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I LUKU

,IS OPISKELIJAKUNTA

Metropotia Ammattikorkeakoutun opisketijakunta on opisketijoiden edunvatvontajarjestij, joka vatvoo
opisketijoiden oikeusturvan toteutumista, edistee opiskelijoiden hyvinvointia ja asemaa
ammattikorkeakoutussa ja muussa yhteiskunnassa.

Opisketijakunta on lakisiiiteinen, jutkisoikeudettinen yhteisii ia sitta on itsehattinto. Opisketijakunnan
toimintaa ja hattintoa hoitavat sen jasenistiin keskuudesta vatittu haUitus seka edustajisto.

Opisketijakunnan nimi on Metropolia Ammattikorkeakoutun opisketijakunta. Opisketijakunnan kotipaikka
on Hetsinki ja sen kieti suomi. Engtanniksi opisketijakunnasta kaytetaan nimitysta The Student Union of
Hetsinki Metropotia University of Apptied Sciences. Opisketijakunnasta voidaan kayttaa seke suomeksi ette
engtanniksi lyhennetta METKA. Neisse sddnnijissii Metropotia Ammattikorkeakoutun opisketijakunnasta
kaytetaan nimitysta opisketijakunta.

25 TARKOITUS JA TOIMINTA

Opisketijakunta toteuttaa ammattikorkeakoututain (932/20141 415:n mukaista tehtavaansa
ammattikorkeakoutun opisketijoiden edunvatvonta- ja etujarjestiina sekb nimeid opisketijoiden edustajat
lain 4 luvussa tarkoitettuihin ammattikorkeakoutun toimietimiin.
Toimintansa tukemiseksi opisketijakunta voi mm. jarjestaa tarkoitukseensa tiittyvie huvi- ja
juhtatitaisuuksia, kantaa jasenittean jasenmaksuja, ottaa vastaan tahjoituksia, apurahoja, avustuksia ja
testamentteja. opisketijakunta voi omistaa tai hattita toimintaansa varten tarpeettista kiinteea ja irtainta
omaisuutta mm. osakkeita.

II LUKU

3S JASENET

Opisketijakunnan jaseneksi voi tiittye Metropotia Ammattikorkeakoulun piiitoiminen opisketija.
Opisketijakunta voi hyviiksyii jiisenikseen myiis muita Metropotia Ammattikorkeakoutun opisketijoita.

Edustajiston piiiitiiksettii opisketijakunta voi ottaa kannatusjaseniksi yksityisia henkit<iitd ja yhteisiija.
Edustajiston yksimietisetla paatijksetta opisketijakunta voi ottaa my6s kunniajaseniSr. Opiskelijakunnan on
pidetteva Iuetteloa kunniajiisenistdbn.

Jesen katsotaan eronneeksi, miketi han jattea tayttamatta jasenvetvoitteensa tai ei muuten tayta
jasenyyden ehtoja. Hattitus voi erottaa jasenen mikati jesen toiminnattaan tahattisesti vahingoittaa
opisketijakuntaa. Jiisen voi erota opisketijakunnasta itmoittamatta erosta kirjattisesti hattituksette tai sen

puheenjohtajatte taikka itmoittamatta erosta edustajiston kokouksessa pciytiikirjaan merkittavaksi.
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4 s oPtSKELIJAKUNNAN lAsrxmaxsu

Edustajisto maarittaa varsinaisten jasenten ja ka n natusj asenten suoritettavaksi vuotuisen jisenmaksun
seka tiittyvitte jasenitte tiittymismaksun. Edustajisto voi [isiiksi peettaa monivuotisen jasenmaksun
suuruudesta. Kunniajasenette ei peritA jesenmaksua.

5 S ALOITEOIKEUS

Kaikitta opisketijakunnan jesenitta on atoiteoikeus seka edustajiston ette hattituksen kokouksiin. Atoitteet
on jetettave kirjattisesti hattituksette edustajiston kokouksiin kotmekymmenta (30) vuorokautta ennen ja
hattituksen kokouksiin seitsemae (7) vuorokautta ennen kokousta. Atoitteen ensimmaisetta attekirjoittajatta
on oikeus tutta kuultuksi edustajiston tai hattituksen kokouksessa. Tehdysta peetdksesta on itmoitettava
kirjattisesti atoitteen ensimmaisette attekirjoittajatte seitseman (7) vuorokauden kutuessa piiiitciksen
teosta.

III LUKU

6 5 EDUSTAJISTO

Opisketijakunnan ylinte paatantavattaa kayttaa edustajisto, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Edustajisto
piiiittiiii opisketijakunnan toiminnasta opisketijakunnan siidntiijen mukaisesti.

Edustajistoon kuutuu kaksikymment:iviisi (25) varsinaista jasenta seka enintaan kaksikymmentaviisi (25)
varajasenta. Edustajisto vatitaan henkitijkohtaisetta suhteettiselta tistavaatitta ehdotle asettuneista
vaatiketpoisista jaseniste. Jokainen aanioikeutettu on vaatiketpoinen edustajiston jiiseneksi.
Opisketijakunnan vaateissa ddnioikeus on ainoastaan opisketijakunnan jdsenmaksun suorittaneitta
opiskelijakunnan jiisenittii. Opisketijakunnan vaatien jarjestemisesta vastaa edustajiston vatitsema
vaatitautakunta. Edustajiston jasenen tutee otta opisketijakunnan varsinainen jasen. Kuttakin edustajiston
jesenetta on yksi eani. Edustajistonvaateista saedetaen tarkemmin opisketijakunnan vaatijerjestyksessa.

Opisketijakunnan hattituksen jasen tai toimihenkitd ei voi toimia samanaikaisesti edustajiston jdsenenii
edustajiston toimikauden aikana. Mikati edustajiston jdsen vatitaan opisketijakunnan hattitukseen tai
opisketijakunnan toimihenkitiiksi, tulee hanen titaUeen edustajistoon varajasen tiimiin haItituksessa
toimimisen tai tyiisuhteen ajaksi siten, kuin vaatijerjestyksessii ja edustajiston tyijjarjestyksessa
tarkemmin maarataan.

Jos edustajiston jasen menettaa vaatiketpoisuutensa, eroaa edustajistosta kesken toimikautensa tai on
muutoin esteettinen tai estynyt toimimasta, tulee hanen sijaansa varajiisen siten, kuin vaatijerjestyksessa
tarkemmin miiiiriitbiin.

Edustajisto voi hajottaa itsensa ja maarata toimeenpantavaksi uudet vaalit. Paatirs edustajiston
hajottamisesta ja uusista vaateista on tehtava kahdessa (2) perakkaisessa edustajiston kokouksessa, joiden
viiti on vlhintiidn netjetoista (14) vuorokautta. Piiiitijksen hyvdksyminen vaatii yti puotet edustajiston
kaikista eenista motemmissa kokouksissa. Uusi edustajisto on vatittava kuudenkymmenen (50) vuorokauden
kutuessa hajottamispeatijksesta jiitjettii otevaksi toimikaudeksi. Hajotettu edustajisto hoitaa 7 S:ssii
mainittuja tehtaviaan, kunnes uusi edustajisto on jarjestaytynyt.
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7 S EDUSTAJISTON TEHTAVAT

durrrA7

tatoudettisen toiminnan oteeUista supistamista tai
osakkeiden ostamista, myymistii, kiinnittamista tai

Edustajiston tehtavana on
I hyvliksydopisketijakunnansaann6t
2 hyvaksya ja vahvistaa tarvittavat ohjesiidnncit ja muut tarpeettiseksi katsomansa saanndkset
3 vatita ja erottaa edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
4 vatita ja erottaa hattituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hattituksen jasenet
5 vatita ja erottaa opisketijoiden edustajat ammattikorkeakoutun hattitukseen ja sen asettamiin

moni jAsenisiin toimietimiin
6 vatita vaatitautakunnan puheenjohtaja ja jasenet
7 paettaa talousarviosta ja toimintasuunnitetmasta sekb mdiiritettd opisketi jakunnan tatouden ja

toiminnan suuntaviivat
8 vatita ja erottaa titintarkastajat ja heidiin varahenkitijnsii
t hyveksyaopisketijakunnantoimintakertomus
10 hyviiksyii titinpaatijs ja paettae titi- ja vastuuvapauden mytintamisesta hattituksette ja muitte titi-

ja vastuuvetvotlisitte
11 paattea asioista, jotka merkitsevat

taajentamista seka kiinteistiijen ja
rakentamista

Toimikautensa aikana edustajiston tehtevana on vatita opisketijoiden edustajat ammattikorkeakoutun
hattitukseen ja muihin ammattikorkeakoututain 4. luvussa tarkoitettuihin monijiisenisiin toimietimiin.
Opisketijaedustajien valinnasta maarataan tarkemmin opisketijaedustajien nimeimisen ohjesiiinndssii.

8g EDUSTAJISTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJA

Edustajisto vatitsee toimikautensa ajaksi keskuudestaan itsetteen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Jos vaatissa kukaan ei ensimmaisette kerratta saa yti puotia annetuista aenista, toimitetaan uusi vaati
kahden eniten iiiiniii saaneen kesken. Loputtisessa aenestyksessa aanten mennesse tasan ratkaisee arpa.

Siihen asti, kunnes puheenjohtajisto on vatittu, puhetta johtaa ensisijaisesti edustajiston virkaiettaan
vanhin jiisen. Miketi edustajiston puheenjohtaja eroaa kesken toimikauden, on edustajiston vatittiimasti
vatittava uusi puheenjohtaja. Edustajiston puheenjohtajatta ja varapuheenjohtajatta on puhe- ja lasnaoto-
oikeus hattituksen kokouksissa.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on nautittava edustajiston luottamusta. Edustajisto voi antaa
puheenjohtajatte tai varapuheenjohtajalle epatuottamustauseen 7/3 dintenenemmist6ttii.
Epatuottamustauseen saatuaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja katsotaan eronneeksi toimestaan.
Edustajiston puheenjohtajan erotessa epatuottamustauseen tai oman pyyntiinse johdosta on edustajiston
kokous kutsuttava kootte 30 pdiviin kutuessa edustajiston puheenjohtajan vatintaa varten.

Edustajiston puheenjohtajan, tai hanen otlessa estyneena varapuheenjohtajan, tehtavina on osattistua

tarpeen mukaan hattituksen kokouksiin seka huotehtia edustajiston tydjarjestyksen noudattamisesta.

Edustajiston puheenjohtajistotte voidaan maksaa patkkio.
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9 S EDUSTAJISTON KOKOUS

Edustajisto kokoontuu ennen toimikautensa atkua vaatitutoksen vahvistamisen jatkeen
jerjestaytymiskokoukseen. Toimikautensa aikana edustajisto kokoontuu viihintiiin kahdesti, kevit-ja
syyskokoukseen. Edustajiston kokouksen kutsuu kootte edustajiston puheenjohtaja tai hiinen ottessaan
estynyt edustajiston varapuheenjohtaja tai hattituksen puheenjohtaja.

Edustajiston ytimaaraisen kokouksen kutsuu kootte edustajiston puheenjohtaja tai hanen ottessaan estynyt
edustajiston varapuheenjohtaja tai hattituksen puheenjohtaja. Edustajiston ytimaarainen kokous on
kutsuttava koolle myds, jos vahintaan yksi kotmasosa (1/3) edustajiston jiisenistii tai vahintaan yksi
kymmenesosa (1/10) eanioikeutettua opisketijakunnan jesenta sita hattituksetta kirjatlisesti vaatii.
Jasenmaaran ottessa yti viisituhatta (5000) edustajiston ytimeareisen kokouksen kootte kutsumiseen riittaa
kuitenkin kun viisisataa (500) aanioikeutettua opisketijakunnan jasenta sita hattituksetta kirjattisesti vaatii.
Ytimbiiriiinen kokous on jerjestettave 30 vuorokauden sisiittii kirjattisesta vaatimuksesta.

Kokouskutsu edustajiston kokoukseen on toimitettava vahintaan kymmenen (10) vuorokautta ennen
kokousta jasenitte tahetettavitta kutsuitta. Kutsut toimitetaan edustajiston jasenilte kirjattisesti tai
sahkdpostitse ja opisketijakunnan muitte jasenitte tiedoksi opisketijakunnan virattisette itmoitustaututte
seke internet-sivuitte. Edustajiston kokous on taittinen ja paatdsvattainen, jos se on asianmukaisesti kootte
kutsuttu ja edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekii 1/3 edustajiston jasenista on liisnii.
Kokouksessa pitaa vatita kaksi (2) pdytiikirjantarkistajaa.

Edustajiston kokouskutsussa on mainittava kaikki kokouksessa kasitettevat asiat. Kokouksessa voidaan myds
kdsitet16 kokouskutsun utkopuolisia asioita, mikati edustajisto niin kotmen netjbsosan (3/4) enemmist6tta
lesnaotevista paettaa. Yhdistystain 23 S:ssa mainituista asioita ei kuitenkaan voi tehda peatijsta ettei niita
ote mainittu kokouskutsussa.

Opisketijakunnan hattituksen jiisenitlii, opisketijakunnan tyijntekijditta ja opisketijakunnan jiisenittii on
edustajiston kokouksissa puhe- ja liisniioto-oikeus, mikati edustajisto ei paata rajoittaa tasnaoto-oikeutta
jonkin asian kasittetyn ajaksi.

Edustajiston paatijkset tehdaen yksinkertaisetta aanten enemmistcitld. Adnten mennesse tasan,
puheenjohtajan eeni ratkaisee kuitenkin niin, ette henkitdvatinnoissa ratkaisee arpa. Abnestys on aina
suoritettava sutjettuna tippuaanestyksena, mikati kokouksen iiiinivaltainen osanottaja sita vaatii.
Henkittjvaalit suoritetaan aina sutjetutta tippuiiiinestyksettd.

Edustajiston kokouksen sihteerina toimii opisketijakunnan toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan ottessa
estynyt edustajisto vatitsee kokouksen sihteerin.

Jarjestaytymiskokouksen asioihin kuutuvat:
1. Edustajistonkokoonpanontoteaminen
2. Edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta toimikaudette
3. Hattituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja viidesta seitsemeen (5-7) hattituksen jesenen

vatinta
4. Opisketijakunnantoimintasuunnitetmanjatatousarviontoteaminentoimikaudette

Keviitkokous pidetaan maatis-huhtikuussa. Kevitkokouksen asioihin kuutuvat:
1. Opisketijakunnan edettisen vuoden toimintakertomuksen kasitteteminen ja hyviiksyminen2. Edettisen vuoden tilinpdiitdksen sekii titintarkastajien lausunnon kijsittateminen iekb edettisen

vuoden titinpaatdksen vahvistaminen
3. Edettisen vuoden hattituksen sekd muiden edettisen vuoden titi- ja vastuuvetvottisten

vastuuvapaudesta paetteminen
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Syyskokous pidetaan toka-marraskuussa. Syyskokouksen asioihin kuutuvat:
'1. Seuraavan vuoden toimintasuunnitetman kasitteteminen ja siita paattaminen
2. Jasenmaksun suuruuden kasitteteminen ja siita paettaminen seuraavatte katenterivuodette
3. Luottamushenkitciidenpatkkioistapaattaminenseuraavattevuodette
4. Seuraavan vuoden talousarvion kasitteteminen ja siita paattaminen
5. Titintarkastajan ja toiminnantarkastajan sekii heiddn henkitiikohtaisten varahenkitdidensii vatinta

seuraavatle tiIikaudeUe
6. Opisketijakunnanohjesilinniiistapaattaminenseuraavattevuodette

Opisketijakunnan edustajiston toimintaa ohjaa perussiiiinn6n tisaksi edustajiston tyiijarjestys.

IV LUKU

1O S HALLITUS

Hattinto- ja toimeenpanovattaa opisketijakunnassa keyttaa edustajiston asettama hattitus. Hattituksen
toimikausi on katenterivuosi. Hattitukseen kuutuu puheenjohtaja, varapuheen johta ja sekii viidesta
seitsemean (5-7) jesenta. Hattitus peattaa vastuunjaosta jarjesteytymiskokouksessaan. Hattituksen
jesenitle voidaan maksaa patkkio.

Hattituksen tehtavena on:
1. Johtaa ja toteuttaa opisketijakunnan toimintaa takien, asetusten, niiiden siiiintdjen, edustajiston

hyvdksymien ohjesaantdjen ja opisketijakunnan edustajiston paatosten mukaisesti.
2. Vatvoa opisketijakunnan jasenistain etua.
3. Vatmistettaedustajistonkasitettavaksitutevatasiat.
4. Edustaa opisketijakuntaa ja yttiipitiiii suhteita sidosryhmiin.
5. Vastatajasenmaksujenkeraamisesta.
6. Paettea opisketijakunnatte suoritettavien muiden kuin jiisenmaksujen suuruudesta.
7. Huotehtia varojen hankinnasta seka tatouden hoidosta ja kirjanpidosta.
8. Vatita opisketijoiden edustajat muihin ammattikorkeakoutun etimiin kuin ammattikorkeakoutun

hattitukseen tai ammattikorkeakoututain 4. Iuvussa tarkoitettuihin muihin monijiisenisiin
toimietimiin.

9. Tiedottaatoiminnastaanopisketijakunnanjasenist6tte.
10. Huotehtiajasenrekisterinyttapidosta.
1 1. Vatita opisketijakunnan toiminnanjohtaja ja muut toimihenkitdt ja peettaa heidan tydsuhteestaan.
12. Huolehtia muista opisketijakuntaan tiittyvista asioista ettei niita ote maaretty muuatta

paatetteviksi.

Hattituksen puheenjohtaja kutsuu hattituksen jarjestaytymiskokoukseen seitseman (7) vuorokauden

kutuessa hattituksen vatinnasta. Jarjestaytymiskokous on pidettavd ennen toimikauden atkamista.

Jerjestaydyttaessa hattituksen jasenten kesken peatetaan vastuualueet, jotka on mearitetty
toimintasuunnitelmassa.

Hattituksen jiisen on vetvottinen noudattamaan toiminnanjohtajan antamia toimistotyiiskentetyd koskevia

ohjeita ja mliiiriiyksii. Hattitus kokoontuu eto- ja kesdkuun vitiseni aikana vahintaen kerran kotmessa (3)

vii-kossa. Taman utkopuotetta hattitus kokoontuu tarvittaessa. Hattitus paattaa jarjestiiytymiskokouksessaan

koottekutsumistavasta seka sopii kokousaiankohdat.
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11 S HALLITUKSEN KOKOUS
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Hattituksen kokouksen kutsuu koolte puheenjohtaja tai hanen estyneena ottessaan varapuheenjohtaja.
Hattituksen kokous on kutsuttava kootte myds, jos vdhintdiin yksi kotmasosa ('l /3) hattituksen jasenista site
pyytaa. Kokous tutee jarjestae netjentoista (14) vuorokauden sisiittii kirjattisesta hattitukselte osoitetusta
pyynniistii. Hattituksen puheenjohtaja tai hanen estyneena ottessaan varapuheenjohtaja taatii ja toimittaa
hattituksette seka edustajiston puheenjohtajistotte kokouksen esitystistan ja kokouskutsun viimeistaen
kokousta edettevene arkipbiviinii. Kokouskutsun ja esitystistan tutee otta nahtavitta opisketijakunnan
toimistotta viimeistiiiin kokousta edettav:ina arkipiiiviinii. Kokouksessa puhetta johtaa hattituksen
puheenjohtaja tai hdnen estyneena ottessaan hattituksen varapuheenjohtaja. Tarkistettu priytiikirja
toimitetaan tiedoksi hattituksette sekii edustajiston puheenjohtajistotte ja opisketijakunnan
toimihenkitriitte.

Edustajiston puheenjohtajatta ja varapuheenjohtajatta on hallituksen kokouksessa puhe- ja tiisnSoto-
oikeus. Kokous on peetdsvattainen, kun hattituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja seke puotet
muusta hattituksesta on koossa. Kokousten sihteerina toimii opisketijakunnan toiminnanjohtaja, tai henen
estyneenii ollessaan erikseen tehtdvaen vatittu haUituksen jasen tai toimihenkittj. Kokouksissa noudatetaan
yteista kokouskeytent6a. Hattituksen jdsenen ottessa poissa kokouksesta itmoittamatta siita edettisena
arkipiiiviinii hattituksen puheenjohtajatte, on hen vetvottinen tarjoamaan yhden puIton hyviiii viiniii muutte
hattituksette.

Haltituksen paatdkseksi tutee se kanta, jonka kanssa kokouksessa tisndotevien hattituksen jasenten
enemmistii on samaa mietta. AAnten mennessa tasan voittaa se kanta, jonka kanssa puheenjohtaja on
samaa mieltii, paitsi henkit6vaateissa, joissa ratkaisee arpa.

Hattituksen jiisen voi jiittiiS eridvdn mietipiteen, mikati han on vastaesityksetta tai eanestyksessa
vastustanut tehtyb peatdste. Eriiivb mietipide on jatettava kirjattisena kokouksen sihteeritle kotmen (3)
pdivin kutuessa merkittaveksi ptiytSkirjaan.

Kaikitta opisketijakunnan jdsenittb on atoiteoikeus hattituksen kokouksiin. Atoitteet on jatetteva
hattituksette kirjattisesti viikkoa ennen kokousta toimittamalta se opisketijakunnan toimistolte. Atoitteen
tekijatta on oikeus tutta kuuttuksi kokouksessa. Atoitteen tekijatte on itmoitettava hattituksen paat6kseste
atoitteessa mainitun asian suhteen.

Hattituksen pdiitiikset tehdaan yksinkertaisetta eanten enemmisttitta. Aanestys on aina suoritettava
sutjettuna tippuiiiinestyksenii, mikbti hattituksen jasen site vaatii. Hattituksen kokouksen toimintaa ohjaa
soveltuvin osin edustajiston tydjarjestys.

12 g HALLITUKSEN VAPAUTTAMINEN TAI EROAMINEN

Hattituksen ja sen yksittaisten jasenten on nautittava edustajiston enemmistiin tuottamusta. Hattituksen
puheenjohtajaan kohdistuva epatuottamus koskee koko hattitusta. Haltituksen pyytaessa itse eroa tai sen

saadessa epatuottamuslauseen, katsotaan hattitus eronneeksi sen edustajiston kokouksen paattyessa, jossa

edustajisto on vatinnut uuden hattituksen. Haltituksen erotessa tai saadessa epatuottamustauseen on

edustajiston kokoonnuttava kokoukseen 30 paivan kuluessa nimeamaan uusi hattitus.

Miketi edustajisto vapauttaa haltituksen toimikauden aikana, vatitaan uusi haltitus jiitjettii otevaksi

toimikaudeksi. Jos hattitus eroaa tai muusta syysta vapautetaan tehtavistaan, se vastaa vatttamettiimista
hattituksette kuutuvista tehtavista siihen asti, kunnes uusi haltitus on jarjesteytynyt.
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Metropolia Ammattikorkeakoutun opisketijakunta
Butevardi 31

00180 HELSTNKT

V LUKU

13 S TOIMINNAN JULKISUUS JA OIKAISUMENETTELY

Opisketijakunnan ammattikorkeakoututain (93212014) 41 5 nojatta tekemat paatiikset ja niita koskevat
asiakirjat ovat jutkisia siten kuin niiste hattintotaissa (43412003) ja taissa viranomaisten toiminnan
jutkisuudesta (671/ 1999) saadetaan. Opisketijakunnan muut asiakirjat ovat jutkisia opisketijakunnan
jasenitte, jottei taissa tai neissa siiiinnriissa toisin maareta tai ettei opisketijakunnan toimietin takien ja
naiden saantOjen puitteissa toisin paata. Opisketijakunnan omistuksiin tiittyyat asiakirjat ja yksityiste
henkitdii koskevat asiakirjat eivat ote jutkisia. Asiakirja, joka on vatmistettavana, ei ote vietii jutkinen.
Asianosaisetta on oikeus saada nahtevakseen itseiiiin koskevat asiakirjat. Opisketijakunnan jasenit6 on
oikeus saada otteita opiskelijakunnan jasenitte jutkisista opisketijakunnan edustajiston, hattituksen ja
toimietinten pijytakirjoista. Naista otteista on suoritettava hattituksen paattama maksu opisketijakunnatte.

Opisketijakunnan ammattikorkeakoututain 41 S:n mukaisen toiminnan jutkisuuteen sovettetaan, mit;
viranomaisten toiminnan jutkisuudesta annetussa taissa (62'll'1999) siiiidetiiiin mainitun tain 4 S:n 1

momentissa tarkoitetun viranomaisen toiminnan jutkisuudesta. Muitta osin noudatetaan yhdistystain
(503/1989 32 S ja 33 5) miiiiriiyksiii.

.I4 
S NIMENKIRJOITTAJAT

Opisketijakunnan nimen kirjoittavat hattituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yhdessa tai jompikumpi
heista hattituksen jesenen tai edustajiston puheenjohtajan kanssa.

15 5 TALOUS

Opisketijakunta on kirjanpitovetvottinen. Kirjanpito on sovettuvin osin toteutettava kirjanpitotaissa
11336/19971 tarkoitetutta tavatta. Opisketijakunnatta on yksi titintarkastaja ja yksi toiminnan tarkastaja
sekii heittii henkitiikohtaiset varahenkitcjt. Titintarkastajista toisen titintarkastajien on ottava KHT- tai HTM-
titintarkastaja tai vattuutettu titintarkastusyhteisii. Opisketijakunnan titikausi on katenterivuosi.
Titinpiiiitiis on toimitettava titintarkastajatte ja toiminnan tarkastajatte yhdeksiinkymmenen (90)
vuorokauden sisiittd titikauden paattymisesta ja vahintean kotmekymmenta (30) vuorokautta ennen
kevatkokousta. Titintarkasta jan ja toiminnantarkastajan on toimitettava [ausuntonsa hattituksette
viihintiiSn neljetoista (14) vuorokautta ennen edustajiston kevatkokousta.

Tarkemmin opisketijakunnan tatoudettista toimintaa miiiirittdd edustajiston hyveksyma tatousohjeseentii.

16 S OPISKELIJAKUNNAN HENKILOSTO JA SITA KOSKEVAT MAARIiYKSET

opisketijakunnatta on toimihenkitiiita ja muuta henkitdkuntaa opiskelijakun nan tarkoituksen toteuttamista
seka hattinnon ja tatouden hoitamista varten.

Tydtainseadanniin ohetta opisketijakunnan toimihenkitdita, projektityiintekijtiita ja harjoittetijoita
koskevia tarkempia ohjeita on maaritetty Ammattikorkeakoutujen opisketijakuntien tyiiehtosopimuksessa,
joka m;arittaa henkitcistcin patkkausta sekb yteisiii miiiiriiyksiii henkitdstda koskien.
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Taman perusseanndn ohelta on opisketijakunnan toiminnassa noudatettava edustajiston hyviiksymiii
ohjesaentdje ja tyijjarjestyksie.

Perussidntti ja ohjeseantd eivet voi otta ristiriidassa keskenbiin. Mikiti nliin on, menetettaan perussaann6sse
taaditutta tavatta.

Ia s s/viuroJeN MUUTTAMINEN

Perussaenndn muuttamisesta on mainittava edustajiston kokouskutsussa. Saantiijen muuttamiseksi
vaaditaan vahintaan kotmen netjlisosan (3/4) enemmistii edustajiston kokouksessa annetuista aenista.
Tuttakseen voimaan piiiitiis on hyvaksyttava uudetteen aikaisintaan netjantoista (14) vuorokauden kututtua
pidettevassa edustajiston kokouksessa kotmen netjesosan (3/4) enemmistirtta edustajiston kokouksessa
annetuista diinistd. siiiinn6t vahvistaa Metropotia Ammattikorkeakoutun rehtori -toimitusjohtaja.

Ohjesiiiint6jen muuttamisesta paettea edustajisto yksinkertaisetta aAntenenemmisttjtta.

19 S TOIMINNAN PAATTYMINEN

Opisketijakunnan toiminta paattyy ammattikorkeakoutun toimituvan paattymiseen. Tata ennen edustajisto
voi kahdessa perbkkiiisessd netjentoista (14) vuorokauden vatein pidettevissa kokouksissaan todeta
opiskelijakunnan lakkauttamisen seka paattee omaisuuden siirtamisesta opisketijakunnan tarkoitusta ja
toimintaa vastaavatte oikeustoimikelpoisette yhteis6tte.

20 S VOIMMNTULO

Tama peruss5antii on hyviiksytty 6.5.2015 sekii 27.10.2015 pidetyissa Metropotia Ammattikorkeakoutun
opisketi jakunnan edustajiston kokouksissa.

Tiimb perussiiSntii tulee voimaan heti, kun Metropotia Ammattikorkeakoutun rehtori-toimitusj ohtaj a on ne
vahvistanut ja niittd kumotaan rehtorin 7.3.2012 vahvistamat opisketijakunnan siiiinniit.

Metropotia Ammattikorkeakoutun rehtori on vahvistanut Metropotia Ammattikorkeakoutun opisketijakunnan
perussddnniin.
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