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AMMATTIOPISTO TAVASTIAN OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 

 

  

1§ 
Nimi ja kotipaikka 
  

Opiskelijakunnan nimi on Ammattiopisto Tavastian opiskelijakunta ja kotipaikka on 
Hämeenlinna.  

 

2§ 
Jäsenet 
 

Koulutuksen järjestäjän oppilaitoksella tulee olla sen opiskelijoista muodostuva 
opiskelijakunta. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 § 106) 
 
Oppilaitoksessa on yksi opiskelijakunta, johon kuuluvat kaikki Ammattiopisto Tavastian 
opiskelijat. Jäsenyys alkaa siitä, kun opiskelija valitaan oppilaitokseen ja päättyy opintojen 
päättyessä.  

 
 
3§ 
Tehtävät 
 

Opiskelijakunnan tehtävänä on 

1. koulun sisäisen yhteistyön ylläpitäminen ja edistäminen. 

2. opiskelijoiden yhteistoiminnan suunnittelu ja edistäminen. 

3. omalta osaltaan tehdä tunnetuksi ja lisätä ammatillisen oppilaitoksen arvostusta. 

4. opiskelijoiden yhteisöllisen toiminnan järjestäminen. 

5. opiskelijoiden edustuksen valitseminen oppilaitoksen toimielimiin. 

6. tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja oppilaitosta koskevissa asioissa. 

7. Opiskelijakunta myös omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen ja 

kriittiseen kansalaisuuteen. 

 

4§  
Toimielimet 
 

Opiskelijakunnan toimieliminä ovat opiskelijankunnan kokous ja opiskelijakunnan hallitus. 
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5§  
Opiskelijakunnan kokous 
 

Opiskelijakunnan sääntömääräinen kokous pidetään syyslukukauden alussa ja ylimääräiset 
kokoukset tarvittaessa. Kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä Wilmassa sekä info-
tv:ssä vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokouspäivää sekä lisäksi 
vastuuopettajat ja opettajat tiedottavat kokouksesta ryhmissä. Kokouskutsussa ilmoitetaan 
käsiteltävät asiat. Kokouksen kutsuu koolle hallitus, opiskelijapalvelupäällikkö tai heidän 
valtuuttamansa henkilö. 

 
Opiskelijakunnan kokouksen tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus, valita kokoukselle 
puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat, valita alkavalle 
toimivuodelle hallituksen jäsenet sekä tarvittaessa opiskelijaedustajat koulun toimielimiin. 
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, asian 
ratkaisee arpa. Lisäksi kokouksen tehtävänä on käsitellä muut asiat, jotka on jätetty 
hallituksen valmisteltavaksi vähintään 10 päivää ennen kokousta. 

 

 

6§  
Opiskelijakunnan hallituksen jäsenten valinta 
 

Opiskelijakunnan asioita hoitaa hallitus, johon valitaan 10 opiskelijaa (10), joista vähintään 
8 jäsentä on ammatillista perustutkintoa opiskelevia sekä tarvittaessa korkeintaan viisi (5) 
varajäsentä: Hallituksen jäseniksi haluavat opiskelijat esitellään opiskelijakunnan 
kokouksessa. Opiskelijakunnan kokous valitsee näistä ehdokkaista 10 jäsentä ja 
korkeintaan 5 varajäsentä opiskelijakunnan hallitukseen. Valitut jäsenet sitoutuvat 
osallistumaan hallituksen toimintaan. Edellisen vuoden hallituksen jäsenistä saa jatkaa 
enintään viisi (5) jäsentä. Hallitus ja henkilökunnan edustaja nimeävät ehdokkaat 
edellisestä hallituksesta seuraavalle toimikaudelle. Lopullinen päätäntävalta on kuitenkin 
opiskelijakunnan kokouksella.  

 
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. 
Hallitus voi erottaa hallituksen jäsenen, joka on ilmoittamatta poissa 3 kuukautta hallituksen 
toiminnasta. Toimintakauden aikana eronneiden tai erotettujen tilalle hallitus nimittää uuden 
jäsenen varajäsenistä tai muista opiskelijoista.  

 
7§ 

Opiskelijakunnan hallituksen tehtävät ja toiminta 
 

Hallituksen tehtävänä on johtaa opiskelijakunnan toimintaa näiden sääntöjen ja 
opiskelijakunnan kokouksen päätösten mukaisesti. 
 
Opiskelijakunnan johdon muodostaa opiskelijakunnan hallitus ja sen toimintaa johtaa 
puheenjohtaja. Kuitenkin ylintä päätäntävaltaa käyttää opiskelijakunnan kokous. 
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Hallituksen kokouskutsu on tehtävä vähintään viikkoa ennen kokousta. Puheenjohtaja, 
sihteeri tai opiskelijapalvelupäällikön valtuuttama henkilö kutsuu kokouksen koolle. Kokous 
on kutsuttava koolle myös, mikäli vähintään kolme (3) sen jäsentä niin päättää. 

 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (5) sen jäsenistä on läsnä. Päätökset 
tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni. Äänestystilanteissa myös varajäsenillä on äänioikeus, jos kaikkia 
varsinaisia jäseniä ei ole paikalla. 
 
Hallitus luo aina toimikauden alussa tavoitteet ja toimintasuunnitelman, joissa kerrotaan sen 
vuoden hallituksen tavoitteet ja kokouskäytännöt sekä puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajan, sihteerin ja henkilökunnan edustajan tehtävät.Toimintasuunnitelmassa 
määritellään myös jäsenten ja varajäsenten oikeudet ja velvollisuudet. Nimenkirjoitusoikeus 
on puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla, ellei hallitus toisin päätä. 

 
 
9§ 
Talous 
  

Opiskelijakunnan toimintaan voidaan käyttää oppilaitoksen opiskelijatoiminnan määrärahoja 
opiskelijakunnan hallituksen ja opiskelijapalvelupäällikön valtuuttaman henkilön 
ehdotuksesta. Esitykset varjojen käytöstä tehdään opiskelijapalvelupäällikölle. Määrärahan 
ensisijaisena käyttötarkoituksena on koko opiskelijakunnan hyväksi tapahtuva 
yhteisöllinen toiminta.   

 
 
10§ 
Toimikausi 
 

Opiskelijakunnan toimikausi on lukuvuosi. Hallituksella on kuitenkin mandaatti syksyn 
opiskelijakunnan kokoukseen asti, kunnes uusi hallitus on nimetty. 

 

11§ 
Opiskelijakunnan tilat 
 
 Oppilaitos osoittaa opiskelijakunnalle toimintaa varten tarvittavat tilat. 
 
12§ 
Sääntöjen muuttaminen ja vahvistaminen 
 

Sääntöjä voidaan muuttaa, jos hallituksen kokouksessa 2/3 enemmistö kannattaa 
ehdotusta tai oppilaitoksen nimeämän työryhmän ehdotuksesta. Kuitenkin opiskelijakunnan 
kokous vahvistaa sääntömuutosehdotuksen. Säännöt käydään läpi syksyisin 
opiskelijakunnan kokouksessa.  

 

 
 


