KÄSKKIRI
Tallinn

(Kuupäev digiallkirjas) nr 1-4/262-K
Liik: Üldkäskkiri

Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilaskonna põhikiri
Üliõpilaskonna põhikiri on vastu võetud ja kinnitatud kõrgharidusseaduse § 18 lg 3 ja Tallinna
Tehnikakõrgkooli põhimääruse § 23 lg 4 alusel.
I

ÜLDSÄTTED

1.1.
Tallinna Tehnikakõrgkooli (edaspidi TTK) üliõpilaskonna (edaspidi üliõpilaskond)
põhikiri sätestab üliõpilaskonna:
1.1.1. esindus- ja täitevorganite moodustamise korra ja tegevuse alused;
1.1.2. esindus- ja täitevorganite õigused, kohustused ja vastutuse;
1.1.3. aruandluse ja kontrolli põhimõtted.
1.2.
Üliõpilaskonna põhikirja vastuvõtmise või muutmise võivad algatada 5% TTK
üliõpilastest või üliõpilasesindus. Algataja esitab projekti teksti ja seletuskirja.
1.3.
Esindus korraldab projekti ettevalmistamise, avaldamise ja tutvustamise. Projekt peab
olema avaldatud vähemalt üks kuu enne hääletamist.
1.4.
Igal üliõpilasel on õigus avaldada projekti kohta arvamust. Üliõpilasesindus vaatab
saabunud arvamused ja ettepanekud läbi vähemalt üks nädal enne üliõpilaskonna põhikirja
vastuvõtmist.
1.5.
Üliõpilaskonna põhikirja võtab vastu ja teeb selles muudatusi üliõpilasesindus ja
kinnitab rektor.
1.6.
Põhikirja vastuvõtmiseks või selles
üliõpilasesinduse koosseisu häälteenamus.

muudatuste

tegemiseks

on

nõutav

2/3

1.7.
Esindus esitab vastuvõetud üliõpilaskonna põhikirja või selle muudatused rektorile
kinnitamiseks koos häälte lugemise protokolliga. Rektor kinnitab üliõpilaskonna põhikirja, kui
see vastab seadustele, seaduse alusel antud õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud
demokraatlikele põhimõtetele.
1.8.
Üliõpilaskond on institutsioon, mis teostab TTK üliõpilaste õigust omavalitsusele –
otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduse ja seaduse alusel antud õigusaktidega
TTK üliõpilaselu küsimusi, lähtudes TTK üliõpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ning
kohustustest.
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1.9.
Üliõpilaskonna
üliõpilased.

moodustavad

TTK

tasemeõppe

õppekavale

immatrikuleeritud

1.10. Üliõpilaskonna ingliskeelne nimetus on Student Union of TTK University of Applied
Sciences.
1.11. Üliõpilaskond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, TTK põhimäärusest,
käesolevast põhikirjast ja teistest õigusaktidest. Üliõpilaskonnal on oma sümboolika.
1.12. Üliõpilaskonna töökeeleks on eesti keel.
II

ÜLIÕPILASESINDUS

2.1.

TTK üliõpilaskond teostab oma võimu üliõpilasesinduse kaudu.

2.2.

Üliõpilasesindus on üliõpilaskonna vastutav ja korraldav esinduskogu.

2.3.
Üliõpilasesindus on 16-liikmeline, mis moodustub 6 liikme osas instituutide
üliõpilaskogude esimeestest ja 10 ülejäänud liikme osas üliõpilaskonna liikmete
demokraatlikel, üldistel, ühetaolistel ja otsestel valimistel valitud liikmetest. Instituutide
üliõpilaskogude esimehed saavad osaleda esinduse töös vaid oma instituudi üliõpilaskogu
mandaadi alusel.
2.4.
Üliõpilasesinduse ülesanne on TTK üliõpilaskonna eesmärkide saavutamise
eestvedamine ja huvide esindamine TTKs ja organisatsioonides, kuhu üliõpilaskond kuulub.
2.5.
Üliõpilasesinduse valitavate liikmete valimise kord:
2.5.1. esindusse võib kandideerida ja olla valitud iga TTKsse immatrikuleeritud üliõpilane;
2.5.2. hääletamine on salajane;
2.5.3. valituks osutuvad hääletamisel osalenute poolt enim hääli saanud kandidaadid;
2.5.4. esinduse valitavate liikmete valimine toimub igal aastal veebruarikuu viimasel nädalal
digitaalselt.
2.5.5. esinduse uus koosseis asub ametisse vahetult pärast valimist toimuvat esinduse
koosolekut,
kus
kinnitatakse valimistulemused
esinduse ametisolevate liikmete
poolthäälteenamusega.
2.6.
Juhul, kui esinduse liige eksmatrikuleeritakse, kaotab ta oma volitused esinduse
liikmena eksmatrikuleerimise päevast ja ta asendatakse esinduse valimisnimekirjas järgmise
enim hääli saanud üliõpilasega 14 kalendripäeva jooksul. Uue liikme lisamine esinduse
koosseisu kinnitatakse esinduse koosoleku otsusega.
2.7.

Iga esinduse koosseis täidab oma kohustusi kuni uue koosseisu ametisse asumiseni.

III

ÜLIÕPILASESINDUSE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1.
Üliõpilasesinduse missioon on TTK üliõpilaste hariduslike
arenguvõimaluste edendamine ning toimetuleku eest seismine.

ja

kultuuriliste

3.2.
Üliõpilasesinduse pädevusse kuuluvad kõik TTK üliõpilaskonda puudutavad küsimused,
mille otsustamine või korraldamine pole mõne aktiga antud kellegi teise otsustada või
korraldada. Üliõpilasesinduse ainupädevuses on:
3.2.1. üliõpilaskonna põhikirja ja selle muudatuste vastuvõtmine ja vastu võetud põhikirja
edastamine rektorile kinnitamiseks;
3.2.2. esinduse eelarve vastuvõtmine ning muutmine ja eelarve täitmise aruande kinnitamine
esinduse koosseisu kõikide liikmete poolthäälteenamusega;
3.2.3. esinduse
valitavate
liikmete
korraliste
valimiste
väljakuulutamine
ning
valimistoimkonna kinnitamine, esinduse valimise, valimistulemuste ja koosseisu kinnitamine
ning sellest TTK liikmeskonna teavitamine;
3.2.4. esinduse juhatuse liikmete arvu määramine, liikmete valimine ja tagasikutsumine.
3.3.
Oma ülesannete täitmiseks on üliõpilasesindusel õigus:
3.3.1. esindada TTK üliõpilaskonda ja võtta vastu otsuseid;
3.3.2. kasutada üliõpilaskonna põhikirjaliste ülesannete täitmiseks TTK poolt eraldatud
vahendeid iseseisvalt;
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3.3.3. luua sidemeid ja edendada koostööd teiste üliõpilasesindustega ja TTK vilistlastega;
3.3.4. astuda siseriiklike ja rahvusvaheliste üliõpilaskondade ühenduste liikmeks, samuti
sealt lahkuda;
3.3.5. leida oma eesmärkide saavutamiseks täiendavaid finantseerimisallikaid;
3.3.6. saada TTK töötajatelt oma tööks vajalikku teavet;
3.3.7. kasutada TTK vara käesolevas põhikirjas ja muudes õigusaktides ette nähtud korras.
3.3.8. osaleda oma esindajate kaudu TTK nõukogu ja teiste institutsioonide ning töögruppide
töös;
3.3.9. teha ettepanekuid TTK õppekorralduse ja juhtimise parendamiseks ja osaleda
järjepidevalt TTK vastavas tegevuses;
3.3.10.
korraldada üliõpilaskonnas arvamusuuringuid või küsitlusi;
3.3.11.
kasutada muid seadusest või õigusaktidest tulenevaid õigusi.
3.4.

Esinduse liige on kohustatud võtma osa igast esinduse koosolekust.

3.5.

Esinduse liige on kohustatud kuuluma vähemalt ühe toimkonna koosseisu.

3.6.
Üliõpilasesindus kaotab õigusvõime:
3.6.1. kui 90 päeva jooksul, alates viimasest koosolekust, või uue koosseisu puhul 30 päeva
jooksul pärast valimistulemuste kinnitamist ei ole toimunud koosolekuid;
3.6.2. kui üliõpilasesindus ei suuda 75 päeva jooksul alates üliõpilasesinduse koosseisu
esimesest korralisest koosolekust valida üliõpilasesinduse juhatuse liikmeid;
3.6.3. kui üliõpilasesindus on otsustusvõimetu kolmel järjestikusel koosolekul;
3.6.4. üliõpilasesinduse tegevuse lõpetamisel;
3.6.5. kui hiljemalt 15. veebruariks ei ole esinduse korralisi valimisi välja kuulutatud.
3.7.
Esindusel on õigus tagasi kutsuda juhatuse liikmeid. Tagasikutsumist võib algatada,
kui seda nõuavad vähemalt 1/3 esinduse liikmetest. Tagasikutsumise otsustab esindus
salajasel hääletusel. Tagasikutsumise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole
esinduse liikmetest.
3.8.
Juhatuse liikme tagasikutsumise korral kinnitab juhatus uueks liikmeks juhatuse
valimisnimekirjas järgmise enim hääli saanud üliõpilase. Juhul, kui nimekirjas ei ole rohkem
kandideerinud üliõpilasi, nimetab juhatus puuduva liikme asemele asendusliikme, kelle
volituste tähtaeg liikmena kestab kuni uue juhatuse liikme valimiseni p. 5.1 korras.
IV

ÜLIÕPILASESINDUSE TÖÖKORD

4.1.
Üliõpilasesinduse töökorraldus määratakse käesoleva põhikirjaga ja üliõpilasesinduse
poolt vastu võetud esinduse töökorras. Esinduse töövormiks on koosolek. Esinduse korralised
koosolekud toimuvad vähemalt kord kalendrikuus välja arvatud vaheajaga kaetud perioodil.
4.2.

Esindus on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole koosseisu liikmetest.

4.3.
Igal esinduse liikmel on üks hääl. Otsused võetakse vastu häälteenamusega, häälte
võrdsel jagunemisel saab otsustavaks esimehe hääl juhul, kui käesolevas põhikirjas ei ole
ette nähtud teisiti.
4.4.
Esinduse koosolekute ettevalmistamise ja läbiviimise täpsem kord sätestatakse
esinduse töökorras.
4.5.

Esinduse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või esimehe asendaja.

4.6.

Koosolekud on avalikud, kui esindus ei otsusta teisiti.

4.7.
Kui esinduse koosolek ei ole kuulutatud kinniseks, võivad TTK liikmeskonna esindajad
osaleda seal sõnaõigusega esinduse töökorras sätestatud viisil.
4.8.
Erakorralise esinduse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees:
4.8.1. juhatuse vastavasisulise otsuse alusel;
4.8.2. vähemalt 1/3 üliõpilasesinduse liikme nõudmisel hiljemalt 14 päeva jooksul pärast
vastavasisulise kirjaliku nõude laekumist juhatusele.
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4.9.
Kui juhatuse esimees ei kutsu punktis 4.8 toodud asjaoludel kokku erakorralist
koosolekut, on selle kokkukutsumise õigus erakorralise koosoleku taotlejatel esinduse
esimehega samadel alustel.
4.10. Hääletamine esinduse koosolekul on avalik, kui käesolevas põhikirjas ei ole ette nähtud
teisiti või kui vähemalt üks üliõpilasesinduse liige ei soovi salajast hääletust.
4.11. Kõik esinduse koosolekul toimuvad isikuvalimised on salajased.
4.12. Kõik esinduse koosolekud protokollitakse ja nendes kajastatakse muu hulgas ka
vastuvõetud otsused.
4.13. Protokollile kirjutavad alla juhatuse esimees või tema asendaja ja protokollija.
4.14. Esinduse otsused on avalikud. Otsused avaldatakse kõiki TTK üliõpilasi teavitaval viisil,
samuti TTK kodulehel.
V

ÜLIÕPILASESINDUSE JUHATUSE MOODUSTAMINE JA PÄDEVUS

5.1.
Üliõpilasesinduse täitevorganiks on juhatus, kes esinduse koosolekute vahelisel ajal
esindab TTK üliõpilaskonda ja kes juhib TTK üliõpilaskonna põhikirjalist tegevust ning täidab
üliõpilasesinduse antud ülesandeid käesoleva põhikirjaga talle pandud ning esinduse poolt
delegeeritud õiguste ja kohustuste piires.
5.2.
Juhatuse moodustamine
5.2.1. Juhatuse liikmete arvu kinnitab ja liikmete valimise korraldab esindus käesolevas
põhikirjas sätestatud korras.
5.2.3. Juhatuse liikmeteks võivad kandideerida kõik TTKsse immatrikuleeritud üliõpilased.
5.2.4. Juhatuse liikmete valimised on vabad, üldised, ühetaolised ja otsesed.
5.2.5. Juhatuse liikmed valitakse igal aastal märtsi viimasel nädalal esinduse poolt salajase
hääletuse teel.
5.2.6. Juhatuse liikmete valimised kuulutatakse välja vähemalt kaks nädalat enne selle
toimumist, millest teavitatakse üliõpilaskonda esinduse kodulehel interneti aadressil
http://www.tktk.ee/yliopilasesindus.
5.2.7. Juhatuse liikmed valib esindus üheks aastaks esinduse koosseisu liikmete
häälteenamusel.
5.2.8. Juhatuse liikmete volitused algavad juhatuse liikmete valimisele järgneval päeval.
5.2.9. Juhatuse liikme volitused kehtivad kuni uue juhatuse liikme volituste alguseni.
5.2.10.
Juhatuse liikme eksmatrikuleerimisel kaotab ta eksmatrikuleerimise päevast
volitused ja ta asendatakse uue liikmega 14 kalendripäeva jooksul lähtudes käesoleva
põhikirja punktis 3.8 sätestatud põhimõtetest.
5.3.
Juhatus:
5.3.1. koostab ja kinnitab oma tegevuskava käesolevast põhikirjast ja esinduselt saadud
volituste piires;
5.3.2. täidab igapäevaselt tegevuskavaga ette nähtud ülesandeid;
5.3.3. valmistab ette esinduse koosolekud ja otsuste projektid;
5.3.4. kinnitab toimkondade koosseisu ja juhid ning määrab kindlaks, millise juhatuse liikme
töövaldkonda toimkond kuulub;
5.3.5. koostab esinduse eelarve projekti ja esitab selle esindusele kinnitamiseks;
5.3.6. korraldab esinduse kasutuses oleva vara valdamist ja kasutamist TTKs kehtivas
korras;
5.3.7. korraldab TTK üliõpilaskonna rahaliste vahendite käsutamist esinduse poolt
kehtestatud korras esinduse eelarve piires;
5.3.8. koostab esinduse eelarve täitmise aruande ja esitab selle esindusele kinnitamiseks.
5.4.
Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord
kalendrikuus, välja arvatud vaheajaga kaetud perioodil.
5.5.

Juhatus on aruandekohustuslik esinduse ees.
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VI

ÜLIÕPILASESINDUSE ESIMEES

6.1.
Juhatus valib esimehe oma liikmete
häälteenamusega salajase hääletamise teel.

hulgast

juhatuse

koosseisu

liikmete

6.2.
Esimees:
6.2.1. juhib esinduse ja juhatuse tööd, allkirjastab esinduse nimel otsuseid, protokolle,
lepinguid, kirju, aruandeid, pöördumisi ja muid dokumente ning vastutab nende allkirjastatud
dokumentidega võetud kohustuste täitmise eest esinduse ja rektori ees;
6.2.2. juhib juhatuse ja esinduse koosolekuid;
6.2.3. määrab oma äraolekul esinduse ja juhatuse tööd juhtima asendaja juhatuse liikmete
seast.
6.3.

Esimehel on õigus esindada TTK üliõpilaskonda ilma täiendava volituseta.

6.4.

Esimees on aruandekohustuslik üliõpilasesinduse, rektori ja nõukogu ees.

6.5.

Esimehe volitused kehtivad kuni järgmise valitud juhatuse esimehe volituste alguseni.

6.6.
Üliõpilasesinduse esimehe äraolekul juhib esinduse tööd vastavalt juhatuse esimehe
ettepanekule esinduse poolt määratud asendaja.
VII

ÜLIÕPILASESINDUSE TOIMKONNAD

7.1.
Üliõpilasesinduse tegevuse tõhustamiseks ja üliõpilaskonna kitsamate probleemide
efektiivsemaks lahendamiseks on esindusel õigus moodustada toimkondi määrates kindlaks
nende ülesanded ja volituste ulatus.
7.2.
Toimkonda juhib juhatuse poolt kinnitatud toimkonna esimees,
aruandekohustuslik juhatuse liikme ees, kelle töövaldkonda toimkond kuulub.

kes

on

7.3.

Toimkonna töökorraldus määratakse üliõpilasesinduse töökorras.

VIII

INSTITUUDI ÜLIÕPILASKOGU

8.1.

Instituudi üliõpilaskonna esindusorgan on üliõpilaskogu. Üliõpilaskogu on 3-liikmeline.

8.2.
Instituudi üliõpilaskogu esindab oma instituudi üliõpilaskonna huve ja õigusi
üliõpilasesinduses ning seisab nende hariduslike ja kultuuriliste arenguvõimaluste
edendamise eest üliõpilaskogu esimehe kaudu.
8.3.
Üliõpilaskogu on kohustatud tagama oma instituudi üliõpilaste informeerimise oma
tegevusest.
8.4.
Üliõpilaskogu eesmärk on oma instituudi üliõpilaskonnale anda või vahendada TTKlt
antavat põhjendatud abi seadustest, TTK põhimäärusest ja teistest nii riiklikest, kui TTK
õigusaktidest tulenevate õiguste ja huvide kaitsmisel ning hoida ja arendada instituutide
üliõpilaskondade vahelisi suhteid.
8.5.
Üliõpilaskogud peavad enda liikmete seast valima üliõpilaskogu esimehe.
Üliõpilaskogud valivad oma esimehe salajasel hääletamisel esimesel uue koosseisu
koosolekul. Valimistulemus protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik üliõpilaskogu
liikmed. Valimistulemusest informeeritakse üliõpilasesinduse juhatust.
8.6.

Kõikide üliõpilaskogude esimehed kuuluvad TTK üliõpilasesindusse.

8.7.
Üliõpilasesindajate valimine instituudi üliõpilaskogusse toimub iga õppeaasta
veebruarikuus. Valimiste korraldamise eest vastutab üliõpilasesinduse juhatus. Valimised viib
läbi, arvestades käesoleva põhikirja II peatükis üliõpilasesinduse valimisel rakandatavat
korda, koostab valimistulemuste protokolli, edastab informatsiooni valimistulemustest
üliõpilasesinduse juhatusele ja instituudi direktori abile ning kutsub kokku uue üliõpilaskogu
koosseisu ametisolev üliõpilaskogu.
8.8.
Instituudi
üliõpilaskogu
liikmed
valitakse
vastava
instituudi
õppekavale
immatrikuleeritud üliõpilaste poolt salajastel valimistel selleks eelnevalt koostatud
kandidaatide valimisnimekirja alusel.
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8.9.
Iga instituudi üliõpilased saavad üliõpilaskogusse kandideerida oma instituudi
valimisnimekirjas ja hääletada oma instituudi üliõpilaskogusse kandideerija poolt. Igal
üliõpilasel on hääletamisel üks hääl.
8.10. Valimistulemuse alusel moodustatakse iga instituudi üliõpilaskogu liikmete
kandidaatidest eraldi pingerida. Valituks osutuvad igas instituudis 3 enim hääli saanud
kandidaati. Kandidaadid, kes ei osutunud valituks, moodustavad asendusliikmete nimekirja.
8.11. Instituudi üliõpilaskogu uus koosseis asub ametisse vahetult pärast valimist toimuvat
esimest üliõpilaskogu koosolekut, kus valitakse ka üliõpilaskogu esimees üliõpilaskogu
liikmete poolthäälte enamusega. Valimised on salajased.
IX

ÜLIÕPILASALGATUS JA -HÄÄLETUS

9.1.
Üliõpilasalgatus on vähemalt 15 üliõpilase õigus ühisavalduse alusel esitada
üliõpilasesindusele vastuvõtmiseks otsuse kavandi.
9.2.
Üliõpilasesindus peab võtma üliõpilasalgatuse korras esitatud otsuse kavandi
päevakorda esimesel koosolekul pärast kavandi esitamist.
9.3.
Üliõpilashääletus on eriti tähtsa küsimuse panemine TTK üliõpilaskonnale arvamuse
avaldamiseks salajase hääletuse vormis.
9.4.

Üliõpilashääletuse korraldamise otsustab üliõpilasesindus töökorras sätestatud korras.

9.5.
Üliõpilashääletuse tulemus loetakse üliõpilasesindusele siduvaks, kui hääletusest
võtab osa vähemalt 1/10 TTK üliõpilaskonnast ja selle poolt hääletab enamus hääletusel
osalenuist.
X

VARA JA FINANTSEERIMINE

10.1. Esinduse kasutuses oleva vara valdaja on TTK.
10.2. TTK eelarves nähakse ette vahendid, mida esindus kasutab üliõpilasomavalitsuse
teostamiseks seadusest ja käesolevast põhikirjast tulenevate ülesannete täitmiseks.
10.3. Esinduse eelarve vastuvõtmise ning muutmise ja eelarve täitmise aruande kinnitab
esindus oma kõikide liikmete poolthäälteenamusega.
10.4. Enda kasutuses olevat vara kasutavad esindus ja juhatus sihtotstarbeliselt ja
heaperemehelikult õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.
10.5. Esinduse vahendite ja tema kasutuses oleva vara üle peetakse arvestust kooskõlas
TTK raamatupidamise protseduurireeglitega.
10.6. Esinduse raamatupidamist korraldab TTK finantsosakond.
XI

ESINDUSE ARUANDLUS JA KONTROLL

Esinduse juhatuse tegevuse raamatupidamise õigsust, vara ja vahendite kasutamise
sihipärasust kontrollib TTK finantsosakond.
XII

ÜLIÕPILASKONNA PÕHIKIRJALISE TEGEVUSE LÕPETAMINE

12.1. TTK üliõpilaskond lõpetab oma põhikirjalise tegevuse:
12.1.1.

TTK tegevuse lõppedes;

12.1.2.

seadusega ette nähtud juhtudel.

12.2. Üliõpilaskonna tegevuse lõpetamisel moodustab esindus vähemalt kolmeliikmelise
likvideerimiskomisjoni.
12.3. Üliõpilaskonna valduses olev vara ja rahalised vahendid antakse üle TTKle või TTK
õigusjärglasele, kusjuures nimetatud vara ja rahalisi vahendeid kasutatakse üliõpilaste
üldisteks vajadusteks.
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12.4. Üliõpilaskonna põhikirjaline tegevus lõpeb likvideerimiskomisjoni aruande koostamise
ning vastava teate avalikustamisega.
XIII

RAKENDUSSÄTTED

13.1. Instituudi
üliõpilaskogudesse
esindajate
valimise
2020/2021.
õppeaasta
kevadsemestril viib läbi, koostab valimistulemuste protokolli ja edastab informatsiooni
valimistulemustest käesoleva põhikirja punkti 8.7 alusel TTK üliõpilasesindus. Järgnevatel
õppeaastatel korraldab üliõpilaskogu valimisi ametis olev instituudi kogu.
13.2. Muuta kehtetuks rektori 26.11.2019 käskkiri nr 1-4/126-K „Tallinna Tehnikakõrgkooli
üliõpilaskonna põhikiri“.

(allkirjastatud digitaalselt)
Enno Lend
rektor
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