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Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Hämeentie 161
00560 HELSINKI

Perussääntö
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA

I LUKU
1§ OPISKELIJAKUNTA
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on opiskelijoiden edunvalvontajärjestö, joka valvoo
opiskelijoiden oikeusturvan toteutumista, edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja asemaa
ammattikorkeakoulussa ja muussa yhteiskunnassa.
Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan
toimintaa ja hallintoa hoitavat sen jäsenistön keskuudesta valittu hallitus sekä edustajisto.
Opiskelijakunnan nimi on Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnan
kotipaikka on Helsinki ja sen kieli suomi. Englanniksi opiskelijakunnasta käytetään nimitystä The Student
Union of Metropolia University of Applied Sciences. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää sekä suomeksi
että englanniksi lyhennettä METKA. Näissä säännöissä Metropolia
Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnasta käytetään nimitystä opiskelijakunta.
2§ TARKOITUS JA TOIMINTA
Opiskelijakunta toteuttaa ammattikorkeakoululain (932/2014) 41 §:n mukaista tehtäväänsä
ammattikorkeakoulun opiskelijoiden edunvalvonta- ja etujärjestönä sekä nimeää opiskelijoiden
edustajat lain 4 luvussa tarkoitettuihin ammattikorkeakoulun toimielimiin.
Toimintansa tukemiseksi opiskelijakunta voi mm. järjestää tarkoitukseensa liittyviä huvi- ja
juhlatilaisuuksia, kantaa jäseniltään jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia, apurahoja, avustuksia ja
testamentteja. Opiskelijakunta voi omistaa tai hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta
omaisuutta mm. osakkeita.

II LUKU
3§JÄSENET
Opiskelijakuntaan voivat kuulua varsinaisena jäsenenä Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintoon
johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat. Opiskelijakunta voi hyväksyä varsinaisiksi jäsenikseen myös
muita ammattikorkeakoulun opiskelijoita.
Opiskelijakunnan kannatusjäseniksi voivat liittyä ne yksityiset henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt,
jotka haluavat tukea opiskelijakunnan toimintaa ja jotka hallitus hyväksyy kannatusjäseniksi.
Kannatusjäsenyyden purkamisesta päättää hallitus yksinkertaisella enemmistöllä.
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Edustajisto voi kutsua yksimielisellä päätöksellä opiskelijakunnan kunniajäseniksi opiskelijakunnan
toimintaa ja tavoitteita merkittävästi edistäneitä henkilöitä. Kannatusjäsen, joka ei ole suorittanut
jäsenvelvoitettaan, katsotaan eronneeksi. Jäsen voi erota opiskelijakunnasta ilmoittamalla erosta
kirjallisesti opiskelijakunnalle.
Varsinainen jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenvelvoitteitaan tai joka ei enää ole ammattikorkeakoulun
opiskelija, katsotaan eronneeksi. Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä erottaa
jäsenen, joka on menettelyllään opiskelijakunnassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
opiskelijakuntaa.
4 § JÄSENMAKSU
Opiskelijakunnan edustajistolla on oikeus määrätä jäsenten suoritettavaksi jäsenmaksu.
Mahdolliset jäsenyyskausien pituudet ja jäsenmaksujen suuruus päätetään lukuvuodeksi kerrallaan
edustajiston kevätkokouksessa. Varsinaisen jäsenen, yksityishenkilökannatusjäsenen sekä
yhteisökannatusjäsenen jäsenmaksut voivat olla keskenään erisuuruisia. Kunniajäseniltä ei kanneta
jäsenmaksua.
Opiskelijakunnan hallitus päättää jäsenmaksun kantamistavasta ja -ajasta. Opiskelijakunta päättää,
miten ja minkä suuruisena maksettu jäsenmaksu palautetaan.
5 § ALOITEOIKEUS
Kaikilla opiskelijakunnan jäsenillä on aloiteoikeus sekä edustajiston että hallituksen kokouksiin.
Aloitteet on jätettävä kirjallisesti hallitukselle edustajiston kokouksiin kolmekymmentä (30) vuorokautta
ennen ja hallituksen kokouksiin seitsemää (7) vuorokautta ennen kokousta. Aloitteen ensimmäisellä
allekirjoittajalla on oikeus tulla kuulluksi edustajiston tai hallituksen kokouksessa.
Tehdystä päätöksestä on ilmoitettava kirjallisesti aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle seitsemän (7)
vuorokauden kuluessa päätöksen teosta.

III LUKU
6 § EDUSTAJISTO
Opiskelijakunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto, jonka toimikausi on kalenterivuosi.
Edustajisto päättää opiskelijakunnan toiminnasta opiskelijakunnan sääntöjen mukaisesti.
Edustajistoon kuuluu kaksikymmentäviisi (25) varsinaista jäsentä sekä enintään kaksikymmentäviisi
(25) varajäsentä. Edustajisto valitaan henkilökohtaisella suhteellisella listavaalilla ehdolle asettuneista
vaalikelpoisista jäsenistä. Jokainen äänioikeutettu on vaalikelpoinen edustajiston jäseneksi.
Opiskelijakunnan vaaleissa äänioikeus on ainoastaan opiskelijakunnan jäsenmaksun suorittaneilla
opiskelijakunnan jäsenillä. Opiskelijakunnan vaalien järjestämisestä vastaa edustajiston valitsema
vaalilautakunta. Edustajiston jäsenen tulee olla opiskelijakunnan varsinainen jäsen. Kullakin edustajiston
jäsenellä on yksi ääni. Edustajistonvaaleista säädetään tarkemmin opiskelijakunnan vaalijärjestyksessä.
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Opiskelijakunnan hallituksen jäsen tai toimihenkilö ei voi toimia samanaikaisesti edustajiston jäsenenä
edustajiston toimikauden aikana. Mikäli edustajiston jäsen valitaan opiskelijakunnan hallitukseen tai
opiskelijakunnan toimihenkilöksi, tulee hänen tilalleen edustajistoon varajäsen tämän hallituksessa
toimimisen tai työsuhteen ajaksi siten, kuin vaalijärjestyksessä ja edustajiston työjärjestyksessä
tarkemmin määrätään.
Jos edustajiston jäsen menettää vaalikelpoisuutensa, eroaa edustajistosta kesken toimikautensa tai on
muutoin esteellinen tai estynyt toimimasta, tulee hänen sijaansa varajäsen siten, kuin vaalijärjestyksessä
tarkemmin määrätään.
Edustajisto voi hajottaa itsensä ja määrätä toimeenpantavaksi uudet vaalit. Päätös edustajiston
hajottamisesta ja uusista vaaleista on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä edustajiston kokouksessa,
joiden väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Päätöksen hyväksyminen vaatii yli puolet
edustajiston kaikista äänistä molemmissa kokouksissa. Uusi edustajisto on valittava kuudenkymmenen
(60) vuorokauden kuluessa hajottamispäätöksestä jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hajotettu edustajisto
hoitaa 7 §:ssä mainittuja tehtäviään, kunnes uusi edustajisto on järjestäytynyt.
7 § EDUSTAJISTON TEHTÄVÄT
Edustajiston tehtävänä on
1. hyväksyä opiskelijakunnan säännöt
2. hyväksyä ja vahvistaa tarvittavat ohjesäännöt ja muut tarpeelliseksi katsomansa säännökset
3. valita ja erottaa edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
4. valita ja erottaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet
5. valita ja erottaa opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja sen asettamiin
monijäsenisiin toimielimiin
6. valita vaalilautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet
7. päättää talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta sekä määritellä opiskelijakunnan talouden ja
toiminnan suuntaviivat
8. valita ja erottaa tilintarkastajat ja heidän vara henkilönsä
9. hyväksyä opiskelijakunnan toimintakertomus
10. hyväksyä tilinpäätös ja päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja
vastuuvelvollisille
11 . päättää asioista, jotka merkitsevät taloudellisen toiminnan oleellista supistamista tai
laajentamista sekä kiinteistöjen ja osakkeiden ostamista, myymistä, kiinnittämistä tai rakentamista.
Toimikautensa aikana edustajiston tehtävänä on valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun
hallitukseen ja muihin ammattikorkeakoululain 4. luvussa tarkoitettuihin monijäsenisiin toimielimiin.
Opiskelijaedustajien valinnasta määrätään tarkemmin opiskelijaedustajien nimeämisen ohjesäännössä.
8§ EDUSTAJISTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJA
Edustajisto valitsee toimikautensa ajaksi keskuudestaan itselleen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Jos vaalissa kukaan ei ensimmäisellä kerralla saa yli puolia annetuista äänistä,
toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen kesken. Lopullisessa äänestyksessä äänten mennessä
tasan ratkaisee arpa.
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Siihen asti, kunnes puheenjohtajisto on valittu, puhetta johtaa ensisijaisesti edustajiston virkaiältään
vanhin jäsen. Mikäli edustajiston puheenjohtaja eroaa kesken toimikauden , on edustajiston välittömästi
valittava uusi puheenjohtaja. Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolooikeus hallituksen kokouksissa.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on nautittava edustajiston luottamusta. Edustajisto voi antaa
puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle epäluottamuslauseen 2/3 ääntenenemmistöllä.
Epäluottamuslauseen saatuaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja katsotaan eronneeksi toimestaan.
Edustajiston puheenjohtajan erotessa epäluottamuslauseen tai oman pyyntönsä johdosta on
edustajiston kokous kutsuttava koolle 30 päivän kuluessa edustajiston puheenjohtajan valintaa varten.
Edustajiston puheenjohtajan, tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan, tehtävinä on osallistua
tarpeen mukaan hallituksen kokouksiin sekä huolehtia edustajiston työjärjestyksen noudattamisesta.
Edustajiston puheenjohtajistolle voidaan maksaa palkkio.
9§ Edustajiston kokous
Edustajisto kokoontuu ennen toimikautensa alkua vaalituloksen vahvistamisen jälkeen
järjestäytymiskokoukseen. Toimikautensa aikana edustajisto kokoontuu vähintään kahdesti, kevät- ja
syyskokoukseen. Edustajiston kokouksen kutsuu koolle edustajiston puheenjohtaja tai hänen ollessaan
estynyt edustajiston varapuheenjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja.
Edustajiston ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle edustajiston puheenjohtaja tai hänen ollessaan
estynyt edustajiston varapuheenjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja. Edustajiston ylimääräinen kokous
on kutsuttava koolle myös, jos vähintään yksi kolmasosa (1 /3) edustajiston jäsenistä tai vähintään yksi
kymmenesosa (1/10) äänioikeutettua opiskelijakunnan jäsentä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.
Jäsenmäärän ollessa yli viisituhatta (5000) edustajiston ylimääräisen kokouksen koolle kutsumiseen
riittää kuitenkin kun viisisataa (500) äänioikeutettua opiskelijakunnan jäsentä sitä hallitukselta
kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on järjestettävä 30 vuorokauden sisällä kirjallisesta
vaatimuksesta.
Kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä sähköpostitse edustajiston jäsenen ilmoittamaan
osoitteeseen vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille edustajiston jäsenille ja
varajäsenille ja lisäksi kokouksesta on ilmoitettava julkisesti opiskelijakunnan edustajiston päättämällä
tavalla. Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos se on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja
edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä 1 /3 edustajiston jäsenistä on läsnä. Kokouksessa
pitää valita kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa.
Edustajiston kokouskutsussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksessa voidaan
myös käsitellä kokouskutsun ulkopuolisia asioita, mikäli edustajisto niin kahden kolmasosan (2/3)
enemmistöllä läsnäolevista päättää. Yhdistyslain 23 §:ssä mainituista asioita tai edustajiston
hajottamisesta ei kuitenkaan voi tehdä päätöstä ellei niitä ole mainittu kokouskutsussa.
Opiskelijakunnan hallituksen jäsenillä, opiskelijakunnan työntekijöillä ja opiskelijakunnan jäsenillä on
edustajiston kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mikäli edustajisto ei päätä rajoittaa läsnäolo-oikeutta
jonkin asian käsittelyn ajaksi.
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Edustajiston päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan,
puheenjohtajan ääni ratkaisee kuitenkin niin, että henkilövalinnoissa ratkaisee arpa. Äänestys on aina
suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli kokouksen äänivaltainen osanottaja sitä vaatii.
Henkilövaalit suoritetaan aina suljetulla lippuäänestyksellä.
Edustajiston kokouksen sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan ollessa
estynyt edustajisto valitsee kokouksen sihteerin.
Järjestäytymiskokouksen asioihin kuuluvat:
1. Edustajiston kokoonpanon toteaminen
2. Edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
toimikaudelle
3. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja viidestä seitsemään
(5-7) hallituksen jäsenen valinta
4. Opiskelijakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion toteaminen toimikaudelle.
Kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Kevätkokouksen asioihin kuuluvat:
1. Opiskelijakunnan edellisen vuoden toimintakertomuksen käsitteleminen ja hyväksyminen
2. Edellisen vuoden tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon käsitteleminen sekä edellisen
vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen
3. Edellisen vuoden hallituksen sekä muiden edellisen vuoden tili- ja vastuuvelvollisten
vastuuvapaudesta päättäminen
4. Jäsenmaksun suuruuden määrääminen.
Syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä. Syyskokouksen asioihin kuuluvat:
1. Seuraavan vuoden toimintasuunnitelman käsitteleminen ja siitä päättäminen
2. Mahdollisten kokouspalkkioiden ja luottamushenkilöiden palkkioiden suuruuden päättäminen
seuraavalle vuodelle.
3. Seuraavan vuoden talousarvion käsitteleminen ja siitä päättäminen
4. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan sekä heidän henkilökohtaisten varahenkilöidensä valinta
seuraavalle tilikaudelle
5. Opiskelijakunnan ohjesäännöistä päättäminen seuraavalle vuodelle.
Opiskelijakunnan edustajiston toimintaa ohjaa perussäännön lisäksi edustajiston työjärjestys.

IV LUKU
10 § HALLITUS
Hallinto- ja toimeenpanovaltaa opiskelijakunnassa käyttää edustajiston asettama hallitus. Hallituksen
toimikausi on kalenterivuosi. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä viidestä
seitsemään (5-7) jäsentä. Hallitus päättää vastuunjaosta järjestäytymiskokouksessaan. Hallituksen
jäsenille voidaan maksaa palkkio.
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Hallituksen tehtävänä on:
1. Johtaa ja toteuttaa opiskelijakunnan toimintaa lakien, asetusten, näiden sääntöjen, edustajiston
hyväksymien ohjesääntöjen ja opiskelijakunnan edustajiston päätösten mukaisesti.
2. Valvoa opiskelijakunnan jäsenistön etua.
3. Valmistella edustajiston käsiteltäväksi tulevat asiat.
4. Edustaa opiskelijakuntaa ja ylläpitää suhteita sidosryhmiin.
5. Vastata jäsenmaksujen keräämisestä.
6. Päättää opiskelijakunnalle suoritettavien muiden kuin jäsenmaksujen suuruudesta.
7. Huolehtia varojen hankinnasta sekä talouden hoidosta ja kirjanpidosta.
8. Valita opiskelijoiden edustajat muihin ammattikorkeakoulun elimiin kuin ammattikorkeakoulun
hallitukseen tai ammattikorkeakoululain 4. luvussa tarkoitettuihin muihin monijäsenisiin toimielimiin.
9. Tiedottaa toiminnastaan opiskelijakunnan jäsenistölle.
10. Huolehtia jäsenrekisterin ylläpidosta.
11. Valita opiskelija kunnan toiminnanjohtaja ja muut toimihenkilöt ja päättää heidän työsuhteestaan.
12. Huolehtia muista opiskelijakuntaan liittyvistä asioista ellei niitä ole määrätty muualla
päätettäviksi.
Hallituksen puheenjohtaja kutsuu hallituksen järjestäytymiskokoukseen seitsemän (7) vuorokauden
kuluessa hallituksen valinnasta. Järjestäytymiskokous on pidettävä ennen toimikauden alkamista.
Järjestäydyttäessä hallituksen jäsenten kesken päätetään vastuualueet, jotka on määritelty
toimintasuunnitelmassa.
Hallituksen jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnanjohtajan antamia toimistotyöskentelyä
koskevia ohjeita ja määräyksiä. Hallitus kokoontuu elo- ja kesäkuun välisenä aikana vähintään kerran
kolmessa (3) viikossa. Tämän ulkopuolella hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallitus päättää
järjestäytymiskokouksessaan koollekutsumistavasta sekä sopii kokousajankohdat.
11 § HALLITUKSEN KOKOUS
Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Hallituksen kokous on kutsuttava koolle myös, jos vähintään yksi kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä
sitä pyytää. Kokous tulee järjestää neljäntoista (14) vuorokauden sisällä kirjallisesta hallitukselle
osoitetusta pyynnöstä. Hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja
laatii ja toimittaa hallitukselle sekä edustajiston puheenjohtajistolle kokouksen esityslistan ja
kokouskutsun viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä. Kokouskutsun ja esityslistan tulee olla
nähtävillä opiskelijakunnan toimistolla viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä. Kokouksessa
puhetta johtaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja.
Tarkistettu pöytäkirja toimitetaan tiedoksi hallitukselle sekä edustajiston puheenjohtajistolle ja
opiskelijakunnan toimihenkilöille.
Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on hallituksen kokouksessa puhe- ja läsnäolooikeus. Kokous on päätösvaltainen, kun hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet
muusta hallituksesta on koossa. Kokousten sihteerinä toimii hallituksen jäsen, toimihenkilö tai
opiskelijakunnan työntekijä. Kokouksissa noudatetaan yleistä kokouskäytäntöä.
Hallituksen päätökseksi tulee se kanta, jonka kanssa kokouksessa läsnäolevien hallituksen jäsenten
enemmistö on samaa mieltä. Äänten mennessä tasan voittaa se kanta, jonka kanssa puheenjohtaja on
samaa mieltä, paitsi henkilövaaleissa, joissa ratkaisee arpa.
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Hallituksen jäsen voi jättää eriävän mielipiteen, mikäli hän on vastaesityksellä tai äänestyksessä
vastustanut tehtyä päätöstä. Eriävä mielipide on jätettävä kirjallisena kokouksen sihteerille kolmen (3)
päivän kuluessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Kaikilla opiskelijakunnan jäsenillä on aloiteoikeus hallituksen kokouksiin. Aloitteet on jätettävä
hallitukselle kirjallisesti viikkoa ennen kokousta toimittamalla se opiskelijakunnan toimistolle.Aloitteen
tekijällä on oikeus tulla kuulluksi kokouksessa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava hallituksen päätöksestä
aloitteessa mainitun asian suhteen.
Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänestys on aina suoritettava
suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli hallituksen jäsen sitä vaatii. Hallituksen kokouksen toimintaa ohjaa
soveltuvin osin edustajiston työjärjestys.
12 § SÄHKÖINEN ÄÄNESTYS
Opiskelijakunnan hallituksen ja edustajiston äänestys voidaan järjestää tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla. Sähköisen äänestyksen käyttämisestä säädetään tarkemmin edustajiston
hyväksymässä hallinto-ohjesäännössä.
13 § HALLITUKSEN VAPAUTTAMINEN TAI EROAMINEN
Hallituksen ja sen yksittäisten jäsenten on nautittava edustajiston enemmistön luottamusta. Hallituksen
puheenjohtajaan kohdistuva epäluottamus koskee koko hallitusta. Hallituksen pyytäessä itse eroa tai
sen saadessa epäluottamuslauseen, katsotaan hallitus eronneeksi sen edustajiston kokouksen
päättyessä, jossa edustajisto on valinnut uuden hallituksen. Hallituksen erotessa tai saadessa
epäluottamuslauseen on edustajiston kokoonnuttava kokoukseen 30 päivän kuluessa nimeämään uusi
hallitus.
Mikäli edustajisto vapauttaa hallituksen toimikauden aikana, 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.

V LUKU
14 § TOIMINNAN JULKISUUS JA OIKAISUMENETTELY
Opiskelijakunnan ammattikorkeakoululain (932/2014) 41 § nojalla tekemät päätökset ja niitä koskevat
asiakirjat ovat julkisia siten kuin niistä hallintolaissa (434/2003) ja laissa viranomaisten toiminnan
julkisuudesta (621/1999) säädetään. Opiskelijakunnan muut asiakirjat ovat julkisia opiskelijakunnan
jäsenille, jollei laissa tai näissä säännöissä toisin määrätä tai ellei opiskelijakunnan toimielin lakien ja
näiden sääntöjen puitteissa toisin päätä. Opiskelijakunnan omistuksiin liittyvät asiakirjat ja yksityistä
henkilöä koskevat asiakirjat eivät ole julkisia. Asiakirja, joka on valmisteltavana, ei ole vielä julkinen.
Asianosaisella on oikeus saada nähtäväkseen itseään koskevat asiakirjat. Opiskelijakunnan jäsenillä on
oikeus saada otteita opiskelijakunnan jäsenille julkisista opiskelijakunnan edustajiston, hallituksen ja
toimielinten pöytäkirjoista. Näistä otteista on suoritettava hallituksen päättämä maksu
opiskelijakunnalle.
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Opiskelijakunnan ammattikorkeakoululain 41 §:n mukaisen toiminnan julkisuuteen sovelletaan, mitä
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään mainitun lain 4 §:n 1
momentissa tarkoitetun viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Muilta osin noudatetaan yhdistyslain
(503/1989 32 § ja 33 §) määräyksiä.
15 § NIMENKIRJOITTAJAT
Opiskelijakunnan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yhdessä tai
jompikumpi heistä hallituksen jäsenen tai edustajiston puheenjohtajan kanssa.
16 § TALOUS
Opiskelijakunta on kirjanpitovelvollinen. Kirjanpito on soveltuvin osin toteutettava kirjanpitolaissa
(1336/1997) tarkoitetulla tavalla. Opiskelijakunnalla on yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnan tarkastaja
sekä heillä henkilökohtaiset varahenkilöt. Tilintarkastajista toisen tilintarkastajien on oltava KHT- tai
HTM-tilintarkastaja tai valtuutettu tilintarkastusyhteisö. Opiskelijakunnan tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös on toimitettava tilintarkastajalle ja toiminnan tarkastajalle yhdeksänkymmenen (90)
vuorokauden sisällä tilikauden päättymisestä ja vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen
kevätkokousta. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan on toimitettava lausuntonsa hallitukselle
vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen edustajiston kevätkokousta.
Tarkemmin opiskelijakunnan taloudellista toimintaa määrittää edustajiston hyväksymä
talousohjesääntö.
17 § OPISKELIJAKUNNAN HENKILÖSTÖ JA SITÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
Opiskelijakunnalla on toimihenkilöitä ja muuta henkilökuntaa opiskelijakunnan tarkoituksen
toteuttamista sekä hallinnon ja talouden hoitamista varten.
Työlainsäädännön ohella opiskelijakunnan toimihenkilöitä, projektityöntekijöitä ja harjoittelijoita
koskevia tarkempia ohjeita on määritelty Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien
työehtosopimuksessa, joka määrittää henkilöstön palkkausta sekä yleisiä määräyksiä henkilöstöä
koskien.
18 § MUUT SÄÄNNÖT
Tämän perussäännön ohella on opiskelijakunnan toiminnassa noudatettava edustajiston hyväksymiä
ohjesääntöjä ja työjärjestyksiä.
Perussääntö ja ohjesääntö eivät voi olla ristiriidassa keskenään. Mikäli näin on, menetellään
perussäännössä laaditulla tavalla.
19 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Perussäännön muuttamisesta on mainittava edustajiston kokouskutsussa. Sääntöjen muuttamiseksi
vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö edustajiston kokouksessa annetuista äänistä.
Tullakseen voimaan päätös on hyväksyttävä uudelleen aikaisintaan neljäntoista (14) vuorokauden
kuluttua pidettävässä edustajiston kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä edustajiston
kokouksessa annetuista äänistä. Säännöt vahvistaa Metropolia Ammattikorkeakoulun rehtoritoimitusjohtaja.
Ohjesääntöjen muuttamisesta päättää edustajisto yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
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20 § TOIMINNAN PÄÄTTYMINEN
Opiskelijakunnan toiminta päättyy ammattikorkeakoulun toimiluvan päättymiseen. Tätä ennen
edustajisto voi kahdessa peräkkäisessä neljäntoista (14) vuorokauden välein pidettävissä kokouksissaan
todeta opiskelijakunnan lakkauttamisen sekä päättää omaisuuden siirtämisestä opiskelijakunnan
tarkoitusta ja toimintaa vastaavalle oikeustoimikelpoiselle yhteisölle.
21 § VOIMAANTULO
Tämä perussääntö on hyväksytty 8.4.2020 sekä 23.4.2020 pidetyissä Metropolia Ammattikorkeakoulun
opiskelijakunnan edustajiston kokouksissa.
Tämä perussääntö tulee voimaan heti, kun Metropolia Ammattikorkeakoulun rehtoritoimitusjohtaja on
ne vahvistanut ja niillä kumotaan rehtorin 16.4.2020 vahvistamat opiskelijakunnan säännöt.
Metropolia Ammattikorkeakoulun rehtori on vahvistanut Metropolia Ammattikorkeakoulun
opiskelijakunnan perussäännön.
_______.___________kuuta 2020

__________________________________________________
Riitta Konkola
Rehtori-toimitusjohtaja
Metropolian Ammattikorkeakoulu
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 9 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

authority to sign

toimivaltaoikeus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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