
 
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan 
SÄÄNNÖT 

I Luku 
Ylioppilaskunta 

1 § Nimi, kotipaikka, kielet ja lainsäädännöllinen asema 

Ylioppilaskunnan nimi on Aalto-yliopiston ylioppilaskunta – Aalto-universitetets studentkår, 
lyhennettynä AYY – AUS. Ylioppilaskunnasta voidaan käyttää myös englanninkielistä nimeä 
Aalto University Student Union. 

Näissä säännöissä Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaa kutsutaan ylioppilaskunnaksi ja Aalto-
yliopistoa yliopistoksi. Ylioppilaskunnan nimeä kirjoitettaessa käytetään joko 
suomenkielistä tai ruotsinkielistä muotoa taikka molempia yhdessä. 

Ylioppilaskunnan kotipaikka on sama kuin Aalto-yliopiston kotipaikka. 

Ylioppilaskunnan kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakielenä on suomi. Ylioppilaskunnan 
ruotsinkielisiin jäseniin kohdistuvan toiminnan tulee tapahtua ruotsin kielellä. 

Ylioppilaskunta on yliopistolain (558/2009) 46 §:n mukaisesti itsehallintoon oikeutettu 
julkisoikeudellinen yhteisö. 

2 § Jäsenet 

Ylioppilaskunnan jäseniä ovat kaikki yliopiston opiskelijat, jotka on otettu opiskelijoiksi 
alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin lukuun ottamatta 
tilauskoulutukseen osallistuvia opiskelijoita. Ylioppilaskunnan hallitus voi hyväksyä 
jäseniksi myös muita yliopiston opiskelijoita. 

3 § Ylioppilaskunnan tarkoitus 

Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän 
yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan 
yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. 

4 § Päätösvalta 

Ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttää edustajisto, siten kuin näissä säännöissä 
määrätään. Edustajisto valitaan suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla, kuten 
vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään. 

Päätös-, hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttävät toimielimet ovat edustajiston valitsemat 
hallitus ja taloustoimikunta niissä asioissa, joissa niitä ei ole näiden sääntöjen mukaan 
määrätty edustajistolle. Taloustoimikunta käyttää päätös-, hallinto- ja toimeenpanovaltaa 
ainoastaan sille erikseen 33 § 2 mom mukaisesti määritetyissä asioissa. Kysymyksissä 
joissa asiaa ei ole erikseen määritelty edustajiston tai taloustoimikunnan ratkaistavaksi 
käyttää päätös-, hallinto- ja toimeenpanovaltaa hallitus. 

II Luku 
Äänioikeus, vaalikelpoisuus ja jäsenäänestys 

5 § Äänioikeus 

Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa ja jäsenäänestyksessä on äänioikeus yliopistoon 
läsnäolevaksi kirjoittautuneella ylioppilaskunnan jäsenellä. Äänioikeus on yhtäläinen ja 
henkilökohtainen eikä sitä saa käyttää valtuutetun välityksellä. 

6 § Vaalikelpoisuus 

Vaalikelpoinen edustajiston tai hallituksen jäseneksi on jokainen ylioppilaskunnan jäsen. 
Edustajiston jäsenenä toimivan henkilön tulee kuitenkin olla äänioikeutettu. Laajempi 
vaalikelpoisuus mahdollistaa myös poissaolevaksi ilmoittautuneen jäsenen asettumisen 
ehdolle ja toteuttaa osaltaan jäsenten tasapuolista kohtelua. 

Vaalikelpoinen edustajiston puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi on jokainen 
ylioppilaskunnan jäsen. 



 
7 § Esteellisyys 

Esteellinen toimimaan edustajiston tai hallituksen jäsenenä on henkilö, joka: 

1. on ylioppilaskunnan omistaman yhtiön tai yhtiön, josta ylioppilaskunta omistaa 
vähintään 50 %, palveluksessa; 

2. on työsuhteessa ylioppilaskuntaan; 
3. toimii edustajiston kokouksen puheenjohtajana. 

Lisäksi esteellisiä toimimaan edustajiston jäseninä ovat ylioppilaskunnan hallituksen ja 
taloustoimikunnan jäsenet toimikautensa ajan. 

8 § Jäsenäänestys 

Jäsenäänestys on neuvoa-antava. 

Jäsenäänestys toimitetaan, kun edustajiston kokouksessa yli puolet kaikista edustajiston 
jäsenistä sitä kirjallisesti esityslistalla olevaa asiaa varten pyytää tai kun vähintään 
viisisataa (500) ylioppilaskunnan jäsentä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää. 

Jäsenäänestys tulee toimittaa 60 vuorokauden kuluessa 2. momentin mukaisesta 
pyynnöstä. Tämä määräaika ei kuitenkaan kulu yliopiston kevät- ja syyslukukausien 
ulkopuolella. 

Jäsenäänestyksen tarkemmasta toimeenpanosta päättää ja vastaa hallitus. 

III Luku 
Edustajisto 

9 § Edustajisto 

Edustajistoon kuuluu neljäkymmentäviisi (45) jäsentä. 

Edustajiston vaalin toimittamisesta määrätään tarkemmin vaalijärjestyksessä. 

10 § Edustajiston toimikausi ja hajottaminen 

Edustajiston toimikausi alkaa edustajiston vaalia seuraavan tammikuun ensimmäisenä 
päivänä ja kestää kaksi vuotta. 

Edustajiston toimikausi jatkuu kuitenkin varsinaisen kauden jälkeen siihen asti kunnes 
uusi edustajisto on järjestäytynyt. 

Uusi edustajisto voi kuitenkin ennen toimikautensa alkua: 

1. järjestäytyä; 
2. valita edustajiston puheenjohtajiston; 
3. valita hallituksen muodostajan; 
4. nimittää hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen; 
5. valita tilintarkastusyhteisön 

Edustajisto voi hajottaa itsenä ja määrät toimeenpantavaksi uudet vaalit. Edustajiston 
hajottamisesta sekä uusien vaalien toimeenpanosta on päätettävä kahdessa (2) 
peräkkäisessä edustajiston kokouksessa, joiden välillä on vähintään neljätoista (14) 
päivää. Hajottamispäätöstä tulee molemmissa kokouksissa kannattaa vähintään kaksi 
kolmasosaa (2/3) kaikista edustajiston jäsenistä. Uusi edustajisto on valittava 
kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa hajottamispäätöksestä jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi. 

Hajotettu edustajisto hoitaa edustajiston tehtäviä, kunnes uusi edustajisto on 
järjestäytynyt. 

11 § Varajäsenet 

Varajäsenten kutsumisesta määrätään edustajiston työjärjestyksessä. 

12 § Edustajiston tehtävät 

Edustajiston tehtävänä on: 

1. valita ja vapauttaa tehtävästään edustajiston puheenjohtaja ja vara-
puheenjohtajat; 

2. valita hallituksen muodostaja; 



 
3. nimittää hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja vapauttaa heidät 

tehtävästään; 
4. valita ja vapauttaa tehtävästään ylioppilaskunnan pääsihteeri; 
5. valita ja vapauttaa tehtävästään ylioppilaskunnan talousjohtaja; 
6. valita ja vapauttaa tehtävästään taloustoimikunnan jäsenet ja puheenjohtaja; 
7. valita ja vapauttaa tehtävästään kunniavaltuuskunnan jäsenet ja puheen-

johtaja; 
8. valita ja vapauttaa tehtävästään jatkuvuustoimikunnan jäsenet ja puheen-

johtaja; 
9. valita ja vapauttaa tehtävästään ylioppilaskunnan lehden päätoimittaja; 
10. määrätä jäsenmaksun suuruus; 
11. päättää ylioppilaskunnan virallisesta ilmoitustaulusta; 
12. valita ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisö; 
13. päättää ylioppilaskunnan vuotuisesta talousarviosta ja lisätalousarvioista; 
14. hyväksyä ylioppilaskunnan toiminnan, talouden ja omaisuudenhoidon 

tavoitteet, suuntaviivat ja suunnitelmat; 
15. käsitellä hallituksen antamat kertomukset ylioppilaskunnan toiminnasta ja 

taloudesta sekä päättää niiden aiheuttamista toimenpiteistä; 
16. päättää ylioppilaskunnan tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuu¬vapauden 

myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille; 
17. päättää hallituksen esityksestä 38 § mainituista taloudellisesti merkittävistä 

asioista 38 § mainittujen ehtojen mukaisesti; 
18. hyväksyä ylioppilaskunnan säännöt, edustajiston työjärjestys, hallituksen 

työjärjestys, vaalijärjestys, talous- ja hallinto-ohjesääntö sekä muut 
ohjesäännöt. Ylioppilaskunnan säännöt on alistettava yliopiston rehtorin 
vahvistettaviksi. 

Lisäksi edustajisto päättää muistakin asioista, jotka muualla näissä säännöissä tai 
ylioppilaskuntaa koskevissa säädöksissä on määrätty edustajiston ratkaistavaksi tai jotka 
edustajisto yksittäistapauksittain on pidättänyt ratkaistavakseen tai jotka hallitus katsoo 
tarpeelliseksi saattaa edustajiston ratkaistavaksi. 

13 § Ratkaisuvallan pidättäminen 

Edustajistolla on valta yksittäistapauksittain pidättää ratkaistavakseen hallituksen tai 
taloustoimikunnan ratkaisuvaltaan kuuluva asia. Edustajisto ei kuitenkaan voi 
pidätysvaltansa nojalla tehdä päätöksiä, jotka tarkoittavat ylioppilaskuntaa oikeudellisesti 
sitovien päätösten muuttamista. 

Esityksen ratkaisuvallan pidättämisestä määräasiassa voi tehdä: 

1. edustajiston kokouksessa kaksi (2) edustajiston jäsentä; 
2. edustajiston kokouksen ulkopuolella kymmenen (10) edustajiston jäsentä, 

jolloin esitys on jätettävä kirjallisesti edustajiston puheenjohtajalle. 

Ratkaisuvallan pidättäminen käsitellään välittömästi meneillään olevassa kokouksessa tai 
jos asiaa on esitetty kokouksen ulkopuolella, käsitellään se kiireellisenä asiana 
seuraavassa kokouksessa. Esitystä ratkaisuvallan pidättämisestä ei voi panna pöydälle. 
Mikäli edustajisto päättää pidättää ratkaisuvallan, tekee se päätöksen asiassa seuraavassa 
kokouksessa normaalissa päätösjärjestyksessä. 

Asiassa, jossa on tehty esitys ratkaisuvallan pidättämisestä, hallitus tai taloustoimikunta ei 
voi tehdä päätöstä ennen ratkaisuvallan pidättämistä koskevassa asiassa tehtyä 
edustajiston päätöstä. 

14 § Kysely 

Viisi (5) edustajiston jäsentä voi tehdä hallitukselle tai taloustoimikunnalle kyselyn 
määräasiasta. Kysely on toimitettava kirjallisesti laadittuna edustajiston puheenjohtajalle, 
jonka on annettava se viipymättä tiedoksi hallitukselle tai taloustoimikunnalle. 

Hallituksen tai taloustoimikunnan tulee kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tiedon 
saamisesta antaa vastaus edustajiston kokouksessa kirjallisesti edustajiston jäsenille. 

15 § Ponsi 

Edustajisto voi hyväksyä hallitukselle tai taloustoimikunnalle osoitettuja ponsia. 



 
16 § Edustajiston kokoontuminen 

Edustajisto kokoontuu ainakin: 

1. vuosittain ennen joulukuun ensimmäistä päivää, jolloin päätetään 
ylioppilaskunnan talouden talousarviosta; 

2. vuosittain lokakuun viimeisen päivän jälkeen, jolloin valitaan edustajiston 
puheenjohtajisto, taloustoimikunnan puheenjohtaja, hallituksen muodostaja ja 
tilintarkastusyhteisö; 

3. vuosittain viimeistään huhtikuussa, jolloin päätetään 12 §:n 15. ja 16. kohdissa 
mainituista asioista. 

Edustajisto kokoontuu edustajiston puheenjohtajan kutsusta muulloinkin: 

4. milloin edustajiston puheenjohtaja, taloustoimikunta tai hallitus katsoo sen 
tarpeelliseksi; 

5. milloin viisi (5) edustajiston jäsentä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten 
kirjallisesti edustajiston puheenjohtajalta pyytää; 

6. hallitukselle osoitetun 14 §:ssä mainitun kyselyn johdosta. Tällöin kokous on 
pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa. 

17 § Päätösvaltaisuus 

Edustajiston kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään kaksikymmentäviisi 
(25) edustajiston jäsentä ja edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 

Edustajiston kokouksissa päätösvaltaa käyttävät edustajiston jäsenet tai heidän sijaansa 
kutsutut varajäsenet. 

18 § Läsnäolo-oikeus 

Jokaisella ylioppilaskunnan jäsenellä on oikeus olla läsnä edustajiston kokouksissa. 

Jatkuvuustoimikunnan sekä kunniavaltuuskunnan puheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-
oikeus edustajiston kokouksissa. Muiden henkilöiden läsnäolosta edustajiston kokouksissa 
säädetään tarkemmin edustajiston työjärjestyksessä. 

Edustajistolla on kuitenkin oikeus päättää, että yksittäinen asia käsitellään kokonaan tai 
osittain suljetussa istunnossa. 

IV Luku 
Edustajiston puheenjohtajisto 

19 § Edustajiston puheenjohtajisto 

Edustajiston puheenjohtajiston muodostaa edustajiston puheenjohtaja ja kaksi 
varapuheenjohtajaa. 

20 § Toimikausi 

Edustajiston puheenjohtajiston toimikausi on kalenterivuosi. 

Edustajiston puheenjohtajisto voi kuitenkin toimia ennen toimikautensa alkua 
puheenjohtajistona 10 §:ssä mainittuja asioita käsittelevissä kokouksissa. 

21 § Puheenjohtajiston valinta 

Edustajiston puheenjohtajiston valitsee edustajisto. 

Edustajiston puheenjohtajaksi valittavan on saatava äänestyksessä yli puolet läsnä olevien 
edustajiston jäsenten äänistä. Ellei yksikään ehdokkaista saa äänestyksessä vaadittua 
enemmistöä, toimitetaan uusi äänestys siten, että edellisessä äänestyksessä vähimmässä 
äänimäärässä ja ilman ääniä jääneet ehdokkaat karsitaan pois. Tätä menettelyä jatketaan 
kunnes joku ehdokkaista saa vaaditun enemmistön. Tasatilanteessa ratkaisee arpa. 

Edustajiston varapuheenjohtajat valitaan henkilökohtaisella ja suhteellisella vaalilla, jossa 
valituiksi tulevat kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta, tässä järjestyksessä. Vaalissa 
jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen, enintään kahden (2) ehdokkaan 
kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden (1) äänen ja toisena olevan puoli 
(1/2) ääntä. Tasatilanteessa ratkaisee arpa. 



 
Jos edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja eroaa, menettää vaali-
kelpoisuutensa, vapautetaan tehtävästään tai tulee pysyvästi esteelliseksi taikka 
estyneeksi kesken toimikauden, valitsee edustajisto, katsoessaan tämän tarpeelliseksi, 
uuden puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tämän toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. 

22 § Puheenjohtajan tehtävät 

Edustajiston puheenjohtajan tehtävänä on: 

1. kutsua koolle edustajiston kokous ja johtaa niissä puhetta; 
2. valvoa, että ylioppilaskunnan edustajiston, taloustoimikunnan ja hallituksen 

toiminnassa noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia, ylioppilaskunnan 
sääntöjä ja muita määräyksiä; 

3. tarvittaessa ratkaista, miten ylioppilaskunnan sääntöjä ja muita määräyksiä 
tulkitaan; 

4. allekirjoittaa edustajiston kokousten pöytäkirjat; 
5. huolehtia muista hänelle näiden sääntöjen ja ohjesääntöjen mukaan kuuluvista 

tehtävistä. 

Puheenjohtajan ollessa estynyt hoitamasta tehtäviään, tulee varapuheenjohtaja hänen 
sijaansa. 

V Luku 
Hallitus 

23 § Jäsenten lukumäärä 

Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) 
jäsentä, mukaan lukien puheenjohtaja. Hallitukseen valitaan vähintään yksi jäsen kultakin 
seuraavalta Aalto-yliopiston koulutusalalta, jolta hallitukseen on yksi tai useampia 
ehdokkaita: 

1. Taideteollinen koulutusala; 
2. Kauppatieteellinen koulutusala; 
3. Teknillistieteellinen koulutusala. 

24 § Toimikausi 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

Hallitus jatkaa kuitenkin virkamieshallituksena siihen asti kunnes uusi hallitus on valittu. 

25 § Hallituksen muodostaja 

Edustajisto valitsee hallituksen muodostajan kuten edustajiston puheenjohtajan. 

26 § Hallituksen muodostaminen 

Hallitukseen haku on avoin ja julkinen. Hallituksen muodostaja tuo ehdotuksen 
edustajiston tietoon kolmea (3) päivää ennen asiasta päättävää kokousta. Hallituksen 
muodostaja tekee viimeistään valintaansa seuraavassa, aikaisintaan seitsemän (7) päivää 
myöhemmin pidettävässä, kokouksessa edustajistolle esityksen hallituksen jäseniksi. Jos 
edustajisto hyväksyy esityksen, on hallituksen muodostaja valittu hallituksen 
puheenjohtajaksi ja esityksessä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi. 

Jollei edustajisto hyväksy esitystä, suoritetaan uusi hallituksen muodostajan vaali ja hänen 
tulee antaa esityksensä hallituksen jäseniksi. Vaalimenettelyä jatketaan, kunnes 
edustajisto hyväksyy hallituksenmuodostajan tekemän esityksen. 

27 § Luottamuskysymys 

Edustajistolla on valta enemmistöllä läsnä olevien edustajiston jäsenten äänistä vapauttaa 
hallitus, hallituksen puheenjohtaja tai sen jäsen tehtävästään kesken toimikauden 
toteamalla, ettei tämä nauti edustajiston luottamusta. 

Luottamuskysymys pannaan vireille joko viipymättä asian käsittelemistä varten koolle 
kutsuttavassa edustajiston kokouksessa tai siten, että vähintään kymmenen (10) 
edustajiston jäsenistä pyytää vähintään neljätoista (14) päivää ennen edustajiston muuta 
kokousta puheenjohtajalta asian ottamista kokouksen esityslistalle. 



 
Luottamuskysymystä vireille pantaessa on luottamuskysymyksen syyt jätettävä kirjallisesti 
perusteltuna edustajiston puheenjohtajalle, jonka on viipymättä toimitettava ne edelleen 
hallitukselle. 

Jos edustajisto toteaa, ettei hallitus, hallituksen puheenjohtaja tai sen jäsen nauti 
edustajiston luottamusta, ryhdytään samassa kokouksessa 27 § mukaisiin toimenpiteisiin, 
ellei edustajisto päätä panna hallituksen muodostajan tai sen jäsenen vaalia pöydälle. 

28 § Hallituksen täydentäminen 

Milloin hallitus kesken toimikauden vapautetaan tehtävästään tai hallituksen 
puheenjohtaja kesken toimikauden menettää vaalikelpoisuutensa, vapautetaan 
tehtävästään tai eroaa hallituksesta, ryhdytään viipymättä muodostamaan uutta hallitusta. 

Milloin hallituksen jäsen kesken toimikauden menettää vaalikelpoisuutensa, vapautetaan 
tehtävästään tai eroaa hallituksesta, voi hallituksen puheenjohtaja, ottaen huomioon sen 
mitä 23 § on määrätty, esittää edustajistolle ehdokkaan uudeksi hallituksen jäseneksi. 
Edustajisto toteaa vaalikelpoisuuden menettämisen. 

Jos edustajisto hyväksyy esityksen, on esitetty henkilö valittu hallituksen jäseneksi. Jollei 
edustajisto hyväksy esitystä, on hallituksen puheenjohtajan esitettävä toinen ehdokas. 
Milloin valittavia on useita, ehdokaslista on sellaisenaan hylättävä tai hyväksyttävä. 
Menettelyä jatketaan, kunnes edustajisto hyväksyy hallituksen puheenjohtajan esityksen. 

29 § Hallituksen järjestäytyminen 

Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen varapuheenjohtajan. Hallituksella voi olla 
toimikuntia, työryhmiä tai muita ryhmiä asioiden valmistelua ja muita tehtäviä varten. 

30 § Toimivalta 

Hallitus käyttää ylioppilaskunnan puhevaltaa, kantaa ja vastaa ylioppilaskunnan puolesta 
tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut 
oikeustoimet. 

31 § Kertomukset toiminnasta 

Hallituksen on vuosittain annettava edustajistolle kertomukset toiminnasta ja taloudesta. 

VI Luku 
Taloustoimikunta 

32 § Taloustoimikunta 

Taloustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja mukaan lukien kahdeksasta (8) kymmeneen 
(10) jäsentä. Puheenjohtajan tulee olla ylioppilaskunnan jäsen. Jäsenistä vähintään puolet 
(1/2) tulee olla ylioppilaskunnan jäseniä.  

Edustajisto valitsee taloustoimikunnan jäsenet hallituksen esityksestä kahdeksi (2) 
vuodeksi kerrallaan siten, että puolet on vuosittain erovuorossa. Taloustoimikunnan 
jäsenet valitaan ylioppilaskunnan jäsenistä tai muista ylioppilaskunnan oloja hyvin 
tuntevista tai talouselämään perehtyneistä henkilöistä.  

Edustajisto valitsee hallituksen esityksestä puheenjohtajan taloustoimikunnan jäsenistä 
kalenterivuodeksi kerrallaan. Taloustoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheen-
johtajan ja kutsuu itselleen sihteerin. 

Hallituksen puheenjohtajalla, edustajiston puheenjohtajalla, pääsihteerillä ja 
talousjohtajalla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. 

Jos edustajisto päättää vapauttaa taloustoimikunnan tai sen jäsenen tai jos sen jäsen 
eroaa kesken toimikauden, valitaan uusi taloustoimikunta tai uusi jäsen jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi. 

33 § Taloustoimikunnan toimivalta ja tehtävät 

Taloustoimikunnan tehtävänä on ylioppilaskunnan omaisuuden hallinta ja hoitaminen sekä 
työjärjestyksessä ja ylioppilaskunnan taloudenhoidon ohjesäännössä määrättyjen asioiden 
valmistelu ja toimeenpano. 

Edustajiston asiana on määrittää ja tarvittaessa vahvistaa hallituksen ja taloustoimikunnan 
tehtävänkuvat ja toimivaltuuksien keskinäiset rajat. 



 
VII Luku 

Kunniavaltuuskunta 

34 § Kunniavaltuuskunta 

Ylioppilaskunnalla on kunniavaltuuskunta, jonka tehtävänä on antaa neuvoja ja tukea 
ylioppilaskunnan asioissa. 

Kunniavaltuuskunnan jäsenet kutsuu ja sen puheenjohtajan nimittää edustajisto. 

Kunniavaltuuskunnan toiminnasta määrätään tarkemmin edustajiston hyväksymällä 
ohjesäännöllä. 

VIII Luku 
Jatkuvuustoimikunta 

35 § Jatkuvuustoimikunta 

Ylioppilaskunnan on jatkuvuustoimikunta, jonka tehtävänä on 

1. ylioppilaskunnan henkisen ja aatteellisen pääoman varjeleminen ja 
kehittäminen; 

2. ylioppilaskunnan toimijoiden tukeminen ja jatkuvuuden edistäminen sekä 
3. hyvän hallintotavan ja organisaation kehittämisen tukeminen. 

Jatkuvuustoimikunnan jäsenet ja sen puheenjohtajan nimittää edustajisto. 

Jatkuvuustoimikunnan toiminnasta määrätään tarkemmin edustajiston hyväksymällä 
ohjesäännöllä. 

IX Luku 
Talous 

36 § Tilikausi 

Ylioppilaskunnan tilikausi on kalenterivuosi. 

37 § Jäsenmaksut 

Edustajistolla on ylioppilaskunnan talousarvion hyväksymisen yhteydessä oikeus määrätä 
ylioppilaskunnan jäsenten suoritettavaksi vuotuinen jäsenmaksu. Edustajisto voi määrätä 
erisuuruisen jäsenmaksun jatkotutkintoa suorittavalle ylioppilaskunnan jäsenelle ja muulle 
ylioppilaskunnan jäseneksi otetulle yliopiston opiskelijalle kuin alempaa- tai ylempää 
korkeakoulututkintoa suorittavalle jäsenelle. Jäsenmaksun vahvistaa yliopiston rehtori. 
Jäsenmaksun kantamista valvoo yliopisto.  

Ylioppilaskunnan hallitus päättää jäsenmaksun kantamistavasta ja -ajasta. Hallitus voi 
päättää jäsenmaksusta vapauttamisesta kokonaan tai osittain, jos jäsenen todistetun 
varattomuuden vuoksi on ilmeistä, että jäsenmaksu vaarantaisi hänen perustuslain 
(731/1999) 16 §:n mukaisen oikeutensa saada opetusta. 

Ylioppilaskunnan hallitus voi päättää vapauttaa osittain jäsenmaksusta Ylioppilaiden 
terveydenhoitosäätiölle tilitettävää summaa vastaavasti, jos jäsen osoittaa maksaneensa 
jäsenmaksun kyseiseltä lukuvuodelta tai lukukaudelta kahteen useampaan suomalaisen 
yliopiston ylioppilaskuntaan. 

38 § Merkittävät taloudelliset päätökset 

Merkittävän taloudellisen päätöksen tekee edustajisto. Merkittävää taloudellista päätöstä 
koskevan esityksen voi tehdä hallitus, taloustoimikunta tai edustajisto. Hallituksen ja 
taloustoimikunnan on käsiteltävä merkittävää taloudellista päätöstä koskevat esitykset 
ennen edustajiston päätöskäsittelyä. 

Ylioppilaskunnan merkittävillä taloudellisilla päätöksillä tarkoitetaan kiinteistöjen 
ostamista, myymistä tai kiinnittämistä ja rakennushankkeiden aloittamista tai 
ylioppilaskunnan varallisuuden merkittävää sitomista. 

Mikäli edustajisto esittää merkittävää taloudellista päätöstä, tulee taloustoimikunnan ensin 
käsitellä asia ja tämän jälkeen esitellä asia hallitukselle sen käsittelyä varten. Hallituksen 
tulee käsitellä asia kolmenkymmenen (30) päivän sisällä edustajiston esityksestä. 



 
Taloustoimikunta on velvollinen tuomaan asian edustajiston päätettäväksi viivyttelemättä, 
kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) päivän sisällä edustajiston esityksestä. 

Mikäli taloustoimikunta ja hallitus tai jompikumpi näistä ei puolla esitystä, on 
merkittävästä taloudellisesta päätöksestä päätettävä kahdessa vähintään neljäntoista (14) 
päivän väliajoin pidettävässä edustajiston kokouksessa. Tällaisen päätöksen tekemiseen 
vaaditaan, että sitä kummassakin kokouksessa kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa 
(2/3) kaikista edustajiston jäsenistä. 

Edustajisto ei voi käyttää ratkaisuvallan pidättämistä merkittävissä taloudellisissa 
päätöksissä. 

39 § Tilintarkastus 

Ylioppilaskunnan talouden kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä hallintoa tarkastamaan valitaan 
jokaiselle tilikaudelle Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. 

40 § Tilinpäätös 

Hallituksen ja taloustoimikunnan on kultakin tilikaudelta laadittava kirjanpitolain mukainen 
tilinpäätös ja toimitettava tilintarkastuksen suorittamiseksi tarvittavat asiakirjat 
tilintarkastajille kahdeksankymmenen (80) päivän kuluessa tilikauden päättymisestä. 

41 § Tilintarkastuskertomus 

Tilintarkastusyhteisön on annettava hallitukselle ja taloustoimikunnalle kertomus 
toimittamastaan tarkastuksesta kolmenkymmenen (30) vuorokauden sisällä siitä, kun hän 
on vastaanottanut tilinpäätöksen ja siihen liittyvät asiakirjat. 

Hallituksen ja taloustoimikunnan tulee toimittaa tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä 
tehtyjen muistutusten johdosta laaditut selvitykset edustajistolle viimeistään sen 
edustajiston kokouskutsun yhteydessä, jossa tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 
käsitellään. 

X Luku 
Nimenkirjoittaminen, tiedottaminen ja tiedoksiannot 

42 § Ylemmät toimenhaltijat 

Ylioppilaskunnan ylempiä toimenhaltijoita ovat ylioppilaskunnan pääsihteeri ja ylioppilas-
kunnan talousjohtaja. 

Pääsihteerin ja talousjohtajan tehtävistä määrätään tarkemmin talous- ja hallinto-
ohjesäännössä. 

43 § Nimenkirjoitus 

Ylioppilaskunnan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
yhdessä pääsihteerin tai talousjohtajan kanssa. 

44 § Tiedottaminen 

Ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen päätökset on viimeistään seitsemän (7) päivän 
kuluttua kokouksesta asetettava nähtäväksi ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla. 
Yliopistolain 86 §:n mukaisesti ylioppilaskunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. 

Asianosaiselle, joka ei ole ylioppilaskunnan jäsen, tulee tiedottaa häntä koskevasta 
päätöksestä ilman aiheetonta viivytystä 

45 § Tiedoksiantojen vastaanottaminen 

Ylioppilaskuntaa koskevat tiedoksiannot vastaanottaa ylioppilaskunnan puolesta 
pääsihteeri tai henkilö, jonka hallitus on erikseen määrännyt hänen puolestaan 
vastaanottamaan tiedoksiantoja. 



 
XI Luku 

Julkisuus, oikeus aloitteen tekemiseen ja muutoksenhaku päätökseen 

46 § Arkisto 

Ylioppilaskunnan asiakirjat on arkistoitava siten, että arkisto palvelee tiedon lähteenä 
arkiston muodostajaa, ylioppilaskunnan jäseniä, viranomaisia ja tutkimusta. 

47 § Julkisuus 

Ylioppilaskunnan toiminnan ja asiakirjojen julkisuudesta säädetään yliopistolain 30 §:ssä. 

48 § Aloitteen tekeminen 

Kolmellakymmenellä (30) ylioppilaskunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita 
ylioppilaskunnan edustajistolle, taloustoimikunnalle ja hallitukselle. 

Edustajiston on vastattava aloitteeseen kahden (2) kuukauden, taloustoimikunnan yhden 
(1) kuukauden ja hallituksen yhden (1) kuukauden kuluessa sen jättämisestä 
ylioppilaskunnan pääsihteerille. 

Aloitteen tehneillä jäsenillä on oikeus ottaa osaa aloitetta koskevaan keskusteluun 
edustajistossa, taloustoimikunnassa ja hallituksessa. 

49 § Muutoksenhaku 

Ylioppilaskunnan toimielimen tekemään päätökseen haetaan muutosta kuten yliopistolain 
83 §:ssä säädetään. Muutosta haetaan valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. 

Ylioppilaskunnan hallituksen valitseman toimielimen päätöksestä voi tämän lisäksi valittaa 
hallitukselle. 

XII Luku 
Erityisiä määräyksiä 

50 § Ylioppilaskunnan läheisyydessä toimivat yhdistykset 

Ylioppilaskunnan läheisyyteen voidaan liittää yhdistyksiä. Yhdistysten liittämisestä 
ylioppilaskunnan läheisyyteen säädetään tarkemmin ohjesäännöllä. 

51 § Luottamusaseman vastuu 

Ylioppilaskunnan toimielimen valitsema luottamushenkilö voidaan erottaa toimestaan, jos 
hän käyttää hyödykseen tai muille ilmaisee luottamusasemassaan tietoonsa saamaa 
seikkaa joka ei ole julkinen, tai on menettelyllään ylioppilaskunnassa tai sen ulkopuolella 
huomattavasti vahingoittanut ylioppilaskuntaa, tai jättää toistuvasti täyttämättä toimeensa 
kuuluvia velvollisuuksia. 

52 § Sääntöjen muuttaminen ja voimaantulo 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää edustajisto. 

Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa (2) vähintään kahden (2) viikon 
väliajoin pidettävässä edustajiston kokouksessa. Tällaisen päätöksen tekemiseen 
vaaditaan, että sitä kummassakin kokouksessa kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa 
(2/3) läsnä olevista edustajiston jäsenistä. Päätös on alistettava yliopiston rehtorin 
vahvistettavaksi. 

Nämä säännöt tulevat voimaan välittömästi yliopiston rehtorin vahvistamisesta lukien. 

Edustajisto on hyväksynyt nämä säännöt kokouksissaan 11/2012 8.11.2012 ja 12/2012 
29.11.2012. 

Aalto-yliopiston rehtori on vahvistanut nämä säännöt 18.1.2013. 
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