajasta. 31 

 32 

 33 

5. Opiskelijakunnan toimielimet 34 

 35 

Opiskelijakunnan toimielimiä ovat edustajisto sekä sen asettamat hallitus ja keskusvaalilautakunta. Toimie-36 

linten toimikausi on kalenterivuosi. Edustajistovaaliin, jäsenäänestyksiin ja edustajiston tehtäviin kuuluvaan 37 

opiskelijaedustajien valintaan liittyvä toimeenpano- ja valmisteluvalta on keskusvaalilautakunnalla. 38 

 39 

 40 

5.1 Opiskelijakunnan edustajisto 41 

 42 

Opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää lakisääteinen edustajisto. Edustajiston sihteerinä toimii opiske-43 

lijakunnan toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan ollessa estyneenä edustajisto valitsee kokouksen sihteerin. 44 

 45 

Edustajiston tehtävänä on: 46 

 47 

 valita ja vapauttaa edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 48 

 nimittää ja vapauttaa hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet 49 
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 valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin, ammattikorkeakoululain 1 

(932/2014) 4 luvussa tarkoitettuihin monijäsenisiin toimielimiin nimittää ja vapauttaa tilintarkastaja ja 2 

varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö 3 

 hyväksyä talousarvio ja toimintasuunnitelma ja määritellä opiskelijakunnan talouden ja toiminnan 4 

suuntaviivat ja ohjeet 5 

 määrätä jäsenmaksujen ja liittymismaksujen suuruudet 6 

 valita opiskelijakunnan keskusvaalilautakunta 7 

 merkitä tiedoksi hallituksen valmistelema opiskelijakunnan tilinpäätös 8 

 merkitä tiedoksi hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus 9 

 päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta 10 

 päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 11 

 hyväksyä tarvittavat säännöt  12 

 päättää asioista, jotka merkitsevät taloudellisen toiminnan oleellista laajentamista tai supistamista 13 

 päättää kiinteistöjen ostamisesta, myymisestä, kiinnittämisestä tai rakentamisesta  14 

 päättää opiskelijakunnan virallisista tiedotustavoista sekä 15 

 päättää opiskelijakunnan jäsenyydestä muihin oikeustoimikelpoisiin yhteisöihin. 16 

 17 

Edustajistoon valitaan kaksitoista (12) jäsentä ja kaksitoista (12) varajäsentä. Edustajisto valitaan suhteelli-18 

sella listavaalilla ehdolle asettuneista vaalikelpoisista jäsenistä siten, että jokainen opiskelijakunnan jäsen 19 

voi perustaa opiskelijakunnan arvojen mukaisen vaalilistan, johon voi kerätä 2-12 vaalikelpoista osallistujaa. 20 

Ehdolle asettuva jäsen voi olla ehdolla vain yhdellä listalla. 21 

 22 

Edustajistovaalit järjestetään vuosittain loka-marraskuussa. Opiskelijakunnan vaalien ja edustajistovaalien 23 

järjestämisestä vastaa edustajiston valitsema keskusvaalilautakunta, ja vaaleista määrätään tarkemmin 24 

edustajiston hyväksymässä vaaliohjesäännössä. Edustajiston jäsenellä on käytössään yksi (1) ääni. Ääntä voi 25 

käyttää vain henkilökohtaisesti.  26 

 27 

Jokainen äänioikeutettu on vaalikelpoinen edustajiston jäseneksi. Opiskelijakunnan vaaleissa äänioikeus on 28 

ainoastaan opiskelijakunnan jäsenvelvoitteen suorittaneilla opiskelijakunnan varsinaisilla jäsenillä. Kunnia- 29 

ja kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. 30 

 31 

Opiskelijakunnan hallituksen jäsen tai toimihenkilö ei voi toimia samanaikaisesti edustajiston jäsenenä. Mi-32 

käli edustajiston jäsen valitaan hallitukseen tai opiskelijakunnan toimihenkilöksi, tulee hänen tilalleen edus-33 

tajistoon valita uusi jäsen hänen hallituksessa toimimisensa tai työsuhteensa ajaksi. 34 

 35 

Jos edustajiston jäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä eroaa edustajistosta kesken toimi-36 

kautensa tai on esteellinen tai muuten estynyt osallistumasta edustajiston kokoukseen, tulee hänen sijal-37 

leen kokoukseen varajäsen vaaliohjesäännössä tarkemmin määrätyllä tavalla. 38 

 39 

Edustajisto voi hajottaa itsensä ja määrätä toimeenpantavaksi uudet vaalit. Päätös edustajiston hajottami-40 

sesta ja uusista vaaleista on tehtävä edustajiston kokouksessa. Päätöksen hyväksyminen vaatii yli kaksikol-41 

masosaa (2/3) osaa edustajiston kaikista äänistä. Uusi edustajisto on valittava yhden (1) kuukauden kulues-42 

sa hajottamispäätöksestä. Uusi edustajisto valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hajotettu edustajisto 43 

hoitaa tehtäviään, kunnes uusi edustajisto on järjestäytynyt. 44 

 45 

5.2 Opiskelijakunnan edustajiston kokoontuminen 46 

 47 

Kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä sähköpostitse kaikille edustajiston jäsenille Savonia-48 

ammattikorkeakoulun opiskelijasähköpostiosoitteisiin vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. 49 
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Kokouksesta on ilmoitettava julkisesti opiskelijakunnan edustajiston päättämällä tavalla. Kutsussa on mai-1 

nittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksessa voidaan käsitellä myös kokouskutsun ulkopuolisia 2 

asioita, mikäli edustajisto niin 2/3 enemmistöllä päättää. Yhdistyslain 23 §:ssä mainituista asioista tai edus-3 

tajiston hajottamisesta ei kuitenkaan voi tehdä päätöstä, ellei niitä ole mainittu kokouskutsussa. 4 

 5 

Edustajisto kokoontuu ainakin: 6 

 7 

Vaalituloksen vahvistamisen jälkeen ennen toimikautensa alkua järjestäytymiskokoukseen, jossa 8 

 9 

 todetaan edustajiston kokoonpano, 10 

 valitaan edustajiston keskuudesta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut tarvittavat toimihen-11 

kilöt, 12 

 valitaan opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja,  13 

 valitaan opiskelijakunnan hallitus seuraavaksi toimikaudeksi ja 14 

 nimetään keskusvaalilautakunta seuraavaksi toimikaudeksi. 15 

 16 

Kevätkokoukseen, jossa 17 

 18 

 esitetään hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus 19 

 esitetään hallituksen laatima tilinpäätös 20 

 esitetään tilintarkastuskertomus 21 

 vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä ja 22 

 päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 23 

 24 

Syyskokoukseen, jossa 25 

 26 

 vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, 27 

 määrätään seuraavan lukuvuoden jäsenmaksun suuruus, 28 

 vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio, 29 

 valitaan tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, 30 

 vahvistetaan ohjesäännöt ja muut tarvittavat säännökset seuraavalle vuodelle ja 31 

 päätetään seuraavan vuoden mahdollisten kokouspalkkioiden suuruus ja luottamushenkilöiden 32 

palkkiot. 33 

 34 

Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikal-35 

la on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään 1/3 edustajiston jäsenistä. Edustajiston kokouk-36 

siin voi osallistua myös etäyhteydellä. 37 

 38 

Edustajiston kokous on kutsuttava koolle, kun:  39 

 hallitus katsoo sen tarpeelliseksi 40 

 edustajiston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi 41 

 edustajisto niin päättää 42 

 vähintään neljä (4) edustajiston jäsentä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta 43 

pyytää  44 

 vähintään kymmenesosa (1/10) opiskelijakunnan varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti esittämänsä 45 

asian vuoksi edustajiston puheenjohtajalta vaatii 46 

 47 

Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun hallitus sai todisteellisesti tiedon 48 

asiaa koskevasta pyynnöstä. 49 
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Opiskelijakunnan jäsenillä ja toimihenkilöillä on läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa, ellei edustajisto 2 

ehdottomalla enemmistöllä päätä rajoittaa läsnäolo-oikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi. 3 

 4 

5.3 Opiskelijakunnan hallitus 5 

 6 

Opiskelijakunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallituksen tehtävänä on johtaa opiskelija-7 

kunnan toimintaa, vastata opiskelijakunnan hallinnosta ja valvoa, että voimassa olevia säädöksiä noudate-8 

taan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 9 

 10 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen 11 

jäsenen tulee olla valintahetkellä opiskelijakunnan jäsen. Opiskelijakunnan toimihenkilö ei voi kuulua halli-12 

tukseen. Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan siten, että jokainen Savonia-ammattikorkeakoulun koulu-13 

tusala olisi hallituksessa edustettuna.  14 

 15 

Edustajiston järjestäytymiskokous valitsee opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohta-16 

jan sekä muut hallituksen jäsenet. Puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan on saatava yli puolet vaalissa 17 

annetuista äänistä. Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä ennen sen toimikauden alkua. Hallitus 18 

sopii keskinäisestä työnjaostaan järjestäytymiskokouksessaan. 19 

 20 

Hallitus valitsee opiskelijakunnan toiminnanjohtajan ja muut toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtaja toimii 21 

toiminnanjohtajan esimiehenä. Toiminnanjohtaja toimii opiskelijakunnan muiden työntekijöiden esimiehe-22 

nä. 23 

 24 

Jos edustajisto on vapauttanut hallituksen tai sen jäsenen tehtävistään kesken toimikauden, valitaan uusi 25 

hallitus tai uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Edustajiston vapauttaessa hallituksen puheenjohtajan 26 

tehtävästään kesken toimikauden, vapautuu samalla koko hallitus tehtävästään ja tilalle valitaan uusi halli-27 

tus jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 28 

 29 

Jos hallitus eroaa tai muusta syystä vapautetaan tehtävistään, se vastaa välttämättömistä hallitukselle kuu-30 

luvista tehtävistä siihen asti, kunnes uusi hallitus on järjestäytynyt. Edustajiston erotessa kesken toimikau-31 

tensa hallitus eroaa. 32 

 33 

5.4 Opiskelijakunnan hallituksen kokoontuminen 34 

 35 

Hallituksen kutsuu koolle opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vara-36 

puheenjohtaja. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle myös silloin, kun vähintään kaksi (2) hallituksen 37 

jäsentä sitä häneltä kirjallisesti pyytää.  38 

 39 

Kutsu hallituksen järjestäytymiskokoukseen on lähetettävä sähköpostitse kaikille hallitukseen valituille näi-40 

den ilmoittamiin osoitteisiin vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Hallitus päättää järjes-41 

täytymiskokouksessaan koollekutsumistavastaan. 42 

 43 

Hallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla 44 

on vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Halli-45 

tuksen kokouksiin voi osallistua myös etäyhteydellä.  46 

 47 

Hallitus voi kokouksissaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä päättää käsitellä asian, 48 

josta ei ole mainittu kokouskutsussa. 49 

 50 
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Jokaisella hallituksen jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti.  1 

 2 

Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, sekä opiskelijakunnan toimihenkilöillä on puhe- ja 3 

läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.  4 

 5 

6. Aloiteoikeus opiskelijakunnassa 6 

 7 

Jokaisella edustajiston jäsenellä tai vähintään kolmella (3) opiskelijakunnan varsinaisella jäsenellä on oikeus 8 

tehdä aloite edustajistolle. Aloite osoitetaan hallitukselle, joka antaa siitä lausunnon. Aloite käsitellään seu-9 

raavassa edustajiston kokouksessa, jossa käsittely on mahdollista.  10 

 11 

Aloitteen hallitukselle voi tehdä jokainen opiskelijakunnan jäsen. Aloitteen ensimmäisellä allekirjoittajalla on 12 

oikeus tulla kuulluksi edustajiston ja hallituksen kokouksessa. Tehdystä päätöksestä on ilmoitettava aloit-13 

teen ensimmäiselle allekirjoittajalle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa. 14 

 15 

 16 

7. Päätöksenteko opiskelijakunnassa 17 

 18 

Opiskelijakunnan edustajiston ja hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli 19 

näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi henkilöva-20 

linnoissa arpa. Henkilövalinnoissa käytetään suljettua lippuäänestystä. Äänestys on suoritettava suljettuna 21 

lippuäänestyksenä myös, mikäli yksikin kokouksen äänivaltainen edustaja sitä vaatii. 22 

 23 

 24 

8. Sähköinen päätöksenteko opiskelijakunnassa 25 

 26 

Opiskelijakunnan hallituksen ja edustajiston päätöksenteko voidaan järjestää tietoliikenneyhteyden tai 27 

muun teknisen apuvälineen avulla. Sähköisen päätöksenteon käyttämisestä säädetään tarkemmin opiskeli-28 

jakunnan edustajiston hyväksymässä vaaliohjesäännössä. 29 

 30 

 31 

9. Opiskelijakunnan toiminnan julkisuus ja oikaisumenettely 32 

 33 

Opiskelijakunnan ammattikorkeakoululain 41 § nojalla tekemät päätökset ja laatimat asiakirjat ovat julkisia 34 

siten kuin hallintolaissa (434/2003) ja laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) säädetään. 35 

Opiskelijakunnan muut asiakirjat ovat opiskelijakunnan jäsenille julkisia, jollei laissa tai näissä säännöissä 36 

toisin säädetä. Opiskelijakunnan muut asiakirjat ovat julkisia opiskelijakunnan jäsenille, jollei laissa tai näissä 37 

säännöissä toisin säädetä.  38 

 39 

Opiskelijakunnan kiinteistötoimintaan tai liiketoimintaan liittyvät asiakirjat sekä yksityistä henkilöä koskevat 40 

asiakirjat eivät ole julkisia. Asianosaisella on oikeus saada nähtäväkseen itseään koskevat asiakirjat. 41 

 42 

Opiskelijakunnan toimielimen keskuudessa syntynyt ehdotus, luonnos, mietintä, lausunto, muistio tai muu 43 

selvitys on kuitenkin julkinen, ellei toimielin julkisuuslain nojalla toisin päätä. Valmisteltavana oleva asiakirja 44 

ei ole julkinen. 45 

 46 

Opiskelijakunnan jäsenillä on oikeus saada otteita opiskelijakunnan jäsenille julkisista opiskelijakunnan 47 

edustajiston, hallituksen ja toimielimien pöytäkirjoista. Näistä otteista on suoritettava hallituksen päättä-48 

mien perusteiden mukainen maksu opiskelijakunnalle. 49 

 50 
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Opiskelijakunnan edustajiston, hallituksen ja vaalilautakunnan päätöksestä on jokaisella oikeus valittaa sillä 1 

perusteella, että hänen yksityistä oikeuttaan on loukattu, ja opiskelijakunnan varsinaisella jäsenellä myös 2 

sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai säännöistä taikka muista opiskelijakuntaa 3 

koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai että päätös on muutoin lain, asetuksen tai opiskeli-4 

jakuntaa koskevien määräysten vastainen. 5 

 6 

Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asiain valmistelua tai toimeenpanoa, ei kuitenkaan saa valit-7 

taa. Opiskelijakunnan ammattikorkeakoululain 41 § nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta siten 8 

kuin muutoksenhausta ammattikorkeakoulun tekemään päätökseen ammattikorkeakoululain 41 §:ssä sää-9 

detään. Muilta osin noudatetaan yhdistyslain (YhdL, 503/1989, 32 § ja 33 §) määräyksiä. 10 

 11 

 12 

10. Opiskelijakunnan nimenkirjoittajat 13 

  14 

Opiskelijakunnan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yhdessä tai toinen heistä 15 

yhdessä hallituksen varapuheenjohtajan tai edustajiston puheenjohtajan kanssa. Hallitus voi erikseen oi-16 

keuttaa opiskelijakunnan hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kirjoittamaan opiskelijakunnan nimen yksin. 17 

 18 

 19 

11. Opiskelijakunnan talous 20 

  21 

Opiskelijakunta on kirjanpitovelvollinen. Kirjanpito on soveltuvin osin toteutettava kirjanpitolaissa 22 

(1336/1997) tarkoitetulla tavalla. 23 

 24 

Opiskelijakunnalla on joko tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastuksesta vastaa tilintarkastusyh-25 

teisö. Tilintarkastajan on oltava auktorisoitu tilintarkastaja.  26 

 27 

Opiskelijakunnan tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on laadittava tilinpäätös sekä toimitettava tilintar-28 

kastuksen suorittamiseksi tarvittavat asiakirjat tilintarkastajille kolmen (3) kuukauden sisällä tilikauden päät-29 

tymisestä. 30 

 31 

Tilintarkastajien tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle kahden (2) viikon sisällä siitä, kun he 32 

ovat vastaanottaneet tilinpäätöksen ja siihen liittyvät asiakirjat. Hallituksen tulee toimittaa tilinpäätös, tilin-33 

tarkastuskertomus sekä toiminnantarkastuskertomus edustajistolle viimeistään edustajiston kevätkokous-34 

kutsun yhteydessä. 35 

 36 

 37 

12. Opiskelijakunnan johtoryhmä ja jaostot 38 

 39 

Hallitus voi nimittää toimikaudekseen opiskelijakunnan johtoryhmän sekä muita tarvittavia jaostoja ja niille 40 

puheenjohtajat.  41 

 42 

Opiskelijakunnan johtoryhmään kuuluvat edustajiston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, hallituk-43 

sen varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Opiskelijakunnan johtoryhmä on päätösvaltainen kun vähintään 44 

kaksi (2) varsinaista jäsentä on paikalla. Opiskelijakunnan johtoryhmässä on puhe- ja läsnäolo-oikeutettuna 45 

ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallituksen opiskelijajäsen. Puhe- ja läsnäolo-oikeus voidaan myöntää 46 

myös muille henkilöille.  47 

 48 
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Jaostojen tehtävänä on toimia hallituksen alaisena asioita valmistelevina eliminä. Jaostot ovat vastuussa 1 

hallitukselle toimialaansa kuuluvista kysymyksistä. Jaostot voivat päättää jaostolle talousarviossa määrätty-2 

jen rahavarojen käytöstä itsenäisesti, jollei sitä erikseen päätöksellä estetä. 3 

 4 

 5 

13. Opiskelijakunnan toimihenkilöt 6 

 7 

Opiskelijakunnan toimihenkilöitä ovat toiminnanjohtaja sekä muut tarpeelliseksi katsotut vakinaiset, mää-8 

räaikaiset ja tilapäiset työntekijät. Toiminnanjohtaja johtaa opiskelijakunnan toimiston toimintaa ja toimii 9 

muiden toimihenkilöiden esimiehenä. Toimihenkilöiden työnkuvasta määrätään tarkemmin toimihenkilön 10 

työsopimuksen toimenkuvaliitteellä. 11 

 12 

Toiminnanjohtajan valinnasta päättää hallituksen esityksestä edustajisto. Toiminnanjohtajan lähin esimies 13 

on hallituksen puheenjohtaja. Muista toiminnanjohtajan työsuhteeseen liittyvistä asioista päättää hallitus.  14 

 15 

Muut toimihenkilöt valitsee ja heidän työsuhteisiinsa liittyvistä asioista päättää hallitus toiminnanjohtajan 16 

esityksestä. 17 

 18 

 19 

14. Opiskelijakunnan ohjesäännöt 20 

 21 

Edustajisto päättää ohjesääntöjen laatimisesta, hyväksymisestä ja uusimisesta. Ohjesäännöt valmistelee 22 

hallitus. 23 

 24 

Opiskelijakunnalla on oltava ainakin seuraavat ohjesäännöt: 25 

1) vaaliohjesääntö 26 

2) edustajiston ohjesääntö 27 

3) hallituksen ohjesääntö 28 

 29 

 30 

15. Opiskelijakunnan sääntöjen muuttaminen 31 

 32 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää edustajisto. Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa (2) 33 

peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa, joissa kummassakin muutoseh-34 

dotuksen on saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikista edustajiston äänistä. Sääntöjen muuttami-35 

sesta on ilmoitettava kokouskutsussa. 36 

 37 

 38 

16. Opiskelijakunnan sääntöjen voimaantulo 39 

 40 

Nämä säännöt on hyväksytty 15.5.2019 sekä 1.6.2019 pidetyissä Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelija-41 

kunnan edustajiston kokouksissa. Savonia-ammattikorkeakoulun rehtori on vahvistanut ne 8.10.2019. Sään-42 

nöt ovat voimassa rehtorin vahvistuksesta alkaen toistaiseksi. 43 


