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1 § Opiskelijakunta 

Opiskelijakunnan nimi on LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KOE. 

Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös virallista lyhennettä Opiskelijakunta KOE. 
Opiskelijakunnan virallinen englanninkielinen nimi on Student Union of LAB University of 
Applied Sciences KOE. Englanninkielisestä nimestä voidaan käyttää myös virallista 
lyhennettä Student Union KOE. Tarkemmin nimen käytöstä kerrotaan Opiskelijakunnan 
nimen taivutusohjeissa. 

Opiskelijakunnan kotipaikka on Lappeenranta. 

Opiskelijakunnan toimipaikkoina ovat LAB-ammattikorkeakoulun toimipaikat. 

Opiskelijakunnan toiminta on kaksikielistä (suomi ja englanti). Opiskelijakunnan virallinen 
kieli on suomi. 

Opiskelijakunnan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. 

Opiskelijakunnalla on itsehallinto. 

Opiskelijakunnan toiminta perustuu ammattikorkeakoululakiin. 

 

2 § Tarkoitus ja toiminta 

Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän 
yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan 
yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään. 

Opiskelijakunnan lakisääteisiä tehtäviä ovat: 

-  Valita opiskelijoiden edustajat Ammattikorkeakoululain (932/2014) 4 luvussa 
tarkoitettuihin toimielimiin (ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallitus, tutkintolautakunta, 
johtosäännössä määritellyt toimielimet) 
-   Osallistua ammattikorkeakoululain 41 § 1. mom 2-kohdan mukaisesti opiskelijan 
terveydenhuoltoa koskevien tehtävien toteuttamiseen 

  
Opiskelijakunta voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, omistaa kiinteää 
omaisuutta ja osakkeita, vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, kerätä asianomaisella 
luvalla varoja, harjoittaa taloudellista toimintaa toimintansa rahoittamiseksi sekä toimia 
kantajana ja vastaajana. 

 
3 § Jäsenet 

Opiskelijakunnalla on erilaisia jäsenyyksiä, näitä ovat opiskelijajäsenet, kannatusjäsenet, 
sekä kunniajäsenet. Opiskelijakunnan jäseniä ovat kaikki jäsenmaksunsa suorittaneet. 
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Jäsenmaksun suuruus määräytyy vuosittain edustajiston syyskokouksen päätöksen 
mukaisesti. Opiskelijakunnasta voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti Opiskelijakunnan 
hallitukselle. 

Opiskelijajäsenet ovat LAB-ammattikorkeakoulussa opiskelevia, jotka ovat suorittaneet 
edustajiston määräämän jäsenmaksun. Opiskelijajäsenillä on ehdolleasettumis- sekä 
äänioikeus edustajistovaaleissa. Opiskelijajäsenellä on puhe- läsnäolo-oikeus 
Opiskelijakunnan edustajiston kokouksissa. Eronnut opiskelijajäsen voi anoa 
jäsenmaksun palautusta käyttämättä jääneistä kokonaisista lukukausista. Korvauksen 
suuruus määritellään erillisessä ohjeistuksessa.  

Opiskelijakunnan kannatusjäseniksi voivat liittyä ne yksityiset henkilöt ja 
oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea opiskelijakunnan toimintaa ja jotka 
hallitus hyväksyy kannatusjäseniksi. Kannatusjäsenen tulee suorittaa edustajiston 
määräämä kannatusjäsenmaksu. Kannatusjäsenellä ei ole ehdolleasettumis- eikä 
äänioikeutta edustajistovaaleissa. Kannatusjäsenen ollessa organisaatio, voi organisaatio 
nimetä edustajan, jolla on oikeus toimia organisaation nimissä Opiskelijakunnan 
edustajiston kokouksissa ja käyttää täällä puhe- ja läsnäolo-oikeutta.  

Opiskelijakunnan kunniajäseniksi voidaan edustajiston toimesta nimittää henkilö, joka on 
tehnyt merkittävää työtä Opiskelijakunnan eteen. Kunniajäsenillä ei ole liittymis- tai 
jäsenmaksua. Opiskelijakunnan kunniajäsenillä on edustajiston kokouksissa puhe- ja 
läsnäolo-oikeus. Kunniajäsenillä ei ole ehdolleasettumis- eikä äänioikeutta 
edustajistovaaleissa. 

 

4 § Jäsenen erottaminen 

Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä erottaa jäsenen, joka: 

1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on Opiskelijakuntaan liittymällä 
sitoutunut; 

2) on menettelyllään Opiskelijakunnassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut 
Opiskelijakuntaa; tai 

3) ei enää täytä laissa tai Opiskelijakunnan säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.  

 

5 § Edustajisto 

Opiskelijakunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyslain mukaiset valtuutetut, eli 
edustajisto. Edustajiston toimikausi on kalenterivuosi. Edustajistoon valitaan 
kaksikymmentä (20) jäsentä ja kymmenen (10) varajäsentä. Edustajiston minimikoko on 
kymmenen (10) jäsentä. Mikäli ehdokasasettelussa ei asetu ehdolle minimimäärää 
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ehdokkaita, tai toimintavuoden aikana edustajiston jäseniä eroaa, edustajisto on 
velvoitettu täydentämään itseään täydennysvaalien avulla. 

Tarkempia ohjeita edustajiston työskentelystä annetaan edustajiston ohjesäännössä. 

 

5.1 § Edustajiston tehtävät 
 

Edustajiston tehtävänä on: 

-       nimittää ja vapauttaa edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
-       nimittää ja vapauttaa hallituksen puheenjohtaja, kampuspuheenjohtajat ja hallituksen 

jäsenet 
-       nimittää ja vapauttaa jäsenet Ammattikorkeakoululain (932/2014) 4 luvussa 

tarkoitettuihin toimielimiin 
-       nimittää ja vapauttaa tilin-, varatilin- ja toiminnantarkastajat 
-       määrittää hallituksen koko 
-       vahvistaa Opiskelijakunnan työntekijöiden palkkaaminen 
-       hyväksyä talousarvio, toimintasuunnitelma ja määritellä Opiskelijakunnan talouden ja 

toiminnan suuntaviivat ja ohjeet 
-       määrätä jäsenmaksujen suuruus 
-       merkitä tiedoksi hallituksen valmistelema Opiskelijakunnan toimintakertomus 
-       päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
-       hyväksyä Opiskelijakunnan säännöt, tarvittavat ohjesäännöt sekä muut tarpeellisiksi 

katsomansa säännökset 
-       päättää kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka Opiskelijakunnan 

toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta tai ostamisesta 
-       nimittää henkilöt keskusvaalilautakuntaan 

 
 
5.2. § Edustajiston vaalit 
 
Edustajisto valitaan suhteellisella listavaalilla ehdolle asetetuista vaalikelpoisista jäsenistä 
yhdistyslain (503/1989) 29 § 3. mom. 2-kohdan mukaisesti, siten että 

”kukin ääni annetaan jollekin ehdokaslistassa olevalle ehdokkaalle, jolloin kullakin 
ehdokaslistalla ääniä eniten saanut saa vertausluvukseen ehdokaslistan saaman koko 
äänimäärän, toisena oleva puolet äänimäärästä, kolmantena oleva yhden kolmasosan 
äänimäärästä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden vertauslukujen 
mukaisessa järjestyksessä”. 
 

Opiskelijakunnan vaaleissa äänioikeus on ainoastaan Opiskelijakunnan jäsenmaksun 
suorittaneilla opiskelijajäsenillä. Jokaisella jäsenmaksun suorittaneella opiskelijajäsenellä 
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on edustajiston vaaleissa käytössään yksi (1) henkilökohtainen ääni. Vaalikelpoisia ovat 
kaikki jäsenmaksunsa suorittaneet opiskelijajäsenet. Vaalilistan yhteyshenkilön ei tarvitse 
olla Opiskelijakunnan jäsen. Äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta määrätään tarkemmin 
Opiskelijakunnan vaaliohjesäännössä. 

Opiskelijakunnan vaalien järjestämisestä vastaa edustajiston 
järjestäytymiskokouksessaan nimittämä keskusvaalilautakunta. Edustajiston vaaleista 
määrätään tarkemmin edustajiston hyväksymässä vaaliohjesäännössä. 

 

5.3 § Edustajiston hajoaminen 

Edustajisto voi hajottaa itsensä ja määrätä toimeenpantavaksi uudet vaalit. Päätös 
edustajiston hajottamisesta ja uusista vaaleista on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä 
kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Päätöksen hyväksyminen vaatii 
puolet edustajiston kaikista äänistä molemmissa kokouksissa. Uusi edustajisto on 
valittava yhden (1) kuukauden kuluessa hajottamispäätöksestä jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi. Hajotettu edustajisto hoitaa tehtäviään, kunnes uusi edustajisto on 
järjestäytynyt. Edustajiston hajotessa myös hallitus hajoaa, tarkemmin hallituksen 
hajoamisesta määrätään 6.7 § Hallituksen eroaminen. 

 

 
5.4 § Edustajiston koollekutsuminen 

Kutsu ja esityslista edustajiston kokoukseen on lähetettävä sähköpostitse vähintään 
seitsemää (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille edustajiston jäsenille, hallituksen 
jäsenille sekä toiminnanjohtajalle. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettava julkisesti 
Opiskelijakunnan virallisissa viestintäkanavissa, mutta kuitenkin vähintään 
Opiskelijakunnan nettisivuilla. Edustajiston jäsenen on ilmoitettava edustajiston 
puheenjohtajalle esteestä osallistua kokoukseen viimeistään yhtä (1) vuorokautta ennen 
kokousta. Edustajisto kokoontuu edustajiston puheenjohtajan kutsusta tai kun hallitus 
katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kolmannes (1/3) edustajiston jäsenistä sitä 
ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Opiskelijakunnan ylimääräinen kokous 
voidaan järjestää Yhdistyslain 20 § 2. mom. mukaisesti.  

 

5.5. § Edustajiston kokoontuminen 

Edustajisto kokoontuu ainakin: 

Ennen toimikautensa alkua järjestäytymiskokoukseen, jossa 

-       todetaan edustajiston kokoonpano 
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-       valitaan edustajiston keskuudesta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut 
tarvittavat toimihenkilöt 

-       määritetään Opiskelijakunnan hallituksen koko 
-  nimetään hallituksen puheenjohtaja ja kampuspuheenjohtajat 
- nimetään Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet 
-      nimetään keskusvaalilautakunta ja sen puheenjohtaja 

 
 

Kevätkokoukseen, jossa 

-       esitetään edellisen hallituksen valmistelema Opiskelijakunnan toimintakertomus, 
jonka istuva hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 

-       esitetään edellisen hallituksen laatima tilinpäätös ja tilin- ja 
toiminnantarkastuskertomus 

-       vahvistetaan tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus ja päätetään sen 
aiheuttamista mahdollisista toimenpiteistä 

-       päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edelliselle hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille 

 
Syyskokoukseen, jossa 

-       hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma 
-       hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio 
-       nimetään tilin- ja varatilintarkastajat sekä toiminnantarkastaja 
-       määrätään jäsenmaksujen suuruus 
-       vahvistetaan ohjesäännöt ja muut tarvittavat säännökset seuraavalle vuodelle  
-       päätetään seuraavan vuoden palkkiot ja niiden suuruus 
- nimetään opiskelijaedustaja LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen 

 
5.6. § Edustajiston ylimääräinen järjestäytymiskokous 

Edustajisto voi järjestäytyä uudestaan kesken toimikauden ilman uusia vaaleja, jos 
edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jättäytyvät nimikkeestään, mutta eivät 
eroa edustajistosta. Edustajiston ylimääräisessä järjestäytymiskokouksessa todetaan uusi 
edustajiston kokoonpano. Edustajiston puheenjohtajan jättäytyessä nimikkeestään, 
edustajiston varapuheenjohtaja nousee edustajiston puheenjohtajaksi ja edustajisto 
valitsee keskuudestaan edustajiston jäljellä olevalle kaudelle varapuheenjohtajan ja 
tarvittavat toimihenkilöt. Edustajiston varapuheenjohtajan jättäytyessä nimikkeestään, 
edustajisto valitsee keskuudestaan edustajiston jäljellä olevalle kaudelle 
varapuheenjohtajan ja tarvittavat toimihenkilöt. Edustajisto voi kokouksessaan 2/3 
enemmistöllä päättää ylimääräisen järjestäytymiskokouksen pitämisestä. Kokouskutsu 
ylimääräiseen järjestäytymiskokoukseen lähetetään viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen 
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kokousta. Varsinaisen ja ylimääräisen järjestäytymiskokouksen välillä tulee olla vähintään 
kaksi (2) viikkoa.  

 

5.7. § Keskusvaalilautakunta  

Keskusvaalilautakunnan tehtäviä ovat: 
 
-  Järjestää Opiskelijakunnan edustajistovaalit 

-  Varmistaa ehdolle asettuneiden vaalikelpoisuus 

-  Kampuskohtaisten vaalilautakuntien perustaminen 

-  Ilmoittaa vaalien tuloksen 

 
Mikäli keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja eroaa, edustajiston seuraava kokous 
asettaa uuden keskusvaalilautakunnan. Hajoamisesta on ilmoitettava edustajiston 
puheenjohtajalle välittömästi. Edustajistonkokous on pidettävä mahdollisimman nopeasti 
ilmoituksen saapumisesta. Keskusvaalilautakunta hoitaa sille kuuluvia tehtäviä uuden 
keskusvaalilautakunnan järjestäytymiseen saakka. Uuden keskusvaalilautakunnan on 
järjestäydyttävä 30 vrk kuluessa nimeämisestä. 

 
Tarkemmin keskusvaalilautakunnan toiminnasta määrätään erillisessä 
vaaliohjesäännössä. 

 

5.8. § Edustajiston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolo-oikeus 

Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle 
kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet (1/2) edustajiston 
jäsenistä. Opiskelijakunnan hallituksella, edustajiston varajäsenillä ja työntekijöillä on 
puhe- ja läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa, Opiskelijakunnan jäsenillä on 
läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa, ellei edustajisto äänten enemmistöllä päätä 
rajoittaa läsnäolo-oikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi.  

 

5.9. § Päätöksenteko edustajiston kokouksissa 

Jokaisella edustajiston jäsenellä on käytössään yksi (1) henkilökohtainen ääni. Ääntä voi 
käyttää myös etäyhteydellä. 

Edustajisto voi kokouksissaan päättää käsitellä asian, josta ei ole mainittu 
kokouskutsussa, mikäli paikalla olevasta edustajistosta vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) 
kannattaa lisäystä. 
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5.10. § Edustajistosta eroaminen ja erottaminen  
 
Edustajiston jäsen voi erota edustajistosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostitse 
edustajiston puheenjohtajalle. Edustajan erotessa tulee hänen sijaansa nimetä varajäsen 
heti jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Seuraaja nousee ensisijaisesti samalta vaalilistalta, 
mikäli vaalilistalla ei ole varajäseniä nousee varajäsenet vertausluvun mukaisessa 
järjestyksessä edustajistoon. 

Jos edustaja ei enää täytä edustajiston jäsenen määritelmää kesken edustajiston 
toimikauden tai ⅔ äänten enemmistöllä edustajisto antaa epäluottamuslauseen 
erottaminen tulee voimaan välittömästi. 

Edustajiston hajotessa sekä edustajisto että hallitus eroavat. Vanha edustajisto jatkaa 
tehtäviään kunnes uusi edustajisto on järjestäytynyt ja vastaavasti vanha hallitus jatkaa 
tehtäviään kunnes uusi hallitus on järjestäytynyt. Tarkemmin hallituksen hajoamisesta 
määrätään 7.7 § Hallituksen eroaminen. 

Edustajiston puheenjohtajan erotessa kokonaan edustajistosta kesken toimikauden 
varapuheenjohtaja nousee puheenjohtajaksi. Muu edustajisto järjestäytyy uudelleen 
kahden viikon kuluessa eron hyväksymisestä ja täydentää itseään varajäsenistä.  

 
6 § Hallitus 

Opiskelijakunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Tarkempia ohjeita 
hallituksen työskentelystä annetaan hallituksen ohjesäännössä. 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi 
kampuspuheenjohtajaa sekä vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. 

 

6.1. § Hallituksen tehtävät 

Hallituksen tehtävänä on: 

-       hoitaa Opiskelijakunnan asioita huolellisesti 
- huolehdittava siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla 

tavalla järjestetty 
- edustaa opiskelijakuntaa 
- johtaa Opiskelijakunnan toimintaa 
-       vastata Opiskelijakunnan hallinnosta 
-       valvoa, että voimassa olevia sääntöjä noudatetaan 
-       valita ja erottaa Opiskelijakunnan toiminnanjohtaja ja muut työntekijät 
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6.2 § Hallituksen nimeäminen 

Edustajiston järjestäytymiskokous nimittää Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajan 
ja kampuspuheenjohtajat sekä muut hallituksen jäsenet. Hallitukseen valittaessa hakijan 
tulee olla LAB-ammattikorkeakoulun opiskelija ja Opiskelijakunnan jäsen. Hallituksen 
jäsenen toimikaudesta puolet täytyy olla sekä Opiskelijakunnan jäsen että LAB-
ammattikorkeakoulun opiskelija. Opiskelijakunnan työntekijä ei voi kuulua hallitukseen. 
Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä ennen toimikauden alkamista. Hallitus sopii 
keskinäisestä työnjaosta järjestäytymiskokouksessaan. 

 

6.3 § Hallituksen koollekutsuminen 

Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä sähköpostitse hallituksen ja edustajiston 
jäsenille, toiminnanjohtajalle sekä muille tarvittaville henkilöille ilmoittamiinsa osoitteisiin 
vähintään seitsemää (7) vuorokautta ennen kokousta. Hallituksen kokouksen esityslista 
tulee toimittaa vähintään kolme (3) vuorokautta ennen kokousta. Hallituksen kutsuu koolle 
Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 
kampuspuheenjohtaja. Mikäli vähintään kaksi hallituksen jäsentä pyytää hallituksen 
puheenjohtajalta kirjallisesti esittämänsä asian käsittelyä, on hallitus kutsuttava koolle 
mahdollisimman nopeasti pyynnön esittämisestä. 

 

6.4 § Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä puhe- ja läsnäolo-
oikeus 

Hallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle 
kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai kampuspuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) 
hallituksen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin voidaan osallistua koollekutsujan 
määrittelemällä etäyhteydellä. Hallituksen kokous voidaan järjestää myös sähköpostitse. 

Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus 
hallituksen kokouksissa. Edustajiston jäsenillä on läsnäolo-oikeus hallituksen 
kokouksissa. Hallitus voi enemmistön päätöksellä myöntää myös muille kutsutuille puhe- 
ja läsnäolo-oikeuden. 

 

6.5 § Päätöksenteko hallituksen kokouksissa 

Jokaisella hallituksen jäsenellä on käytössään yksi (1) henkilökohtainen ääni. Ääntä voi 
käyttää myös etäyhteydellä. 

Hallitus voi kokouksissaan päättää käsitellä asian, josta ei ole mainittu kokouskutsussa, 
mikäli paikalla olevasta hallituksesta vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kannattaa lisäystä. 
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6.6 § Hallituksen jäsenen erottaminen tai eroaminen 

Edustajiston vapauttaessa hallituksen puheenjohtajan tehtävästään kesken toimikauden, 
vapautuu samalla koko hallitus tehtävistään ja tilalle nimetään väliaikainen hallitus. Uuden 
hallituksen rekrytointi aloitetaan välittömästi edustajiston vapautettua hallitus tehtävistään. 

Edustajiston vapauttaessa hallituksen jäsenen tehtävistään, nimittää edustajisto 
tarvittaessa uuden hallituksen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallituksen jäsen 
voi erota hallituksesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostitse edustajiston 
puheenjohtajalle. Hallituksen jäsen on velvollinen hoitamaan tehtäväänsä, kunnes 
edustajisto on vahvistanut eron kokouksessaan. Edustajiston kokous on järjestettävä 
kahden (2) viikon kuluessa eroanomuksen toimituksesta. Edustajisto päättää eron 
myöntäessään myös mahdollisesta hallituksen täydentämisestä.  

Jos hallituksen jäseneen ei ole saatu yhteyttä kuukauteen (30 vrk), hallitus voi todeta 
hänet kokouksessaan eronneeksi Opiskelijakunnan hallituksesta ja toimittaa tiedon 
edustajistolle. 

 

 
6.7 § Hallituksen eroaminen 

Jos hallitus eroaa tai muusta syystä vapautetaan tehtävistään kesken toimikauden, 
edustajisto nimittää hallituksen erottamiskokouksessa väliaikaisen hallituksen, joka jatkaa 
hallitukselle kuuluvia tehtäviä, kunnes edustajisto on nimittänyt uuden hallituksen ja uusi 
hallitus on järjestäytynyt. 

 

7 § Työntekijät 

Opiskelijakunnan työntekijöitä ovat toiminnanjohtaja sekä tarpeelliseksi katsotut muut 
työntekijät. Toiminnanjohtaja johtaa Opiskelijakunnan toimistojen toimintaa ja toimii 
muiden työntekijöiden esihenkilönä. Toiminnanjohtajan esihenkilö on hallituksen 
puheenjohtaja. Toiminnanjohtajan valinnasta päättää hallituksen esityksestä edustajisto. 
Toiminnanjohtajan työnkuva koostuu Opiskelijakunnan taloudesta, 
yhteistyökumppanuuksista sekä hallinnosta. Muista toiminnanjohtajan työsuhteeseen 
liittyvistä asioista päättää hallitus.  

 

8 § Välikysymys 

Jokaisella Opiskelijakunnan luottamustoimijalla on oikeus esittää toisen 
luottamustoimijan toiminnasta edustajistolle välikysymys. Opiskelijakunnan 
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luottamustoimija on edustajiston tai hallituksen jäsen. Ennen päätöksentekoa on 
järjestettävä asianosaisten kuuleminen. Toimenpiteistä päättää Opiskelijakunnan 
edustajisto ⅔ ääntenenemmistöllä.  

 

9 § Edustajiston, hallituksen ja keskusvaalilautakunnan päätökset 
Edustajiston ja hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Muiden 
toimielinten kuten työryhmien päätöksenteko tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. 
Päätöksenteko voidaan järjestää tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen 
avulla. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Henkilövalinnoissa 
käytetään suljettua lippuäänestystä. Jos ehdokkaat saavat yhtä monta ääntä, voittaja 
arvotaan. Äänestys on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä myös, mikäli yksikin 
kokouksen äänivaltainen edustaja sitä vaatii. Tietoliikenneyhteyden kautta osallistuville 
tulee mahdollistaa suljettu lippuäänestys. Kokouksessa läsnäolevien tulee olla keskenään 
yhdenvertaisessa asemassa. Opiskelijakunnan tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja 
siitä, että sähköisessä kokouksessa salassa pidettävät tiedot eivät ole ulkopuolisten 
saatavilla. Päätöksenteko on tehty vasta kun kaikki kokoukseen osallistuneet ovat 
ilmaisseet oman kantansa. 
 

10 § Asiakirjojen julkisuus ja valitusoikeus 

Opiskelijakunnan ammattikorkeakoululain 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, jollei laissa toisin määrätä. Opiskelijakunnan liiketoimintaan liittyvät asiakirjat ja 
yksityisiä henkilöitä koskevat asiakirjat eivät ole julkisia. Asianosaisella on oikeus saada 
nähtäväkseen itseään koskevat asiakirjat. Asiakirja, joka on valmisteltavana, ei ole vielä 
julkinen. 

Opiskelijakunnan jäsenellä on oikeus saada otteita opiskelijakunnan jäsenille julkisista 
Opiskelijakunnan edustajiston, hallituksen ja toimielinten pöytäkirjoista. Opiskelijakunnan 
hallintoasiaa koskevaan päätökseen saa hakea oikaisua päätöksen tehneeltä 
toimielimeltä. Oikaisuvaatimusmenettelystä säädetään hallintolaissa. 
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Muilta osin noudatetaan yhdistyslain (32 
§ ja 33 §) määräyksiä. 
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11 § Nimenkirjoittajat 

Opiskelijakunnan nimenkirjoittajat ovat toiminnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja 
yhdessä tai toinen heistä yhdessä kampuspuheenjohtajan kanssa. Tapahtumakohtaiset 
yhteistyösopimukset voi myös allekirjoittaa tapahtumasta vastaava yhdessä hallituksen 
puheenjohtajan kanssa.  

 

12 § Talous 

Opiskelijakunta on kirjanpitovelvollinen. Kirjanpito on soveltuvin osin toteutettava 
kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitetulla tavalla. Opiskelijakunnalla on joko tilintarkastaja 
ja varatilintarkastaja tai tilintarkastuksesta vastaa tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan on 
oltava JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja. 

Opiskelijakunnan tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on laadittava tilinpäätös sekä 
toimitettava tilintarkastuksen suorittamiseksi vaadittavat asiakirjat tilintarkastajalle kolmen 
(3) kuukauden sisällä tilikauden päättämisestä. Hallituksen tulee toimittaa tilinpäätös, 
tilintarkastuskertomus sekä tehtyjen muistutusten johdosta laaditut selvitykset 
edustajistolle viimeistään edustajiston kevätkokouksen yhteydessä. 

Opiskelijakunnalla on oltava vähintään yksi toiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajan 
valinta suoritetaan edustajiston syyskokouksessa, ja hänen tarkistettava toimintavuosi 
on valintaa seuraava kalenterivuosi. 

 

13 § Sääntöjen muuttaminen 

Opiskelijakunnan sääntöjen muuttamisesta päättää Opiskelijakunnan edustajisto. 
Edustajisto avaa kokouksessa säännöt muutoksille puheenjohtajan esityksestä. 
Muutoksia sääntöihin suunnittelee edustajiston nimeämä sääntötyöryhmä, joka käy 
keskustelua koulun johdon kanssa tarvittavista muutoksista. Sääntömuutokset 
hyväksytään kahdessa (2) peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä 
kokouksessa, joissa kummassakin muutosehdotuksen on saatava vähintään kaksi 
kolmasosaa (2/3) kaikista edustajiston äänistä. Opiskelijakunnan säännöt vahvistaa LAB-
ammattikorkeakoulun rehtori. 

 

14 § Toiminnan päättyminen 

Opiskelijakunnan toiminta päättyy ammattikorkeakoulun toimiluvan päättymiseen. Tätä 
ennen edustajisto toteaa kahdessa peräkkäisessä neljäntoista (14) vuorokauden välein 
pidettävissä kokouksissaan Opiskelijakunnan lakkauttamisen sekä päättää omaisuuden 
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siirtämisestä Opiskelijakunnan tarkoitusta ja toimintaa vastaavalle oikeustoimikelpoiselle 
yhteisölle. 

  

 
15 § Voimassaolo 

Nämä säännöt on hyväksytty 09.11.2020 sekä 10.12.2020 pidetyissä  
LAB-ammattikorkeakoulun Opiskelijakunta KOEn edustajiston kokouksissa.  
LAB-ammattikorkeakoulun rehtori on vahvistanut ne päätöksellään xx.xx.xxxx, josta 
lähtien ne ovat voimassa. 

 

Lappeenrannassa XX.XX.XXXX 

 

_________________________ 

Turo Kilpeläinen PhD. (Econ) 

President 

LAB-ammattikorkeakoulu Oy 


