EV 51/2005 vp — HE 24/2004 vp

EDUSKUNNAN VASTAUS 51/2005 vp
Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Asia
Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut
eduskunnalle esityksensä laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta (HE 24/2004 vp).

Valiokuntakäsittely
Sivistysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön
(SiVM 2/2005 vp).
Päätös
Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
ammattikorkeakoululain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 9 päivänä toukokuuta 2003 annetun ammattikorkeakoululain (351/2003) 41 §, sekä
lisätään lakiin uusi 13 a ja 42 a § seuraavasti:
13 a §
Ammattikorkeakoulun säännöt
Ammattikorkeakoulun säännöissä määrätään
ammattikorkeakoulun hallintoelinten toimivallasta, tehtävistä ja toimikaudesta, asioiden esittelystä, käsittelystä ja ratkaisemisesta hallintoelimissä sekä muusta ammattikorkeakoulun hallinnosta.
41 §
Eräiden hallintoasian käsittelyä koskevien säännösten soveltaminen
Käsiteltäessä tässä laissa tarkoitettua hallintoasiaa ammattikorkeakoulussa tai ammattikorkeakoulun opiskelijakunnassa noudatetaan, mitä
hallintolaissa (434/2003) ja viranomaisten toiHE 24/2004 vp
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minnan
julkisuudesta
(621/1999) säädetään.

annetussa

laissa

42 a §
Opiskelijakunta
Ammattikorkeakoulussa on opiskelijakunta,
johon voivat kuulua ammattikorkeakoulun päätoimiset opiskelijat. Opiskelijakunta voi hyväksyä jäsenikseen myös muita ammattikorkeakoulun opiskelijoita.
Opiskelijakunnan tehtävänä on valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin 12 §:n 2 momentin 4 kohdassa
tarkoitettuihin monijäsenisiin toimielimiin sekä
osallistua ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan.
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Opiskelijakunnan tehtävänä on myös toimia
jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään.
Opiskelijakunnan tehtävien toteuttamisesta
aiheutuvat menot suoritetaan opiskelijakunnan
omaisuudesta ja toiminnasta saatavilla tuloilla
sekä jäsenmaksuilla, joita opiskelijakunnalla on
oikeus määrätä jäsentensä suoritettaviksi.
Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalla on
itsehallinto. Opiskelijakunnan hallintoa varten
on edustajisto ja hallitus. Opiskelijakunnan hallinnosta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan
säännöissä, jotka vahvistaa rehtori.
Opiskelijakunnan 2 momentin nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta siten kuin
muutoksenhausta ammattikorkeakoulun tekemään päätökseen 42 §:ssä säädetään.
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Opiskelijakunnan toimintaan sovelletaan,
mitä yhdistyslaissa (503/1989) säädetään, jollei
tästä laista muuta johdu.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta
2005.
Siihen saakka, kunnes 42 a §:n 5 momentissa
tarkoitettu opiskelijakunnan edustajisto ja hallitus on valittu, kuitenkin enintään 31 päivään joulukuuta 2006 saakka, opiskelijakunnan hallintoa
hoitavat opiskelijayhdistyksen hallintoa hoitamaan valitut toimielimet.
Siihen saakka, kunnes opiskelijakunnan säännöt on vahvistettu, opiskelijakunnassa noudatetaan soveltuvin osin opiskelijayhdistyksen sääntöjä.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

