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1 § Sen lisäksi mitä, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan voimassa olevissa säännöissä ja
vaalijärjestyksessä säädetään, noudatetaan hallituksen toiminnassa tätä ohjesääntöä.

2 § Hallitus määrittelee jäsentensä tehtäväkentät. Hallituksessa tulee aina olla edustettuina
seuraavat varsinaisen toiminnan alueet:
1) kansainvälinen toiminta
2) koulutuspoliittinen toiminta
3) sosiaalipoliittinen toiminta
4) vapaa-ajan toiminta

3 § Hallituksen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, tulee ilmoittaa siitä
viimeistään vuorokautta ennen kokouksen alkua ylioppilaskunnan pääsihteerille.

4 § Hallituksen jäsen ei saa osallistua sellaisen kysymyksen ratkaisemiseen, jossa hän on
esteellinen sen mukaisesti mitä ISYYn sääntöjen 7 §:ssä toimielimen jäsenen esteellisyydestä
säädetään.

5 § Hallituksen päätös on se, johon kokouksessa läsnä olevien hallituksen jäsenten
enemmistö on yhtynyt. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kanta. Vaaleissa
tasatilanteessa päätöksen ratkaisee arpa.
Mikäli vaalissa täytettäviä paikkoja on yksi ja yksikään ehdokkaista ei saa vaalissa yli puolia
annetuista äänistä, suoritetaan toinen äänestys kahden ensimmäisessä äänestyksessä eniten
ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa äänestyksessä eniten ääniä saanut henkilö tulee
valituksi. Mikäli toisessa äänestyksessä tulee tasatulos, ratkaisee vaalin arpa.

6 § Ensimmäistä kertaa esillä olevan asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen, mikäli
vähintään kolmasosa hallituksen läsnä olevista jäsenistä niin vaatii. Asian uudelleen
siirtämisestä päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Jos lepäämään jätetty asia tulee uuteen käsittelyyn olennaisesti muutettuna, on sitä
käsiteltävä kuin se olisi esityslistalla ensimmäistä kertaa.
Olennaisesti muuttumaton esitys voidaan siirtää seuraavaan kokoukseen korkeintaan
kahdesti.
Kun esitys asian siirtämisestä seuraavaan kokoukseen on tehty ja kyseistä ehdotusta on
kannatettu, kokouksen puheenjohtajan tulee rajoittaa keskustelu koskemaan vain pöydälle
jättämistä, kunnes asiasta on päätetty.

7 § Hallituksen kokouksessa käsitellään puheenjohtajan ja pääsihteerin esityslistalle
merkitsemät asiat sekä ne kokouksessa esitetyt asiat, jotka hallitus päättää yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä ottaa käsiteltäväkseen.
Hallituksen jäsenen tulee antaa hallituksen kokouksessa hallitukselle selvitys vastuualueensa
toiminnasta ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.
Hallituksen jäsenen tulee etukäteen sopia hallituksen puheenjohtajan kanssa mahdollisista
esityslistalle tulevista asioista. Mikäli kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii, on asia otettava
hallituksen esityslistalle.

8 § Asian käsittelyssä läsnä olleella hallituksen jäsenellä sekä esittelijällä on oikeus jättää
eriävä mielipide tehdystä päätöksestä. Eriävän mielipiteen jättäjän on ilmoitettava siitä ennen
kokouksen päättymistä. Eriävä mielipide tulee merkitä kokouksen pöytäkirjaan.
Mikäli eriävään mielipiteeseen halutaan jättää kirjallinen perustelu, on se jätettävä
pääsihteerille kahden arkipäivän (2) kuluessa siitä, kun päätös on tehty. Kirjallinen perustelu
tulee liittää kokouksen pöytäkirjaan.
Mikäli hallituksen jäsen tai esittelijä ei ole ollut läsnä päätöstä tehtäessä on hänellä oikeus
jättää asiaan kirjallinen eriävä mielipide seitsemän (7) vuorokauden kuluessa hallituksen
päätösluettelon julkaisusta.

