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1§ OPISKELIJAKUNTA 
Opiskelijakunnan nimi on Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan kayttaa myos 

lyhennetta ROTKO. Englanniksi opiskelijakunnasta kaytetaan nimea Student Union of Lapland University of Applied 

Sciences. 

Opiskelijakunnan kotipaikka on Rovaniemi ja kieli on suomi. Muita toimipisteita ovat Kemi ja Tornio. 

Opiskelijakunnalla on itsehallinto ja se on aatteellisesti, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. 

Opiskelijakunnan toiminta perustuu ammattikorkeakoululain (413/2005) 42 a §:aan 

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA 
Opiskelijakunnan tehtavana on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen 

kansalaisuuteen. Opiskelijakunnan tehtavana on myos toimia jasentensa yhdyssiteena ja edistaa heidan 

yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisia seka opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyvia 

pyrkimyksiaan. 

1) nimeta opiskelijoiden edustajat 4 luvussa tarkoitettuihin ammattikorkeakoulun toimielimiin; 

2) nimeta opiskelijoiden edustajat opintotukilain (65/1994) 9 §:n mukaiseen ammattikorkeakoulun 

opintotukilautakuntaan; seka 

3) osallistua tarvittaessa terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 §:ssa saadetyn opiskeluterveydenhuollon ja 

sairausvakuutuslain (1224/2004) 13 luvun 11-14 §:ssa saadettyjen opiskelijan perusterveydenhuoltoa koskevien 

tehtavien toteuttamiseen. 

Opiskelijakunta voi saada nimiinsa oikeuksia, tehda sitoumuksia, omistaa kiinteaa omaisuutta ja osakkeita, 

vastaanottaa jalkisaadoksia ja lahjoituksia, kerata asianomaisella luvalla varoja, harjoittaa taloudellista toimintaa 

toimintansa rahoittamiseksi seka toimia kantajana ja vastaajana. 

3§JASENET 
Opiskelijakuntaan voivat kuulua ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat . 

Opiskelijakunta voi hyvaksya jasenikseen myos muita ammattikorkeakoulun opiskelijoita. 

Opiskelija katsotaan jaseneksi hanen maksettuaan opiskelijakunnan jasenmaksun. 

Edustajiston paatoksella opiskelijakunta voi ottaa kannatusjaseniksi yksityisia henkiloita ja oikeuskelpoisia 

yhteisoja, jotka haluavat tukea opiskelijakunnan toimintaa. 

Opiskelijakunta voi ottaa kunniajasenekseen luonnollisen tai juridisen henkilon. Kunniajasenen ottamisesta ja 

erottamisesta paattaa edustajisto. Kunniajaseneksi hyvaksymiseen tarvitaan edustajiston paatos. Kunniajasenella 

ei ole aanioikeutta. 

Edustajisto voi erot taa jasenen, mikali jasen on toiminnallaan opiskel ijakunnassa tai sen ulkopuolella 

vahingoittanut juridisesti ja/tai taloudellisesti opiskelijakuntaa. 

Jasen voi erota opiskelijakunnasta ilmoittamalla erosta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai 

ilmoittamalla erosta edustaj iston kokouksessa poytakirjaan merkittavaksi. 
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4§ JASENMAKSU 
Edustajistolla on opiskelijakunnan talousarvion hyvaksymisen yhteydessa oikeus maarata jasenten ja 

kannatusjasenten suoritettavaksi jasenmaksu. Jasenmaksu kannetaan samansuuruisena kaikilta Lapin 

ammattikorkeakouluun (myohemmin ammattikorkeakoulu) lasnaolevaksi ilmoittautuneilta opiskelijakunnan 

jasenilta. Opiskelijakunnan hallitus paattaa jasenmaksun kantamistavasta ja -ajasta. Kunniajasen ei maksa 

jasenmaksua. Erotessaan tai erotettaessa opiskelijan suoritettua jasenmaksua ei palauteta jasenelle. 

5§ EDUSTAJISTO 
Opiskelijakunnan ylinta paatantavaltaa kayttaa edustajisto. Edustajiston toimikausi on kalenterivuosi. Edustajiston 

sihteerina toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Taman ollessa estyneena voi edustajisto kutsua/nimeta 

kokoukselle sihteerin. 

I. Edustajiston tehtavana on: 

a) Hyvaksya opiskelijakunnan saannot, tarvittavat ohjesaannbt seka muut tarpeellisiksi 

katsomansa saannokset 

b) Valita ja vapauttaa edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 

c) Vahvistaa ja vapauttaa hallituksen puheenjohtaja ja jasenet, opiskelijakunnan 

hallituksella on valtuudet taydentaa hallituksen kokoonpanoa tarvittaessa 

toimikautensa aikana, mutta ei lisata hallituksen jasenten lukumaaraa ilman edustajiston 

paatosta. 

d) Valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin, 

ammattikorkeakoululain 12 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin monijasenisiin 

toimielimiin. Edustajat voidaan maarata hallituksen valittaviksi. 

e) Nimittaa ja vapauttaa toiminnantarkastaja ja vara toiminnantarkastaja 

f) Hyvaksya talousarvio ja toimintasuunnitelma 

g) Maarata jasenmaksun suuruus 

h) Merkita tiedoksi hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus 

i) Paattaa tilinpaati:iksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myi:intamisesta 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

j) Paattaa kiinteisti:in luovuttamisesta tai kiinnittamisesta taikka opiskelijakunnan 

toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta tai ostamisesta, 

k) Edustajisto voi erottaa hallituksen tai hallituksen jasenen erittain 

painavasta syysta ¾ aanienemmisti:illa. Hallituksen jasenille tulee antaa 

mahdollisuus tulla kuulluksi asian kasittelyn yhteydessa ja hallituksen jasenelle 

tulee tiedottaa asiasta vahintaan 10 vuorokautta ennen edustaj iston kokousta. 

I) Asettaa opiskelijakunnalle keskusvaalilautakunta 

Edustajistoon valitaan vahintaan yhdeksan (9) ja korkeintaan viisitoista (15) jasenta. Edustajisto valitaan 

henkili:ivaalilla ehdolle asettuneista vaalikelpoisista jasenista. Jokainen aanioikeutettu on vaalikelpoinen 

edustajiston jaseneksi. Opiskelijakunnan vaaleissa aanioikeus on ainoastaan opiskelijakunnan jasenvelvoitteen 

suorittaneilla opiskelijakunnan jasenilla. Vaalista maarataan tarkemmin edustajiston hyvaksymassa 

vaaliohjesaanni:issa. Opiskelijakunnan vaalien jarjestamisesta vastaa edustajiston asettama 

keskusvaa lilautakunta. 

Edustajiston jasenella on kayti:issaan yksi (1) aani. Aanta voi kayttaa vain henkili:ikohtaisesti. 
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Opiskelijakunnan hallituksen jasen tai tyontekija ei voi toimia samanaikaisesti edustajiston jasenena. Mikali 

edustajiston jasen valitaan hallitukseen ta i opiskelijakunnan tyontekijaksi, tulee hanen sijaansa edustajistoon valita 

uusi jasen siten, kuin opiskelijakunnan vaaliohjesaannossa tarkemmin maarataan. 

Jos edustajiston jasen menettaa vaalikelpoisuutensa tai muusta syysta eroaa edustajistosta kesken toimikautensa 

tulee haneen sijaansa uusi jasen siten, kuin vaaliohjesaannossa tarkemmin maarataan. 

Edustajisto voi hajottaa itsensa ja maarata toimeenpantavaksi uudet vaalit. Paatos edustajiston hajottamisesta ja 

uusista vaaleista on tehtava kahdessa (2) perakkaisessa kokouksessa, joiden vali on vahintaan kaksi (2) viikkoa. 

Paatoksen hyvaksyminen vaatii yli puolet edustajiston kaikista aanista molemmissa kokouksissa. Uusi edustajisto 

on valittava yhden (1) kuukauden kuluessa hajottamispaatoksesta jaljella olevaksi toimikaudeksi. 

Hajotettu edustajisto hoitaa tehtaviaan, kunnes uusi edustajisto on jarjestaytynyt. 

6§ EDUSTAJISTON KOKOONTUMINEN 
Kutsu edustajiston kokoukseen on lahetettava vahintaan seitseman (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille 

edustajiston jasenille. Kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa kasiteltavat asiat. Kokouksessa voidaan kasitella 

myos kokouskutsun ulkopuolisia asioita, mikali edustajisto niin 2/3 enemmistolla paattaa. Yhdistyslain 23 §:ssa 

mainituista asioista ei kuitenkaan voi tehda paatosta ellei niita ale mainittu kokouskutsussa. 

Edustajisto kokoontuu ainakin: 

I. Vaalituloksen vahvistamisen jalkeen ennen toimikautensa alkua jarjestaytymiskokoukseen, jossa 

a) Todetaan edustajiston kokoonpano 

b) Valitaan edustajiston keskuudesta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 

muut tarvittavat toimihenkilot 

c) Va litaan opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja 

d) Valitaan opiskelijakunnan hallitus 

e) Nimetaan tai velvoitetaan hallitus nimittamaan opiskelijajasenet 

ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin, ammattikorkeakoulu lain (923/2014) 4 

kohdassa tarkoitettuihin monijasenisiin toimielimiin. 

f) Vahvistaan nimenkirjoitusoikeudet toimikaudelle 

II. Kevatkokoukseen toukokuun loppuun mennessa, jossa 

a) Esitetaan hallituksen valmistelema opiskelijakunnan toimintakertomus 

b) Esitetaan hallituksen laatima tilinpaatos ja esitetaan tilintarkastuskertomus 

c) Vahvistetaan tilinpaatos ja paatetaan sen aiheuttamista toimenpiteista 

d) Paatetaan vastuuvapauden myontamisesta edellisen vuoden hallitukselle, 

edustajistolle ja muille tilivelvollisille 

e) Voi maarata seuraavan lukuvuoden jasenmaksun suuruuden mikali sita ei edellinen 

edustajisto ale jo maarannyt syyskokouksessaan 

f) Nimetaan keskusvaalilautakunta vaaliohjesaannon mukaisesti, ellei 

jarjestaytymiskokouksessa ale sita nimetty. 
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Ill. Syyskokoukseen marraskuun loppuun mennessa, jossa 

a) Kasitellaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma 

b) Kasitellaan seuraavan vuoden talousarvio 

c) Valitaan tilintarkastaja seka varatilintarkastaja 

d) Vahvistetaan ohjesaanni:it ja muut tarvittavat saanni:ikset seuraavalle vuodelle 

e) Paatetaan seuraavan vuoden mahdollisten palkkioiden suuruus 

f) Voi maarata seuraavan lukuvuoden jasenmaksun suuruuden mikali se katsoo, etta 

se on tarpeen maarata syyskokouksessa 

Edustajiston kokous on laillinen ja paati:isvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja seka vahintaan puolet edustajiston jasenista. Edustajisto kokoontuu 

hallituksen kutsusta, silloin kun hallitus tai edustajiston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun 1/4 

edustajiston jasenista sita ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta pyytaa. 

Ylimaarainen kokous on pidettava kahden (2) viikon kuluessa siita, kun edustaj iston puheenjohtaja ja/tai hallitus 

saa tiedon asiaa koskevasta pyynni:ista. 

Opiskelijakunnan jasenilla ja tyi:intekiji:iilla on lasnaolo-oikeus ja puheoikeus edustajiston kokouksissa, ellei 

edustajisto yli puolella enemmisti:illa paata rajoittaa lasnaolo-oikeutta tai puheoikeutta jonkin asian kasittelyn 

ajaksi. 

7§ HALLITUS 
Opiskelijakunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa kayttaa edustajiston asettama hallitus. Hallituksen tehtavana on 

johtaa opiskelijakunnan toimintaa, vastata opiskelijakunnan hallinnosta ja valvoa, etta voimassa olevia saadi:iksia 

noudatetaan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

Hallitus valitsee opiskelijakunnan toiminnanjohtajan ja muut tyi:intekijat. Hallitus toimii toiminnanjohtajan 

esimiehena. Hallituksen puheenjohtaja on toiminnanjohtajan lahiesimies. Toiminnanjohtaja toimii 

opiskelijakunnan muiden tyi:intekiji:iiden esimiehena. 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, seka vahintaan kuusi (6) ja enintaan yhdeksan (9) hallituksen jasenta. 

Valinnassa tulee pyrkia siihen, etta valitaan vahintaan kolme jasenta kummalta kin kampukselta. Hallituksen 

jasenista valitaan varapuheenjohtaja. 

Opiskelijakunnan tyi:intekija ei voi kuulua hallitukseen. Hallituksen sihteerina toimii opiskelijakunnan 

toiminnanjohtaja. Taman ollessa estyneena voi hallitus kutsua/nimeta kokoukselle sihteerin. 

Edustajiston jarjestaytymiskokous valitsee opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajan seka muut hallituksen 

jasenet. Puheenjohtajan on saatava yli puolet vaalissa annetuista aanista. Hallituksen jarjestaytymiskokous on 

pidettava ennen sen toimikauden alkua. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan seka 

sopii keskinaisesta tyi:injaostaan. 

Hallituksen kutsuu koolle opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja tai hanen estyneena ollessaan 

varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle myos silloin, kun vahintaan ¼ hal lituksen 

jasenista sita hanelta kirjallisesti pyytaa. Kutsu hallituksen jarjestaytymiskokoukseen on lahetettava kaikille 

hallitukseen valituille vahintaan viisi (5) vuorokautta ennen kokousta. 
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Hallituksen kokous on laillinen ja paatosvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikal la on 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja seka vahintaan puolet (1/2) hallituksen jasenista. 

Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on puhe- ja lasnaolo-oikeus hallituksen kokouksissa. 

Jokaisella hallituksen jasenella on yksi (1) aani. Aanta voi kayttaa vain henkilokohtaisesti. 

Jos edustajisto on vapauttanut hallituksen tai sen jasenen tehtavist aan kesken toimikauden, valitaan tarvittaessa 

uusi hallitus tai uusi jasen jaljella olevaksi toimikaudeksi. Edustajiston vapauttaessa hallituksen pu heenjohtajan 

tehtavastaan kesken toimikauden, vapautuu samalla koko hallitus tehtavastaan ja t ilalle va litaan uusi hallitus 

yhden (1) kuukauden kuluessa vapauttamispaatoksesta, ja ljella olevaksi toimikaudeksi. 

Jos hallitus eroaa tai muusta syysta vapautetaan tehtavistaan, se vastaa valttamattomista hallitukselle kuuluvista 

tehtavista siihen asti, kunnes uusi hallitus on jarjestaytynyt. 

Edustajiston erotessa kesken toimikautensa ha llitus eroaa. 

8 § ALOITEOIKEUS 
Jokaisella opiskelijakunnan jasenella on oikeus tehda aloite edustajistolle. Aloite osoitetaan hallitukselle, joka 

antaa siita lausunnon. Aloite kasitellaan seuraavassa mahdollisessa edustajiston kokouksessa. Aloitteen 

ensimmaisella allekirjoittajalla on oikeus tulla kuulluksi edustajiston ja hallituksen kokouksessa. Tehdysta 

paatoksesta on ilmoitettava aloitteen ensimmaiselle allekirjoit tajalle. Aloitteen hallitukselle voi tehda joka inen 

opiskelijakunnan jasen. Tehdysta paatoksesta on ilmoitettava aloitteen ensimmaiselle allekirjoittajalle. 

9 § PAATOKSENTEKO 
Opiskelijakunnan vira llisia kokoontumismuotoja ovat kokoukset, jossa osa llistujat ovat lasna samassa t ilassa seka 

etayhteydel la toteutetut kokoukset. Edustajiston paatokset tehdaan yksinkertaisella aanten enemmistolla. Aanten 

mennessa tasan puheenjohtajan aani ratkaisee, paitsi henkiloval innoissa arpa. Henkilovalinnoissa kaytetaan 

suljettua lippuaanestysta. Aanestys on suoritettava suljettuna lippuaanestyksena myos, mika li yksikin kokouksen 

aanivaltainen edustaja sita vaatii. 

10 § ASIAKIRJOJEN JULKISUUS JA VALITUSOIKEUS 
Opiskelijakunnan ammattikorkeakoululain 41 §: n mukaisen toiminnan julkisuuteen sovelletaan, mita 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa {621/1999) saadetaan mainitun lain 4§:n 1 momenteissa 

tarkoit etun viranomaisen toiminnan j ulkisuudesta. Opiskelijakunnan muut asiakirjat ovat julkisia 

opiskelijakunnan jasenille, jollei laissa tai na1ssa saan no1ssa toisin paateta. Opiskelijakunnan 

kiinteistotoimintaan ja liiketoimintaan liittyvat asiakirjat ja yksityista henkiloa koskevat asiakirjat eivat ole 

julkisia. Asianosaisella on oikeus saada nahtavakseen itseaan koskevat asiakirjat. Opiskel ijakunnan 

toimielimen keskuudessa syntynyt ehdotus, luonnos, mietinto, lausunto, muist io tai muu selvitys on kuitenkin 

julkinen, ellei toimielin toisin paata. Asiakirja, joka on valmisteltavana, ei ole viela julkinen. Opiskel ijakunnan 

jasenilla on oikeus saada otteita opiskelijakunnan jasenille julkisista opiskelijakunnan edustajiston, hallituksen 

ja toimielinten poytakirjoista. Naista otteista on suoritettava hall ituksen paattamien perusteiden mukainen 

maksu opiskelijakunnalle. Opiskelijakunnan hallintoasiaa koskevaan paatokseen saa hakea oikaisua paatoksen 

tehneelta toimielimelta. Oikaisuvaatimusmenettelysta saadetaan hall intolaissa. Oikaisuvaatimukseen annettuun 

paaokseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen sietn kuin hallintokayttolaissa {586/1996) 

saadetaan. Hallinto-oikeuden paatokseen ei saa hakea muutosta va littamalla. Muilta osin noudatetaan 
yhdistysla in {Yhdl 32 ja 33 §) maarayksia. 
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11 § NIMENKIRJOITTAJAT 
Opiskelijakunnan nimen kirjoittavat toiminnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yhdessa tai toinen heista 

hallituksen varapuheenjohtajan kanssa. 

12 § TALOUS 
Opiskelijakunta on kirjanpitovelvollinen. Kirjanpito on soveltuvin osin toteutettava ki rjanpitolaissa (1336/1997) 

tarkoitetulla tavalla. 

Opiskelijakunnalla on joko tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai ti lintarkastuksesta vastaava 

tilintarkastusyhteiso. Til intarkastajan on oltava JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja. 

Opiskelijakunnan tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on laadittava t ilinpaati:is seka toimitettava 

tilintarkastuksen suorittamiseksi tarvittavat asiakirjat toiminnantarkastajalle neljan (4) kuukauden sisal la tilikauden 

paattymisesta. 

Hallit uksen tulee toimittaa tilinpaatos, tilintarkastuskertomus seka tehtyjen muistutusten johdosta laaditut 

selvitykset edustajistolle viimeistaan edustajiston kevatkokouskutsun yhteydessa. 

13 § SAHKOINEN PAATOKSENTEKO 
Opiskelijakunnan hallituksen ja edustajiston paatoksenteko voidaan jarjestaa tietoliikenneyhteyden tai muun 
teknisen apuvalineen avulla. 

14§ SAANTOJEN MUUTTAMINEN 
Naiden saanti:ijen muuttamisesta paattaa edustajisto. Saantojen muuttamisesta on paatettava kahdessa (2) 

perakkaisessa, vahintaan kahden (2) viikon val iajoin pidettavassa kokouksessa, joissa kummassakin 

muutosehdotuksen on saatava vah intaan kaksi kolmasosaa (2/3) kaikista edustajiston kokouksen aanista. Saannot 

vahvistaa ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja. 

Hallitus tarkastaa saanti:ijen ajantasaisuuden kahden vuoden valein parill isina vuosina. 

Lapin ammattikorkeakoulun rehtori on vahvistanut nama saannot d 5 . /)._ 
voimassa. 

2018, josta lahtien ne ovat 

Elina Holm 
Toiminnanjohtaja 
Opiskelijakunta Rotko 

Pekka Sonninen 
Edustajiston puheenjohtaja 
Opiskelijakunta ROTKO 
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