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Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt
I
1§
Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta – Nationernas Samdelegation ry, ja
sen tarkoituksena on toimia yhteistyö, tutkimus, koulutus, suunnittelu ja
informaatioelimenä, sekä valvoa jäsenosakuntien etuja sekä tukea näiden sellaisia
toimintamuotoja, joiden tarkoituksena on opiskelijoita koskevien asioiden edistäminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja keskustelutilaisuuksia,
harjoittaa tutkimus, koulutus, tiedotus, neuvonta ja palvelutoimintaa sekä toimii
muillakin vastaavilla tavoilla opiskelijoiden ja jäsenyhteisöjen hyväksi.
Yhdistyksen kieliä ovat suomi ja ruotsi, niin että jokaisella on oikeus käyttää
kokouksissa joko suomea tai ruotsia. Pöytäkirjojen kielenä on suomi tai ruotsi.
Rekisteröimiskielenä on suomi.

2§
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

3§
Yhdistyksen jäseninä voivat olla Yliopistolain asetuksessa 24.7.2009/558, § 47,
määritellyt osakunnat, joita on Helsingin yliopistossa ja Aaltoyliopistossa.

4§
Yhdistyksen toimielimet ovat sen kokous ja hallitus. Yhdistyksen kokous voi tarvittaessa
asettaa toimikuntia erityistehtäviä varten.

II Kokous
5§
Kullakin jäsenosakunnalla on kokouksessa yksi ääni.
Jäsenosakunta valitsee yhdistyksen kokoukseen edustajikseen kaksi (2) henkilöä, joista
toinen on varsinainen ja toinen varaedustaja.
Kummallakin osakunnan valitsemalla edustajalla on kokouksessa läsnäolo ja
puheoikeus, mutta varsinaisella edustajalla tai tämän estyneenä ollessa varaedustajalla
on äänioikeus.
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Kokous voi halutessaan myöntää läsnäolo ja/tai puheoikeuden muillekin henkilöille.

6§
Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta varsinaiseen kokoukseen kaksi kertaa kunkin
lukuvuoden aikana, viimeistään maalis ja joulukuussa käsittelemään 10 §.ssä
mainittuja asioita.
Ylimääräiseen kokouksen kutsuu hallitus koolle tarvittaessa tai milloin vähintään 1/10
äänioikeutetuista jäsenistä tai 2 jäsenosakuntaa pyytää sitä kirjallisesti,
Kokouskutsu ja esityslista on toimitettava kaikille jäsenosakunnille vähintään 10
vuorokautta ennen kokouspäivää. Kokouskutsuun on liitettävä esille tulevien asioiden
käsittelyä varten tarpeelliset asiakirjat.

7§
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen kun se on sääntöjen mukaan koollekutsuttu, ja
paikalla on edustus vähintään 1/3 osakunnista.

8§
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee ehdotus, joka on saanut eniten ääniä, paitsi
niissä tapauksissa, joissa näissä säännöissä on toisin määrätty.
Jos on useampia päätösehdotuksia, asetetaan yksi vastaesitykseksi toista vastaan,
kunnes kaikista on äänestetty.
Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja
kannattaa. Vaaleissa valituksi tulee eniten ääniä saanut ehdokas. Äänten mennessä
tasan ratkaisee arpa.
Vaali on suoritettava suljetuin lipuin, jos yksi jäsenosakunta sitä vaatii.

9§
Kokouksessa ensimmäistä kertaa käsiteltävänä oleva asia on pantava pöydälle
seuraavaan kokoukseen, jos vähintään kaksi (2) kokouksen äänivaltaista osanottajaa
sitä vaatii.

10 §
Keväällä pidettävässä varsinaisessa kokouksessa:
1. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille
2. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus
3. päätetään osakuntien ja yhdistyksen jäsenmaksun suuruus ja maksuaika.

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 3/6)
Rekisteröity Patentti ja rekisterihallituksessa 23.12.2016
Tulleet voimaan 23.12.2016

Syksyllä pidettävässä varsinaisessa kokouksessa:
1. hyväksytään yhdistyksen talousarvio
2. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet, kaksi (2)
toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatoiminnantarkastajat
seuraavaksi kalenterivuodeksi
3. hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma

11 §
Yhdistyksen kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään tehdyt päätökset sekä
tärkeimpien asioiden käsittelyssä esitetyt mielipiteet. Kahden, kokouksen kulloinkin
vaitseman äänivaltaisen edustajan on tarkistettava pöytäkirja.

III Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
12 §
Hallituksen puheenjohtajaksi on valittava henkilö, joka järjestötoiminnasta hankkimansa
kokemuksen ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa puolesta on sovelias tehtävään.

13 §
Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on:
1. johtaa puhetta yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa, paitsi milloin hän on
esteellinen,
2. valvoa että yhdistyksen sääntöjä noudatetaan ja että yhdistys toimii
periaatteidensa mukaisesti, sekä
3. kehittää yhdistyksen toimintaa.

14 §
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Varapuheenjohtajan tehtävänä on puheenjohtajan ollessa estyneenä johtaa puhetta
yhdistyksen hallituksen kokouksissa sekä avustaa muutoinkin puheenjohtajaa tämän
tehtävien hoitamisessa.

IV Hallitus
15 §
Hallitukseen valitaan syksyn varsinaisessa kokouksessa puheenjohtaja ja kahdesta
kuuteen muuta jäsentä (2–6).
Hallituksen jäsenet on valittava siten, että yhden osakunnan jäsenillä ei ole enemmistöä
hallituksessa ja niin että hallituksen jäsenistä ainakin yksi (1) edustaa suomenkielistä
osakuntaa ja yksi (1) ruotsinkielistä osakuntaa.
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16 §
Hallituksen tehtävänä on:
1. valmistella yhdistyksen kokousten käsiteltäviksi tulevat asiat,
2. panna täytäntöön kokousten päätökset,
3. huolehtia yhdistyksen toiminnan suunnittelusta, sekä
4. hoitaa asiat, jotka näiden sääntöjen mukaan eivät kuulu muille toimielimille.
5. pitää yhteyttä osakuntiin

17 §
Hallituksen puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja kutsuu
hallituksen koolle todistettavasti.
Puheenjohtajan on kahden (2) hallituksen jäsenen pyynnöstä kutsuttava hallitus
välittömästi koolle.

18 §
Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja on läsnä.

19 §
Mitä edellä 8, 9 ja 11 §:ssä on määrätty menettelystä yhdistyksen kokouksessa on
soveltuvin osin noudatettava hallituksen kokouksessa.

20 §
Hallitus valitsee tai kutsuu itselleen sihteerin, joka toimii myös yhdistyksen kokouksen
sihteerinä.
Hallitus voi tarvittaessa valita muita virkailijoita.
Hallitus voi tarvittaessa asettaa toimikuntia erityistehtäviä varten.

V Talous
21 §
Hallitus valitsee tai kutsuu taloudenhoitajan, joka hoitaa yhdistyksen taloutta
yhdistyksen kokouksen ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
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22 §
Taloudenhoitajan on yhdessä yhdistyksen hallituksen kanssa laadittava ehdotus
yhdistyksen talousarvioksi marraskuun 15. päivään mennessä.

23 §
Yhdistyksellä on oikeus periä jäsenosakunniltaan jäsenmaksua, jonka suuruus päätetään
kevään varsinaisessa kokouksessa.

24 §
Taloudenhoitajan tulee tehdä tilinpäätös, ja antaa se hallitukselle, joka antaa tilit
toiminnantarkastajille ennen helmikuun loppua. Taloudenhoitajan erotessa toimestaan tai
yhdistyksen kokouksen sitä vaatiessa on hänen myös päätettävä tilit.

25 §
Toiminnantarkastajien on esitettävä vuotuinen tarkastuskertomus keväällä pidettävälle
varsinaiselle kokoukselle kaksi viikkoa ennen kokousta.

VI Nimenkirjoittajat
26 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin,
taloudenhoitajan tai jonkun hallituksen keskuudestaan valitseman henkilön kanssa.

VII Erinäisiä määräyksiä
27 §
Ehdotus näiden sääntöjen muuttamiseksi on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä,
vähintään kahden viikon väliajalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.
Ensimmäisessä kokouksessa on ehdotuksen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista
äänistä, ja seuraavassa kokouksessa on ehdotus muuttumattomana hyväksyttävä
vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistölä annetuista äänistä.

28 §
Ohjesääntöjen ja niihin tehtävien muutosten on tullakseen hyväksytyiksi saatava
vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.
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29 §
Yhdistys purkautuu kun kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajalla
pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolme neljäsosaa (3/4) kaikista äänestyksessä
annetuista äänistä sitä kannattaa.

30 §
Yhdistyksen purkautuessa jaetaan sen varat jäsenosakuntien kesken niiden jäsenmäärien
suhteessa.

31 §
Mikäli joku jäsenosakunta haluaa erota yhdistyksestä, on siitä ilmoitettava kirjallisesti
yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta yhdistyksen
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jos osakunta on toiminut yhdistyksen sääntöjen tai periaatteiden vastaisesti, se voidaan
erottaa yhdistyksen kokouksen määräämäksi ajaksi, mikäli kolme neljäsosaa (3/4)
kaikista jäsenosakunnista sitä kannattaa.

32 §
Kun yhdistyksen kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen muuttamista,
yhdistyksen purkamista, kiinteän omaisuuden ostamista, myymistä tai kiinnittämistä
taikka yhdistyksestä erottamista, on asiasta mainittava kokouskutsussa.

VIII Voimaantulo
Nämä säännöt astuvat voimaan heti, kun ne on rekisteröity Patentti ja
rekisterihallituksessa asianmukaisella tavalla.

