Tampereen ylioppilaskunnan pääsääntö
Hyväksytty Tampereen ylioppilaskunnan edustajiston kokouksissa 6.11.2018 ja 20.11.2018.
Tampereen yliopiston rehtorin päätöksellä vahvistettu 29.11.2018.

I LUKU NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS
1 § Ylioppilaskunta
Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen ylioppilaskunta, lyhennettynä TREY. Ylioppilaskunnasta voidaan käyttää myös
ruotsinkielistä nimeä Studentkåren vid Tammerfors universitet ja englanninkielistä nimeä Student Union of Tampere
University. Myöhempänä säännöissä sitä kutsutaan ylioppilaskunnaksi. Ylioppilaskunnan virallinen kieli on suomi ja
kotipaikka Tampere.
Ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttää, sen mukaan kuin ylioppilaskunnan säännöissä määrätään, ylioppilaskunnan
jäsenten joka toinen vuosi suhteellisilla, salaisilla ja välittömillä vaaleilla valitsema edustajisto. Ylioppilaskunnan
hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus. Hallituksen puheenjohtaja on ylioppilaskunnan
puheenjohtaja.

2§ Ylioppilaskunnan tarkoitus ja tehtävät
Ylioppilaskunta toimii yliopistolain 46 §:n tarkoittamana itsehallinnollisena, julkisoikeudellisena yhteisönä.
Valtioneuvoston asetuksen 770/2009 pykälissä 3 ja 4 säädetään tarkemmin ylioppilaskunnan hallinnosta.
Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja
henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä.
Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua yliopistolain 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen
valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.
Lisäksi ylioppilaskunnalla on yliopistolain 46 §:ssä mainitut erityiset tehtävät:
1) nimetä opiskelijoiden edustajat yliopistolain 3 luvussa tarkoitettuihin yliopiston toimielimiin;
2) nimetä opiskelijoiden edustajat opintotukilain (65/1994) 9 §:n mukaiseen yliopiston opintotukilautakuntaan; sekä
3) osallistua tarvittaessa kansanterveyslain (66/1972) 14 §:ssä ja sairausvakuutuslain (1224/2004) 13 luvun 11–14
§:ssä säädettyjen opiskelijan perusterveydenhuoltoa koskevien tehtävien toteuttamiseen.

3 § Oikeudet, omaisuus ja toiminnan rahoittaminen
Ylioppilaskunta voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, omistaa kiinteää omaisuutta ja osakkeita,
vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia ja kerätä asianomaisella luvalla varoja, harjoittaa taloudellista toimintaa
toimintansa rahoittamiseksi sekä kantaa ja vastata tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa.

II LUKU JÄSENET
4 § Ylioppilaskunnan jäsenet
Tampereen ylioppilaskunnan jäseniä ovat kaikki Tampereen yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa
suorittavat opiskelijat. Ylioppilaskunta voi hyväksyä jäsenikseen myös muita yliopiston opiskelijoita. Ylioppilaskunnan
hallitus päättää niistä perusteista, joiden mukaisesti hyväksytään ylioppilaskunnan jäseniksi muita yliopiston
opiskelijoita.

5 § Kunniajäsen
Ylioppilaskunnan edustajisto voi kutsua ylioppilaskunnan kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut erittäin
ansiokkaasti ylioppilaskunnan hyväksi, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) edustajiston läsnäolevista jäsenistä sitä
kannattaa. Perustellun esityksen kunniajäsenestä voi tehdä ylioppilaskunnan hallitus, edustajiston jäsen tai vähintään
kymmenen (10) ylioppilaskunnan jäsentä.

6 § Kannattajajäsen
Kannattajajäsenikseen ylioppilaskunta voi hyväksyä luonnollisia henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä.
Kannattajajäseneksi hyväksymisestä päättää edustajisto vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä
edustajiston läsnäolevista jäsenistä.

7 § Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet
Ylioppilaskunnan vaaleissa ja jäsenäänestyksissä on äänioikeus yliopistoon läsnä olevaksi ilmoittautuneella
ylioppilaskunnan jäsenellä. Ylioppilaskunnan vaaleissa ja jäsenäänestyksissä on kaikilla äänioikeutetuilla yhtäläinen
äänioikeus. Vaalikelpoinen edustajiston ja hallituksen jäseneksi on jokainen äänioikeutettu, jollei näissä säännöissä tai
vaalijärjestyksessä toisin määrätä.
Ylioppilaskunnan jäsenen on suoritettava yliopistolain 46 §:ssä mainitut maksut. Jäsenmaksusta määrätään tarkemmin
pykälässä 33 §.
Ylioppilaskunnan jäsenellä on oikeus käyttää hyväkseen ylioppilaskunnan toiminnasta koituvia etuja, oikeuksia ja
palveluja. Ylioppilaskunnalla on oikeus periä palveluistaan maksuja hallituksen määräämien hintojen mukaan.

III LUKU YLIOPPILASKUNNAN KOKOUS JA JÄSENÄÄNESTYS
8 § Jäsenäänestys
Ylioppilaskunnan jäsenten keskuudessa voidaan toimeenpanna neuvoa-antava jäsenäänestys. Jäsenäänestys
suoritetaan, kun edustajiston kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) sen läsnä olevista jäsenistä ilmoittaa
kirjallisesti kokouksen puheenjohtajalle haluavansa saattaa edustajiston saman kokouksen esityslistalla olevan asian
jäsenäänestykseen jäsenkunnan mielipiteen kuulemiseksi. Jäsenäänestyksessä noudatettavat periaatteet vahvistaa
edustajisto kullakin kerralla erikseen.
Tällöin edustajiston on nimitettävä keskusvaalilautakunta, jonka on toimeenpantava jäsenäänestys kolmen (3) viikon
kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Keskusvaalilautakuntaa asetettaessa sekä keskusvaalilautakunnan toiminnassa
noudatetaan ylioppilaskunnan vaalijärjestystä.
Jäsenäänestyksessä on yhtäläinen äänioikeus jokaisella yliopistoon läsnäolevaksi kirjoittautuneella ylioppilaskunnan
jäsenellä. Valtakirjalla ei saa äänestää.

IV LUKU EDUSTAJISTO
9 § Edustajiston koko
Edustajistoon kuuluu neljäkymmentäyhdeksän (49) jäsentä, jotka valitaan ylioppilaskunnan jäsenistä. Ylioppilaskunnan
vaalien järjestämisestä määrätään tarkemmin ylioppilaskunnan vaalijärjestyksessä.
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä mainitaan, noudatetaan edustajiston toiminnassa edustajiston työjärjestystä.

10 § Edustajiston jäsen
Jos edustajiston jäsen tilapäisesti tai pysyvästi menettää vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä eroaa edustajistosta
kesken toimikautensa tai on esteellinen tai muuten estynyt osallistumasta edustajiston kokoukseen, tulee hänen
sijaansa varajäsen siten, kuin edustajiston työjärjestyksessä tarkemmin määrätään.
Edustajiston jäsen tai varajäsen voi perustellusta syystä hakea määräaikaista poissaolo-oikeutta edustajistosta
korkeintaan vuodeksi, jos hän tilapäisesti menettää vaalikelpoisuutensa. Edustajisto voi myöntää poissaolo-oikeuden
edustajiston työjärjestyksessä määrätyllä tavalla.
Hallituksen jäsen on toimikautensa ja ylioppilaskunnan työntekijä on työsuhteensa aikana esteellinen toimimaan
edustajiston jäsenenä.

11 § Edustajiston toimikausi
Edustajiston toimikausi alkaa varsinaisia vaaleja seuraavan tammikuun 1. päivänä ja kestää kaksi (2) vuotta. Ellei uutta
edustajistoa kuitenkaan ole sääntöjen mukaisesti saatu valituksi, jatkuu edustajiston toimikausi, kunnes uusi
edustajisto on asianmukaisessa järjestyksessä valittu. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on

kalenterivuosi. Toimikausi voi jatkua kuitenkin kalenterivuoden yli, kunnes uusi puheenjohtajisto on sääntöjen mukaan
valittu.
Edustajisto kokoontuu vaalien jälkeen ennen toimikautensa alkua järjestäytymiskokoukseen, jossa äänioikeutettuja
ovat kaikki, jotka ovat toimikauden alkaessa edustajiston jäseniä. Järjestäytymiskokouksessa edustajiston
puheenjohtajistoon valittavien tulee olla edustajiston varsinaisia jäseniä.
Uuden edustajiston kutsuu järjestäytymiskokoukseen istuvan edustajiston puheenjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja
viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun edustajistovaalin tulos on julkistettu, julkaisemispäivä
mukaan lukien. Valittaessa edustajiston puheenjohtajia toimii kokouksen puheenjohtajana eniten edellisessä
edustajistovaalissa henkilökohtaisia ääniä saanut paikalla oleva edustajiston varsinainen jäsen.
Uudet ylioppilaskunnan vaalit on toimeenpantava, mikäli päätös siitä hyväksytään kahdessa (2) peräkkäisessä
edustajiston kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kaksi (2) viikkoa kokouspäivät mukaan lukien. Molemmissa
päätös on hyväksyttävä vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Uusien vaalien
toimeenpanemisesta määrätään tarkemmin vaalijärjestyksessä.

12 § Edustajiston tehtävät
Edustajiston tehtävänä on erityisesti ja sen lisäksi, mitä ylioppilaskunnan säännöissä on muualla määrätty:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

valita keskuudestaan puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa, ja vapauttaa heidät tehtävistään;
valita hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet sekä vapauttaa heidät tehtävistään;
valita kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt, sekä vapauttaa heidät tehtävistään;
valita puheenjohtaja ja jäsenet hallintovaliokuntaan;
valita puheenjohtaja ja jäsenet talousvaliokuntaan;
kutsua ja valita puheenjohtaja ja jäsenet kunniavaliokuntaan;
valita ylioppilaskunnan edustajat
1) Tampereen opiskelija-asuntosäätiön (TOAS) valtuuskuntaan
2) Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokoukseen
3) Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) liittokokoukseen ja
4) Tampereen ylioppilastalosäätiön hallitukseen;
tehdä ylioppilaskunnan esitykset Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön valtuuskuntaan;
valita opiskelijoita edustavat jäsenet Tampereen yliopiston konsistoriin sekä sen valmisteleviin toimielimiin;
päättää ylioppilaskunnan talousarvion sekä mahdolliset lisätalousarviot ja ne suuntaviivat ja ohjeet, joita
taloudenhoidossa ja toiminnassa tulee noudattaa;
päättää työntekijöiden määrästä talousarviokäsittelyn yhteydessä;
päättää ylioppilaskunnan toimintasuunnitelmasta;
päättää ylioppilaskunnan strategisista valinnoista ja linjoista;
päättää jäsenmaksujen suuruuksista;
vahvistaa tilinpäätös, vuosikertomus ja toimintakertomus sekä päättää niiden mahdollisesti aiheuttamista
toimenpiteistä;
päättää tilintarkastajien lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;
hyväksyä ylioppilaskunnan säännöt ja alistaa ne yliopistolain 46 §:n määräämin tavoin vahvistettaviksi;

18) päättää hallituksen esityksestä asioista, jotka koskevat kiinteistön tai muun huomattavan omaisuuden
ostamista, myymistä tai vaihtamista taikka tilusvaihdon toimittamista tahi kiinteistön tai sillä olevan
rakennuksen tai laitoksen kiinnittämistä taikka uudisrakennuksen rakentamiseen ryhtymistä;
19) päättää ylioppilaskunnan liiketoiminnan oleellisesta laajentamisesta ja supistamisesta;
20) nimittää ylioppilaskunnan vaalijärjestyksessä tarkoitettu keskusvaalilautakunta;
21) hyväksyä ylioppilaskunnan vaalijärjestys, työjärjestykset ja muut tarpeellisiksi katsomansa säännöt;
22) valita ja vapauttaa ylioppilaskunnan pääsihteeri ja ylioppilaslehden päätoimittaja tai muu vastaava
ylioppilasmedian vastuuhenkilö;
23) päättää ylioppilaskunnan liittymisestä muihin yhteisöihin ja niistä eroamisesta;
24) päättää muista asioista, jotka laissa, näissä säännöissä, työjärjestyksissä tai ohjesäännöissä on määrätty
edustajiston ratkaistaviksi, tahi jotka edustajisto on erikseen pidättänyt päätettäväkseen vähintään 15
edustajiston jäsenen kirjallisella vaatimuksella ja viimeistään seitsemän (7) päivää sen jälkeen, kun hallitus
on asiasta päättänyt, tai asioista, jotka hallitus tai muu toimielin taikka vähintään viisikymmentä (50)
ylioppilaskunnan jäsentä ovat saattaneet edustajiston ratkaistavaksi.

13 § Edustajiston kokoukset
Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) edustajiston jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai
vähintään toinen varapuheenjohtajista on läsnä.
Edustajisto kokoontuu ainakin järjestäytymiskokoukseen edustajistovaalin tuloksen vahvistamisen jälkeen ja ennen
toimikautensa toisen kalenterivuoden alkua, kevätkokoukseen ennen huhtikuun 30. päivää, sekä syyskokoukseen
ennen marraskuun 30. päivää.
Lisäksi edustajisto kokoontuu tarpeen vaatiessa ylioppilaskunnan hallituksen kutsusta, mikäli hallitus niin päättää tai
mikäli vähintään viisi (5) edustajiston jäsentä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.
Tällöin kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa tätä koskevan pyynnön esittämisestä, lukuun ottamatta
lomakauden aikana kutsuttavaa kokousta, josta määrätään tarkemmin 18 §:n 1. momentissa.

14 § Järjestäytymiskokous
Edustajiston järjestäytymiskokouksessa ainoastaan:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

todetaan edustajiston kokoonpano;
todetaan mahdollisesti muodostettujen edustajistoryhmien kokoonpano;
valitaan edustajiston puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja;
valitaan hallituksen puheenjohtaja
valitaan hallituksen jäsenet;
valitaan hallintovaliokunnan puheenjohtaja ja jäsenet;
valitaan talousvaliokunnan puheenjohtaja ja jäsenet; sekä
kutsutaan ja valitaan kunniavaliokunnan puheenjohtaja ja jäsenet.

Jos edustajisto päättää 11 §:n neljännen momentin mukaisesti hajaantua, tai jos uutta edustajistoa ei edustajiston
toimikauden päättymiseen mennessä ole valittu, edustajisto jatkaa toimintaansa, kunnes uusi edustajisto on
järjestäytynyt. Uusi edustajisto valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

15 § Syys- ja kevätkokous
Järjestäytymiskokouksen lisäksi edustajisto kokoontuu
1) ennen huhtikuun 30. päivää kevätkokoukseen, jolloin edustajisto
1) kuulee tilintarkastajien lausunnot;
2) käsittelee hallituksen antamat kertomukset edellisen tilikauden toiminnasta ja päättää niiden
mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä;
3) vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää sen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä; sekä
4) päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
2) ennen marraskuun 30. päivää syyskokoukseen, jolloin edustajisto
1) hyväksyy ylioppilaskunnalle talousarvion ja toimintasuunnitelman seuraavaksi tilikaudeksi,
2) määrää jäsenmaksun suuruuden seuraavaksi lukuvuodeksi ja
3) valitsee tilikauden kirjanpitoa, taloudenhoitoa ja muuta hallintoa tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa,
joista ainakin toisen tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastaja (HT-, JHT- tai
KHT-tilintarkastaja) ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt. Tilintarkastajana voi toimia myös Patenttija rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö (HT- tai KHT-yhteisö).

16 § Edustajistoryhmät
Edustajiston jäsenet voivat muodostaa keskenään edustajistoryhmiä, joiden asema määritellään tarkemmin
edustajiston työjärjestyksessä.

17 § Edustajiston valiokunnat ja muut toimielimet
Edustajistossa toimii hallintovaliokunta, talousvaliokunta ja kunniavaliokunta, joiden tarkemmat asemat ja tehtävät on
määritelty edustajiston työjärjestyksessä. Edustajisto voi myös asettaa muita toimielimiä tarpeelliseksi katsomiaan
tehtäviä varten.

18 § Edustajiston kokouskutsut
Edustajiston kokouskutsu on lähetettävä tai muutoin toimitettava kirjallisesti edustajiston jäsenille ja ilmoitettava ainakin
ylioppilaskunnan ilmoitustaululla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, lähettämis- ja kokouspäivä mukaan
luettuina. Mikäli edustajiston kokous pidetään tai kutsu lähetetään yliopiston yli seitsemän (7) päivää kestävän
yhtäjaksoisen lomakauden aikana, on kokouskutsu postitettava tai muutoin kirjallisesti tahi sähköpostitse toimitettava
edustajiston jäsenille vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Siinä on aina mainittava, jos kokouksessa on käsiteltävänä:
1) sääntöjen, vaalijärjestyksen, työjärjestyksien sekä muiden sääntöjen ja määräysten muuttaminen;
2) kiinteistön ostaminen ja myyminen tai vaihtaminen, tilusvaihdon toimittaminen, kiinteistön tai sillä olevan
rakennuksen tahi laitoksen kiinnittäminen, uudisrakennuksen rakentamiseen tai peruskorjaukseen ryhtyminen
taikka ylioppilaskunnan liiketoiminnan oleellinen laajentaminen tai supistaminen;
3) hallituksen tai sen jäsenen, tilintarkastajan, edustajiston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä
pääsihteerin tai päätoimittajan tai muun vastaavan ylioppilasmedian vastuuhenkilön erottaminen;
4) talousarvion, lisätalousarvion tai toimintasuunnitelman hyväksyminen;
5) erityisen tarkastuksen järjestäminen; tai
6) ylioppilaskunnan jäsenten suoritettavaksi määrättävien jäsenmaksujen ja muiden maksujen asettaminen.
Muissa kuin edellä 3. momentissa mainituissa asioissa edustajisto voi kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista
äänistä ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Edustajiston toiminnasta määrätään tarkemmin
edustajiston työjärjestyksessä.

19 § Puhevalta edustajiston kokouksessa
Jokaisella ylioppilaskunnan jäsenellä on oikeus ilman puhevaltaa olla läsnä edustajiston kokouksessa, ellei edustajisto
toisin päätä. Edustajiston varajäsenillä ja ylioppilaskunnan työntekijöillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus edustajiston
kokouksissa. Kokouksen puheenjohtaja voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden myös muille henkilöille harkintansa
mukaan.

20 § Kirjallinen kysely ja selonteko toiminnasta
Vähintään viisi (5) edustajiston jäsentä tai viisikymmentä (50) ylioppilaskunnan jäsentä voi tehdä hallitukselle tai
edustajiston valitsemana muussa ylioppilaskunnan luottamustoimessa toimivalle kyselyn yksilöidystä asiasta. Kysely
on toimitettava kirjallisesti laadittuna edustajiston puheenjohtajalle, jonka on annettava se viipymättä tiedoksi
hallitukselle tai edellä mainitulle luottamustoimessa toimivalle. Hallituksen tai edellä mainitun luottamustoimessa
toimivan tulee kahden (2) viikon kuluessa tiedon saamisesta antaa kirjallinen vastaus kyselyyn. Vastaus käsitellään
seuraavassa edustajiston kokouksessa, jossa edustajisto päättää mahdollisista toimenpiteistä.
Milloin edustajisto päättää antaa kokouksessa esitetyn asian, poislukien ponnet, hallituksen valmisteltavaksi tai
hoidettavaksi, on hallituksen annettava selonteko toiminnastaan tai esityksensä edustajistolle viimeistään toisessa (2.)
kokouksessa siitä kokouksesta, jossa edustajisto lähetti asian hallituksen valmisteltavaksi.

21 § Aloiteoikeus
Ylioppilaskunnan jäsenillä ja yhdistysohjesäännössä määritellyillä yhdistyksillä on oikeus tehdä aloitteita
ylioppilaskunnan edustajistolle ja hallitukselle. Aloite on tehtävä kirjallisena ylioppilaskunnan pääsihteerille tai
hallituksen puheenjohtajalle, ja se on merkittävä aloitteeksi. Edustajiston on vastattava aloitteeseen kahden kuukauden

ja hallituksen yhden kuukauden kuluessa sen jättämisestä. Aloitteet, jotka on tehty 1.4. - 31.7. välisenä aikana,
käsitellään 30.9. mennessä.

22 § Hallituksen valinta
Hallituksen valinnasta määrätään tarkemmin edustajiston työjärjestyksessä.

23 § Edustajiston puheenjohtajiston luottamus
Edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tulee nauttia edustajiston luottamusta. Edustajisto voi vapauttaa
edustajiston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tehtävästään kesken toimikautta päättämällä, ettei puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja nauti edustajiston luottamusta. Vähintään kymmenen (10) edustajiston jäsentä voi jättää
edustajiston puheenjohtajalle kirjallisen esityksen perusteluineen edustajiston puheenjohtaan tai varapuheenjohtajaan
kohdistettavasta epäluottamuslauseesta, johon edustajiston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan on annettava
vastaus kahden (2) viikon kuluessa esityksen tekemisestä pidettävässä edustajiston kokouksessa. Kuultuaan
vastauksen edustajisto äänestää epäluottamuslauseesta. Edustajiston puheenjohtajalle annettu epäluottamuslause
koskee koko puheenjohtajistoa. Epäluottamuslausetta ei voida panna edustajiston kokouksessa pöydälle.

V LUKU HALLITUS
24 § Ylioppilaskunnan hallitus
Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja edustajiston päätöksen mukaan viidestä yhteentoista (5-11)
jäsentä, jotka edustajisto nimittää järjestäytymiskokouksessaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Edustajisto päättää
hallituksen jäsenmäärästä ennen jäsenten valintaa erillisessä päätöskohdassa. Hallituksen varapuheenjohtajan
valitsee hallitus keskuudestaan.
Hallitus sopii itse tarkemmasta tehtävänjaostaan. Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä mainitaan, noudatetaan
hallituksen toiminnassa hallituksen työjärjestystä, jonka edustajisto hyväksyy.
Hallituksen toimikausi alkaa, kun hallituksen nimittäneen edustajiston toimikausi on alkanut. Hallitus voi järjestäytyä
ennen toimikautensa alkua.

25 § Esteellisyys
Hallituksen jäsenen tulee olla Tampereen yliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi kirjoittautunut ylioppilaskunnan jäsen.
Hallituksen jäsenen valmistuminen ei aiheuta esteitä hallituksessa toimimiselle jäljellä olevalle toimikaudelle.
Hallituksen jäsen on toimessaoloaikanaan esteellinen toimimaan edustajiston jäsenenä ja ylioppilaskunnan
vakinaisena työntekijänä. Hallitukseen nimitetty edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja eroaa tehtävästään
välittömästi.

Ylioppilaskunnan työntekijät eivät ole vaalikelpoisia hallituksen jäseniksi.

26 § Hallituksen luottamus
Hallituksen ja sen jokaisen jäsenen tulee nauttia edustajiston luottamusta.
Edustajisto voi vapauttaa hallituksen tai sen jäsenen tehtävästään kesken toimikautta päättämällä, ettei hallitus tai sen
jäsen nauti edustajiston luottamusta.
Vähintään kymmenen (10) edustajiston jäsentä voi jättää edustajiston puheenjohtajalle kirjallisen esityksen
perusteluineen hallitukseen tai sen yksittäiseen jäseneen kohdistettavasta epäluottamuslauseesta, johon hallituksen
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan on annettava vastaus kahden (2) viikon kuluessa esityksen tekemisestä
pidettävässä edustajiston kokouksessa. Kuultuaan vastauksen edustajisto äänestää epäluottamuslauseesta.
Hallituksen puheenjohtajalle annettu epäluottamuslause koskee koko hallitusta. Epäluottamuslausetta ei voida panna
edustajiston kokouksessa pöydälle.

27 § Hallituksen täydentäminen
Milloin eroa pyytäviä tai vapautettavia hallituksen jäseniä on yli puolet hallituksesta, käsitellään asiaa kuin hallitus
kokonaisuudessaan olisi pyytänyt eroa. Edustajisto voi hallituksen puheenjohtajan perustellusta esityksestä myöntää
hallitukselle eron.
Jos hallituksen jäsen kesken hallituskauden pyytää eroa tai vapautetaan tehtävästään, päättää edustajisto hallituksen
täydentämisestä hallituksen puheenjohtajan esityksestä.
Käsiteltäessä edustajiston kokouksessa hallituksen tai sen jäsenen vapauttamista tehtävistään on noudatettava
edustajiston työjärjestyksessä olevia hallituksen luottamusta koskevia määräyksiä.
Mikäli edustajisto vapauttaa hallituksen tai mikäli uutta hallitusta ei ole valittu, jatkaa vanha hallitus kunnes uusi hallitus
on valittu. Mikäli hallitus vaihtuu kesken toimikauden, kestää uuden hallituksen toimikausi kuluvan kalenterivuoden
loppuun asti. Uusi hallitus järjestäytyy seitsemän (7) päivän kuluttua valitsemisestaan.

28 § Päätösvaltaisuus
Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta, milloin hän katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin kaksi (2) hallituksen
jäsenistä sitä puheenjohtajalta pyytää. Puheenjohtajan ollessa estyneenä kokouksen kutsuu koolle varapuheenjohtaja.
Hallitus on päätösvaltainen, kun sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien paikalla on vähintään puolet
(1/2) hallituksen jäsenistä.

29 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen hallinto- ja toimeenpanovaltaan kuuluvia tehtäviä ovat:
1) johtaa ylioppilaskunnan toimintaa;
2) käyttää ylioppilaskunnan puhevaltaa, tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, mikäli yliopistolain
46 §:stä ja näistä säännöistä ei muuta johdu, sekä muutoinkin edustaa ylioppilaskuntaa;
3) kutsua koolle edustajiston kokous ja valmistella edustajiston kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat, ellei
niistä ole toisin määrätty;
4) toimeenpanna edustajiston päätökset;
5) antaa edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten välisenä aikana;
6) huolehtia ylioppilaskunnan hallinnosta sekä valvoa ylioppilaskunnan voimassaolevien sääntöjen,
säännöksien ja määräyksien noudattamista;
7) vastata ylioppilaskunnan toiminnasta ja taloudenhoidosta edustajiston vahvistaman toimintasuunnitelman ja
talousarvion sekä edustajiston antamien muiden ohjeiden ja päätösten mukaisesti;
8) hyväksyä edustajistolle esitettävä tilinpäätös, toimintakertomus ja vuosikertomus;
9) valita ja vapauttaa työntekijät niiltä osin kuin se ei kuulu edustajistolle;
10) päättää työntekijöiden palkasta talousarvion ja työehtosopimuksen palkkasopimuksen puitteissa;
11) valita pääsihteerin ja päätoimittajan tai muun vastaavan ylioppilasmedian vastuuhenkilön sijaiset alle vuoden
kestävään työsuhteeseen ja vapauttaa heidät;
12) päättää niistä ylioppilaskunnan edustuksista, jotka eivät voimassaolevan säännöstön mukaan kuulu
edustajiston päätettäviksi;
13) myöntää eron opiskelijaedustajalle muissa kuin yliopiston vaalisäännön mukaisissa toimielimissä ja
työryhmissä;
14) tehdä edustajistolle esitys kunniajäsenen kutsumisesta;
15) huolehtia yhteydenpidosta opiskelijajärjestöihin sekä muihin toimintaympäristön yhteisöihin;
16) käsitellä hallitukselle ja edustajistolle osoitetut aloitteet;
17) määrätä ylioppilaskunnan palveluista perittävät maksut;
18) päättää ylioppilaskunnan nimissä annettavista kannanotoista ja julkilausumista;
19) vastata ylioppilaskunnan julkaisutoiminnasta; sekä
20) päättää tarvittaessa muista asioista, joita ei ole määrätty edustajiston tai muun toimielimen päätettäväksi.
Hallituksen tehtävistä ja toiminnasta määrätään tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä.

30 § Valmisteluvallan siirtäminen
Hallitus voi siirtää asioiden valmistelun ja päätösten täytäntöönpanon nimittämilleen työntekijöille tai hallituksen alaisille
toimielimille.

31 § Hallituksen palkkio
Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet saavat tehtävistään edustajiston talousarviossa määräämän
palkkion.

VI LUKU TALOUS
32 § Ylioppilaskunnan menojen kattaminen
Ylioppilaskunnan tarkoituksen toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan ylioppilaskunnan
omaisuudesta tai muusta toiminnasta saaduilla tuloilla sekä niillä maksuilla, joita ylioppilaskunnan on yliopistolain 46
§:n määräämällä tavalla oikeus määrätä ylioppilaskunnan jäsenten suoritettavaksi.

33 § Jäsenmaksu
Ylioppilaskunnan jäsenen on suoritettava yliopistolain 46 §:ssä mainitut maksut. Jäsenmaksun suuruuden ja
maksuperusteet määrää edustajisto. Rehtori vahvistaa jäsenmaksun ja sen maksamista valvoo yliopisto.
Ylioppilaskunnan hallitus voi päättää jäsenmaksusta vapauttamisesta kokonaan tai osittain, jos jäsenen todistetun
varattomuuden vuoksi on ilmeistä, että jäsenmaksu vaarantaisi hänen perustuslain 16 §:n mukaisen oikeutensa saada
opetusta. Lisäksi hallituksella on oikeus myöntää ylioppilaskunnan jäsenelle osittain tai kokonaan vapautus
jäsenmaksusta, milloin siihen on erityisiä perusteita. Jäsenmaksusta vapauttamisesta säädetään tarkemmin taloutta
koskevissa ohjeissa. Maksuvapautuksen saanut jäsen ei menetä jäsenoikeuksiaan.
Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksun suorittamisesta. Edustajisto päättää vuosittain kannattajajäsenmaksun
suuruuden.

34 § Kirjanpito
Ylioppilaskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on laadittava ja annettava hallituksen laatiman
toimintakertomuksen sekä muiden tarpeellisten asiakirjojen ohella ylioppilaskunnan tilintarkastajille viimeistään
maaliskuun 31. päivään mennessä. Taloudenhoidosta säädetään tarkemmin edustajiston hyväksymissä talouden
ohjeissa.
Kirjanpidon tarkistamista varten ylioppilaskunta nimeää järjestäytymiskokouksessaan kaksi tilintarkastajaa, joista
ainakin toisen tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastaja (HT-, JHT- tai KHT-tilintarkastaja) ja
heille henkilökohtaiset varahenkilöt. Tilintarkastajana voi toimia myös Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä
tilintarkastusyhteisö (HT- tai KHT-yhteisö). Hallitus voi lisäksi asettaa sisäisiä tarkastajia.
Tilintarkastajien tulee tilikausittain suorittaa hallinnon, talouden ja tilien tarkastus sekä antaa tämän perusteella
tilintarkastuskertomus edustajistolle. Tilintarkastuksessa tarvittavat asiakirjat on annettava tilintarkastajien
käytettäväksi välittömästi tilinpäätöksen valmistuttua, kuitenkin vähintään kolmen (3) viikkoa ennen edustajiston
kevätkokousta.
Tilintarkastuskertomuksen tulee sisältää tilintarkastuslain vaatimat lausunnot sekä erityinen lausunto:
1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2) vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille; ja
3) yli- tai alijäämää koskevasta hallituksen ehdotuksesta.

35 § Taloudelliset riskit
Asioissa, joihin sisältyy merkittäviä taloudellisia riskejä tai vastuita, on noudatettava vaikeutettua
päätöksentekojärjestystä siten, että edustajiston on tehtävä päätös tällaisessa asiassa vähintään kahden kolmasosan
(2/3) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä edustajiston kokouksessa, joiden välillä tulee olla
vähintään kaksi (2) viikkoa kokouspäivät mukaan lukien, taikka viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä annetuista
äänistä yhdessä kokouksessa. Lisäksi asiasta on laadittava riskianalyysi sekä hankittava tilintarkastajien kirjallinen
lausunto.
Tätä pykälää on sovellettava ainakin seuraaviin asioihin:
1) milloin kyseessä on uuden liiketoiminnan aloittaminen tai entisen merkittävä laajentaminen; tai
2) milloin kyseessä on yli 50.000 euron suuruinen takaus, antolainaus tai muu vastaava sitoumus tai riski.

VII ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
36 § Nimenkirjoitus
Ylioppilaskunnan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan edustajiston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja,
hallituksen varapuheenjohtaja tai pääsihteeri aina kaksi yhdessä.
Edustajisto voi lisäksi valtuuttaa henkilön kirjoittamaan ylioppilaskunnan nimen yhdessä pääsihteerin kanssa. Tällöin
on edustajiston mainittava päätöksessään nimenkirjoitusoikeuden kohde, ala ja laajuus. Hallitus voi tarvittaessa
myöntää rajatun nimenkirjoitusoikeuden.

37 § Päätösten julkisuus
Edustajiston ja hallituksen päätökset, joihin on liitetty valitusosoitus, on julkistettava edustajiston työjärjestyksessä
määrätyllä tavalla.

38 § Oikaisuvaatimukset
Ylioppilaskunnan hallintoasiaa koskevaan päätökseen saa yliopistolain (558/2009) mukaan vaatia oikaisua siten kuin
hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisua saa vaatia se asianosainen, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
kun päätös on asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan viralliselle ilmoitustaululle tai kun asianosaista on tarvittaessa
tiedotettu päätöksestä henkilökohtaisesti. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista
sille toimielimelle, joka on päätöksen tehnyt. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Ylioppilaskunnan jäsenellä on myös oikeus hakea muutosta ylioppilaskunnan toimielimien päätökseen sillä perusteella,
että päätös on syntynyt laista, säännöistä taikka muista ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa
järjestyksessä tai että päätös on muutoin lain tai ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen. Päätöksestä, joka
on luonteeltaan yksinomaan asiain valmistelua tai toimeenpanoa, ei kuitenkaan saa valittaa. Valitus on tehtävä
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen
ei saa hakea muutosta valittamalla.

39 § Muutokset sääntöihin
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä kahdessa (2) peräkkäisessä, vähintään kahden (2) viikon välein
pidettävässä edustajiston kokouksessa kokouspäivät mukaan lukien. Muutos on hyväksyttävä kahden kolmasosan
(2/3) enemmistöllä annetuista läsnä olevista äänistä.
Muutos vahvistetaan siten kuin siitä yliopistolain 46 §:ssä määrätään.
Hallituksen esittäessä edustajistolle sääntömuutosta on siitä edustajiston kokouskutsussa erityisesti mainittava.

40 § Voimaantulo
Nämä säännöt tulevat voimaan, kun 1.1.2019 aloittavan Tampereen yliopiston rehtori on ne vahvistanut.

Siirtymäsäännökset ylioppilaskunnan perustamisen ajalle 9.10.-31.12.2018

1 § Ensimmäisen edustajiston toimikausi
Ensimmäisen 26.9.2018 edustajistovaalilla valitun edustajiston toimikausi alkaa 9.10.2018. Edustajiston ensimmäisen
puheenjohtajiston toimikausi kestää tästä säännöstä poiketen kauemmin kuin yhden kalenterivuoden, edustajiston
järjestäytymiskokouksesta vuoden 2019 loppuun.

2 § Ensimmäinen järjestäytymiskokous
Edustajiston ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessa 9.10.2018 tästä säännöstä poiketen:
1) todetaan edustajiston kokoonpano;
2) todetaan mahdollisesti muodostettujen edustajistoryhmien kokoonpano;
3) valitaan edustajiston puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja;

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

päätetään ylioppilaskunnan pääsäännöstä ja siirtymäsäännöksistä siirtymäajalle 9.10.-31.12.2018;
päätetään ensimmäisen edustajiston toimikauden pituudesta;
päätetään edustajiston työjärjestyksestä;
päätetään hallituksen työjärjestyksestä;
vahvistetaan ylioppilaskunnan vaalijärjestys sekä opiskelijaedustajien valintaohjesääntö;
asetetaan keskusvaalilautakunnan avaamaa opiskelijaedustajien valintaa varten valintatoimikunta;
nimitetään edustajiston keskuudesta edustaja pääsihteerin rekrytointityöryhmään;
vahvistetaan keskusvaalilautakunnan kokoonpano;
valitaan hallintovaliokunnan puheenjohtaja ja jäsenet;
jätetään kunniavaliokunta valitsematta. Kunniavaliokunta valitaan vuoden 2019 ensimmäisessä edustajiston
kokouksessa vanhojen ylioppilaskuntien ansioituneista alumneista tasaluvuin.
Ensimmäinen
kunniavaliokunta valitaan ensimmäiseksi toimintavuodeksi;
14) jätetään talousvaliokunta valitsematta. Talousvaliokunta valitaan vuoden 2019 ensimmäisessä edustajiston
kokouksessa hallituksen päättämän hakumenettelyn mukaisella tavalla; sekä
15) nimitetään siirtymäajalle 9.10.-27.11.2018 väliaikaisena hallituksena toimiva valmistelukomitea
siirtymäsäännöksen 4 §:n mukaisesti.

3 § Edustajiston ensimmäinen syyskokous
Edustajiston ensimmäisessä syyskokouksessa 27.11.2018 tästä säännöstä poiketen:
1)
2)
3)
4)

voidaan päättää talousarviosta tilikautta lyhemmälle aikavälille;
voidaan siirtää päätös jäsenmaksun suuruudesta koskien lukuvuotta 2019-2020 keväälle 2019;
valitaan hallituksen puheenjohtaja; ja
valitaan hallituksen jäsenet.

Lisäksi syyskokouksesta poiketen kevään 2019 jäsenmaksun suuruudesta tulee päättää edustajiston kokouksessa
ennen 1.11.2018.

4 § Valmistelukomitea
Ylioppilaskunnassa toimii siirtymäajalla 9.10.-27.11.2018 valmistelukomitea, joka toimii ylioppilaskunnan pääsäännön
mukaisena hallituksena valmistelu- ja esittelyvastuulla. Valmistelukomitea koostuu kahdesta tasa-arvoisesta
puheenjohtajasta sekä neljästä jäsenestä ja kuudesta yleisvarajäsenestä. Valmistelukomitea kutsuu itselleen sihteerin
Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan tai Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan työntekijöistä.
Valmistelukomitean tasa-arvoisina puheenjohtajina toimivat Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan
hallituksen puheenjohtaja sekä Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja. Valmistelukomitean
kokous valitsee kunkin kokouksen puheenjohtajan näiden kahden väliltä, kuitenkin pyrkimyksenä niin, että kumpikin
puheenjohtaja johtaisi joka toista kokousta.
Valmistelukomitean jäseniksi nimitetään kaksi Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsentä
sekä kaksi Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsentä.

Valmistelukomitean yleisvarajäseniksi nimitetään kolme Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen
jäsentä sekä kolme Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsentä. Yleisvarajäsenet toimivat
ylioppilaskuntakohtaisina varajäseninä ja heille valitaan sen mukaisesti sisäinen nousujärjestys niin, että Tampereen
teknillisen yliopiston ylioppilaskunnasta valituille varsinaisille jäsenille nimetään ensimmäinen, toinen ja kolmas
yleisvarajäsen ja Tampereen yliopiston ylioppilaskunnasta valituille varsinaisille jäsenille nimetään ensimmäinen,
toinen ja kolmas yleisvarajäsen.
Valmistelukomitean jäsenet ja varajäsenet ovat esteellisiä toimimaan edustajistossa.

5 § Valmistelukomitean erityiset tehtävät siirtymäajalla
Valmistelukomitea järjestäytyy 10.10.2018. Valmistelukomitean erityisinä tehtävinä 9.10.-27.11.2018 välisellä ajalla on:
1) valmistella ylioppilaskunnan perustamiseen liittyvät asiat edustajiston päätettäväksi kunnes ensimmäinen
hallitus aloittaa 27.11.2018;
2) päättää opiskelijaedustajat uuden yliopiston hallintoelimiin edustajiston asettaman valintatoimikunnan
esityksestä;
3) tuoda esitykset valmistelluista asioista edustajiston iltakoulujen ja kokousten käsiteltäväksi;
4) päättää muista siirtymäajan menettelytavoista ja käytänteistä liittyen uuden ylioppilaskunnan toiminnan
alkamiseen.
Valmistelukomitean toimintaan sovelletaan muilta osin tämän säännön hallitusta koskevia määräyksiä.

6 § Ylioppilaskunnan ensimmäisen hallituksen kausi
Uuden ylioppilaskunnan ensimmäinen hallitus toimii poikkeuksellisesti päätösvaltaisena hallituksena heti valituksi
tultuaan. Kausi kestää 31.12.2019 saakka. Ensimmäiseen ylioppilaskunnan hallitukseen valittava edustajiston
varsinainen tai varajäsen voi olla esteellinen kauemmin kuin yhden kalenterivuoden, kuitenkin enintään toimikautensa
ajan.
Ensimmäinen hallitus järjestäytyy 10 päivän kuluessa valituksi tultuaan.

7 § Ylioppilaskuntien toiminnan siirtyminen
Yhdistyvien ylioppilaskuntien toiminta, jäsenet ja henkilöstö siirtyvät yhdistyvistä ylioppilaskunnista uuden yliopiston
ylioppilaskuntaan 1.1.2019. Henkilöstön siirtymiseen sovelletaan, mitä työsopimuslaissa säädetään liikkeen
luovutuksesta.
Yhdistyvien ylioppilaskuntien varallisuus, saatavat ja muut oikeudet siirtyvät uuden yliopiston ylioppilaskunnalle
1.1.2019. Uuden yliopiston ylioppilaskunta vastaa 1.1.2019 yhdistyvien ylioppilaskuntien sopimusvelvoitteista ja muista
sitoumuksista sekä lakisääteisistä velvollisuuksista ja vastuista.

