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Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen 

ohjesääntö 

 

I LUKU Yleistä 

1 § Soveltaminen 

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (HUMAKO) 

hallituksen käytännön työskentelyssä noudatetaan tätä ohjesääntöä. Muilta 

kuin tässä ohjesäännössä mainituilta osin noudatetaan opiskelijakuntaan 

sovellettavia lakeja, yleisiä kokouskäytänteitä sekä opiskelijakunnan sääntöjä. 

 

II LUKU Kokoukset 

2 § Kokouskutsut 

Hallituksen kutsuu koolle opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja tai 

hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus päättää 

järjestäytymiskokouksessa koollekutsumistavastaan. Jos hallituksen jäsen sitä 

erikseen haluaa ja hallituksen puheenjohtajalta pyytää, lähetetään kutsu 

kirjallisesti. 

Kokouskutsussa mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat. 

Hallituksen jäsenen tulee viipymättä kutsun saatuaan ilmoittaa hallituksen 

puheenjohtajalle ja opiskelijakunnan toiminnanjohtajalle, osallistuuko hän 

kokoukseen vai ei. 

3 § Esityslista 

Hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja laatii toiminnanjohtajan 

avustamana kokouksen esityslistan. Jos hallituksen jäsen haluaa jonkin asian 

esityslistalle, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallituksen 

puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle vähintään kahdeksan (8) päivää ennen 

kokousta. Lisäksi hallituksen jäsenen tulee kokouksessa antaa selvitys 

vastuualueeseensa kuuluvista asioista hallituksen kokousten väliseltä ajalta. 

Esityslistan kohtaan ”Muut esille tulevat asiat” voidaan ottaa käsiteltäväksi 

kokouksen tekemiin päätöksiin liittyvät ja näiden päätösten vaatimat asiat. 
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4 § Kokoontuminen 

Hallituksen kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja tai 

hänen ollessaan estynyt tai esteellinen varapuheenjohtaja. 

Hallitus kokoontuu niin usein kuin se katsoo tarpeelliseksi, mieluiten kuitenkin 

ainakin kerran kuussa. Kasvokkain kokoontumisen lisäksi kokouksia voidaan 

pitää myös puhelimitse tai sähköisissä kokousympäristöissä. 

5 § Päätöksentekojärjestys 

Jos pohjaesityksen lisäksi on yksi tai useampia kannatettuja päätösesityksiä tai 

jos pohjaesitystä ei ole, mutta on useita kannatettuja päätösesityksiä, asia 

ratkaistaan äänestämällä. Henkilövaalissa äänestykseen otetaan mukaan kaikki 

esitetyt ehdokkaat. Hallitus päättää äänestysmenettelystään tapauskohtaisesti. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaalissa 

kuitenkin arpa. 

6 § Pöydällepano 

Ensimmäistä kertaa esillä oleva asia pannaan pöydälle, jos vähintään yksi 

kolmasosa (1⁄3) hallituksen läsnä olevista jäsenistä sitä vaatii. Uudelleen 

käsiteltäessä asia pannaan pöydälle, jos yksinkertainen enemmistö hallituksen 

läsnä olevista jäsenistä sitä vaatii. 

Jos asia uusien selvitysten tai esitysten johdosta esitetään hallitukselle 

olennaisesti muutetussa muodossa, katsotaan se ensimmäistä kertaa 

esilläolevaksi. 

7 § Päätöksenteko ja jäävääminen 

Hallituksen jäsen ei saa ottaa osaa sellaisen kysymyksen ratkaisemiseen, jossa 

hänen yksityinen etunsa voi joutua ristiriitaan opiskelijakunnan edun kanssa. 

Esteellisyyden ratkaisee hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen jäsen on 

velvollinen jääväämään itsensä tarvittaessa etenkin 

henkilövalintakysymyksissä. 

Hallituksen päätökseksi tulee se kanta, johon kokouksessa läsnä olevien 

hallituksen jäsenten enemmistö on yhtynyt. Äänten mennessä tasan voittaa se 

kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt paitsi henkilövaaleissa, joissa ratkaisee 

arpa. 

8 § Eriävä mielipide 
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Hallituksen jäsen voi esittää eriävän mielipiteen päätökseen, jonka tekemistä 

hän on vastaesityksellään tai äänestyksessä vastustanut. Eriävä mielipide 

voidaan esittää myös puheenjohtajan tulkinnasta. Hallituksen jäsenen, joka 

haluaa esittää eriävän mielipiteensä, tulee ilmoittaa siitä suullisesti välittömästi 

kun päätös on julistettu ja esittää se sihteerille kirjallisena 

pöytäkirjantarkastukseen varatun ajan kuluessa. Eriävä mielipide kirjataan 

aina pöytäkirjaan. 

9 § Pöytäkirja 

Kokouksen sihteeri laatii kokouksen pöytäkirjan. Toiminnanjohtajan tai 

hallituksen kokouksessa sihteerin tehtäviä hoitanut henkilö toimittaa 

kokouksen pöytäkirjan viimeistään seitsemän arkipäivän (7) kuluttua 

kokouksesta hallituksen nähtäväksi. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oikeus 

esittää oikaisuvaatimus pöytäkirjassa esiintyvästä virheestä. Oikaisuvaatimus 

virheestä on toimitettava kirjallisesti toiminnanjohtajalle viimeistään seitsemän 

(7) arkipäivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on annettu nähtäväksi. Hallitus 

hyväksyy kokouksen pöytäkirjan seuraavassa mahdollisessa kokouksessaan. 

Toiminnanjohtaja vastaa hallituksen pöytäkirjojen säilyttämisestä. Hallituksen 

toimikauden vaihtuessa seuraava hallitus hyväksyy edellisen hallituksen 

kokouksen pöytäkirjan. 

 

III LUKU Tehtävät 
 

10 § Hallituksen jäsenten tehtävät ja velvollisuudet 
 

Hallitus määrittelee jäsentensä tehtäväkentät. Yhdellä jäsenellä voi olla 

enemmänkin kuin yksi toiminnan alue. Hallitus määrittelee 

järjestäytymiskokouksessaan hallituksen jäsenille toimintasuunnitelmaa 

tukevat tehtäväkentät.  

Hallituksen jäsenet ovat velvoitettuja mahdollisuuksien mukaan oman 

tehtäväkenttänsä lisäksi auttamaan opiskelijakunnan muissa asioissa muuta 

hallitusta ja työntekijöitä sekä toimimaan opiskelijakunnan hyväksi. 

Hallituksen jäsenet sitoutuvat toimimaan opiskelijakunnan hallituksessa 

kalenterivuoden ajan. Hallituksen jäsenen tulee osallistua hallituksen 
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kokouksiin, joita on keskimäärin kerran kuukaudessa sekä muihin tapaamisiin 

kuten esimerkiksi suunnitteluseminaareihin ja tiimipalavereihin. Hallituksen 

kokouksesta voi olla pois ainoastaan hyvin perustellun syyn turvin. Jos 

hallituksen jäsen on poissa useasta perättäisestä hallituksen kokouksesta, tulee 

hänen pyydettynä toimittaa selvitys hallitukselle. Jos hallituksen jäsen ei ole 

kuukauteen (30 vrk) ollut missään 

yhteydessä muuhun hallitukseen eikä häneen ole saatu yhteyttä, hallitus voi 

todeta hänet kokouksessaan eronneeksi opiskelijakunnan hallituksesta ja 

toimittaa tiedon edustajistolle. 

Hallituksen jäsen saa tarvittaessa käyttöönsä HUMAKOn sähköpostin ja 

matkapuhelimen. Jäsen on velvollinen olemaan tavoitettavissa näiden kautta. 

Hallituksen jäsenen tehtäviin kuuluu dokumentoida ja pitää kirjaa erilaisista 

tapaamisista ja tapahtumista, joihin on osallistunut. Muistiot tulee koota oman 

tehtäväkentän kansioon, jota käytetään muunmuassa perehdytysmateriaalina. 

Opiskelijakuntaa edustaa sen hallitus. Hallituksen tulee edustajiston päätösten 

mukaisesti huolehtia hallinnosta ja taloudenhoidosta toimintasuunnitelman ja 

talousarvion puitteissa. Hallituksen jäsen toimii opiskelijakunnassa 

luottamustoimessa. Hän on velvollinen edustamaan opiskelijakuntaa ja omalla 

toiminnallaan edesauttamaan opiskelijakunnan toimintaa. Hallituksen jäsen ei 

voi yksinään ottaa kantaa merkittäviin opiskelijakuntaa tai opiskelijoita 

koskeviin, etenkään taloudellisiin asioihin, vaan kannanotoissa ja 

mielenilmaisuissa tulee olla hallituksen kanta takana. Ainoastaan hallituksen 

puheenjohtajalla on oikeus ottaa kantaa opiskelijakunnan nimissä. Sopimukset 

ja muut asiakirjat allekirjoittavat henkilöt, joilla opiskelijakunnan sääntöjen 

mukaan on siihen oikeus. 

Hallitus vastaa, että opiskelijakunnan jäsenistä pidetään asianmukaista 

jäsenrekisteriä. Jäsenrekisterin käytännön hoitamisesta vastaa hallitus tai 

opiskelijakunnan työntekijä, joka toimii hallituksen alaisuudessa. Hallituksen 

tulee huolehtia, että opiskelijakunnan omaisuus on tarkoituksen mukaisesti 

vakuutettu. 

11 § Työvaliokunta 
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Hallitus nimeää järjestäytymiskokouksessaan työvaliokunnan, jonka jäseninä ovat 

hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, edustajiston puheenjohtaja 

sekä kaksi hallituksen jäsentä. Työvaliokunnan sihteerinä toimii opiskelijakunnan 

toiminnanjohtaja tai työvaliokunnan keskuudesta erikseen siihen nimetty henkilö. 

Työvaliokunnan toimialueeseen kuuluvat ne aikataulullista nopeutta vaativat 

päätökset, joita ei kiireellisyyden vuoksi voida päättää hallituksen kokouksessa. 

Työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa. Työvaliokunnan kokouksista pidetään 

perusteltua pöytäkirjaa jonka allekirjoittavat kokouksessa läsnäolleet työvaliokunnan 

jäsenet. Työvaliokunnan päätökset käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. 

Hallitus antaa tarkemmat ohjeet työvaliokunnan työskentelystä. Työvaliokunta 

tarvitsee päätöksiensä tueksi enemmistön mielipiteen kokoonpanostaan.  

 

12 § Jaostot  

Paikallisesta toiminnasta vastaavat hallituksen alaisuudessa toimivat 

paikallisjaostot. Jaostot toimivat kaikissa Humakin alueyksiköissä. Jaostojen 

tehtäviin kuuluu palautteen kerääminen ja käsittely sekä muu paikallinen 

toiminta. 

IV LUKU Erityisiä määräyksiä 

13 § Ohjesäännön voimassaolo ja muuttaminen 

Tämä ohjesääntö on hyväksytty Humanistisen ammattikorkeakoulun 

opiskelijakunnan edustajiston kokouksessa 14.11.2017 ja se on voimassa 

toistaiseksi. Tämän ohjesäännön muuttamisesta päättää opiskelijakunnan 

edustajisto yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 

 


