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Oulun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt
1. luku
Yleistä
1 § Nimi, kotipaikka ja lainsäädännöllinen asema
Ylioppilaskunnan nimi on Oulun yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä OYY, ja sen kotipaikka on
Oulun kaupunki. Ylioppilaskunta on yliopistolain (558/2009) 46 §:n mukaisesti itsehallintoon
oikeutettu julkisyhteisö.
2 § Ylioppilaskunnan jäsenet
Kaikki Oulun yliopiston opiskelijat, jotka on otettu opiskelijoiksi alempaan ja
ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, lukuun ottamatta tilauskoulutukseen
osallistuvia opiskelijoita, kuuluvat Oulun yliopiston ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskunta voi hyväksyä
jäsenikseen myös muita Oulun yliopiston opiskelijoita.
Ylioppilaskunta voi hallituksen esityksestä edustajiston päätöksellä kutsua kunniajäsenekseen
henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ylioppilaskunnan päämääriä tai on muuten ansioitunut.
3 § Ylioppilaskunnan toimielimet ja toimivallan jakautuminen
Ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttävät edustajisto ja hallitus. Ylintä päätösvaltaa käyttää
edustajisto.
Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston asettama hallitus.
4 § Hallintomenettely ja toiminnan julkisuus
Ylioppilaskunnassa sovelletaan hallintolakia (434/2003) sen hoitaessa julkista hallintotehtävää. Jos
nämä säännöt tai johtosäännöt ovat julkista hallintotehtävää hoidettaessa ristiriidassa hallintolain
kanssa, noudatetaan hallintolain säädöksiä. Muita asioita kuin julkisia hallintotehtäviä
hoidettaessa ylioppilaskunta noudattaa aina näitä sääntöjä ja johtosääntöjä itsehallinnolliseen
asemaansa perustuen.
Ylioppilaskunnan toiminnan julkisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa (621/1999) säädetään kyseisen lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen
toiminnan julkisuudesta.

2. luku
Edustajisto
5 § Edustajiston jäsenet ja toimikausi
Edustajistoon valitaan salaisilla, suhteellisilla ja välittömillä vaaleilla 37 jäsentä ja johtosäännöissä
määrätty määrä varajäseniä. Vaaleissa on äänioikeus jokaisella Oulun yliopistoon läsnä olevaksi
opiskelijaksi ilmoittautuneella ylioppilaskunnan jäsenellä. Kaikilla äänioikeutetuilla on yhtäläinen
äänioikeus.
Vaalikelpoisia edustajiston jäseniksi ovat kaikki ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat
ilmoittautuneet läsnä oleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi siihen päivään mennessä, jolloin
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ehdokasilmoitukset ja muut asiakirjat on viimeistään jätettävä keskusvaalilautakunnalle.
Ehdokkaan on täytettävä 18 vuotta viimeistään varsinaisena vaalipäivänä. Vaalikelpoinen ei
kuitenkaan ole henkilö, joka on vajaavaltainen.
Sääntömääräiset edustajistovaalit järjestetään parittoman vuoden syksynä johtosäännöissä
määrättynä ajankohtana.
Sääntömääräisillä vaaleilla valitun edustajiston toimikausi alkaa vaalituloksen vahvistamisen
jälkeen, kuitenkin aikaisintaan 15. marraskuuta. Ylimääräisillä edustajistovaaleilla valitun
edustajiston toimikausi alkaa välittömästi vaalituloksen vahvistamisen jälkeen. Edustajiston
toimikausi kestää seuraavan edustajiston toimikauden alkuun asti.
Ylimääräisten edustajistovaalien jälkeiset seuraavat sääntömääräiset edustajistovaalit järjestetään
seuraavan parittoman vuoden syksyllä, kuitenkin aikaisintaan vuoden kuluttua edellisten
edustajistovaalien ajankohdasta.
Edustajiston jäsentä tai varajäsentä ei voida erottaa. Hallituksen jäsen ja ylioppilaskunnan
toimihenkilö on toimessaoloaikanaan esteellinen toimimaan edustajiston jäsenenä tai
varajäsenenä.
Johtosäännöissä määrätään tarkemmin:
1) edustajistovaalien toimittamisesta;
2) edustajiston jäsenen ja varajäsen eroamisesta;
3) edustajiston jäsenen, varajäsenen ja vaaleissa ehdolla olleen vaalikelpoisuuden menettämisestä;
4) edustajiston varajäsenen tai vaaleissa ehdolla olleen tulemisesta edustajiston jäseneksi tai
varajäseneksi;
5) keiden edustajiston jäsenten sijasta edustajiston varajäsen voi toimia;
6) edustajiston jäsenen esteellisyydestä muussa tilanteessa; sekä
7) milloin ylimääräiset edustajistovaalit toimitetaan.
6 § Edustajiston tehtävät
Edustajiston tehtävänä on:
1) valita ja erottaa edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallitus, hallitustunnustelija,
talousvaliokunta ja keskusvaalilautakunta;
2) valita ja erottaa ylioppilaskunnan edustajat ja varaedustajat Suomen ylioppilaskuntien liiton
liittokokoukseen;
3) todeta edustajiston jäsenen, varajäsenen ja vaaleissa ehdolla olleen vaalikelpoisuuden
menettäminen;
4) todeta edustajiston valitsemien luottamushenkilöiden vaalikelpoisuuden menettäminen;
5) päättää edustajiston jäsenen ja varajäsenen eropyynnön hyväksymisestä;
6) kutsua ylioppilaskunnan kunniajäsenet;
7) valita ja irtisanoa pääsihteeri ja päätoimittaja;
8) päättää ylioppilaskunnan toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja perusteista;
9) päättää ylioppilaskunnan jäsenten suoritettavaksi määrättävän jäsenmaksun suuruudesta;
10) päättää talousarviosta ja lisätalousarviosta;
11) päättää ylioppilaskunnan luottamushenkilöiden palkkioiden perusteista;
12) päättää ylioppilaskunnan toiminnan olennaisesta laajentamisesta tai supistamisesta;
13) päättää liittymisestä muihin yhteisöihin ja niistä eroamisesta;
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14) valita ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisö;
15) päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta;
16) päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja pääsihteerille;
17) päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäseniä, pääsihteeriä tai
tilintarkastajaa vastaan;
18) päättää neuvoa-antavan jäsenäänestyksen järjestämisestä;
19) päättää ylioppilaskunnan sääntöjen muuttamisesta;
20) päättää ylioppilaskunnan johtosäännöistä ja niiden muuttamisesta;
21) päättää niistä asioista, jotka sille johtosäännöissä määrätään päätettäväksi; sekä
22) päättää niistä asioista, jotka hallitus tuo edustajiston päätettäväksi.

7 § Edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Edustajisto valitsee aikaisintaan marraskuun 15. päivänä ja viimeistään joulukuun 15. päivänä
edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavaksi kalenterivuodeksi. Edustajiston
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali suoritetaan kummankin osalta erikseen.
Jos edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja valitaan hallitukseen tai ylioppilaskunnan
toimihenkilöksi, hänen luottamustoimensa edustajiston puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana
päättyy toimen alkaessa. Jos edustajiston varapuheenjohtaja valitaan edustajiston
puheenjohtajaksi, hänen luottamustoimensa edustajiston varapuheenjohtajana päättyy
edustajiston puheenjohtajan luottamustoimen alkaessa.
Jos edustajiston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan luottamustoimi edustajiston
puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana päättyy kesken toimikauden, on edustajiston valittava
uusi edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jonka toimikausi alkaa välittömästi asiasta
päättämisen jälkeen. Jos edustajiston varapuheenjohtaja tulee valituksi edustajiston
puheenjohtajaksi, tulee samassa kokouksessa käsitellä myös edustajiston varapuheenjohtajan
valinta.
Vaalikelpoisia edustajiston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi ovat ne henkilöt, jotka
näiden sääntöjen tai johtosääntöjen perusteella toimivat edustajiston jäseninä seuraavan vuoden
tammikuun 1. päivänä. Jos edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja valitaan vajaalle
toimikaudelle, vaalikelpoisia ovat ne henkilöt, jotka näiden sääntöjen tai johtosääntöjen
perusteella toimivat edustajiston jäseninä edustajiston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan
valitsemisesta päättämisen jälkeen.
Edustajiston puheenjohtajalla, tai hänen estyneenä ollessaan edustajiston varapuheenjohtajalla,
on läsnäolo- ja puheoikeus kaikkien ylioppilaskunnan toimielinten kokouksissa.
8 § Edustajiston koolle kutsuminen
Edustajisto kokoontuu edustajiston puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan edustajiston
varapuheenjohtajan päättämänä ajankohtana. Edustajisto on kutsuttava koolle myös silloin, kun
hallitus tai kymmenen edustajiston jäsentä on ilmoittamansa asian käsittelyä varten sitä
edustajiston puheenjohtajalta kirjallisesti pyytänyt. Tällöin edustajiston kokous on pidettävä
johtosäännöissä määrätyssä ajassa.
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Kokouskutsun antaa edustajiston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan edustajiston
varapuheenjohtaja. Jos edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei esitetystä
vaatimuksesta huolimatta kutsu edustajistoa koolle, pitää hallituksen tai pääsihteerin tehdä se.
Kokouskutsu on annettava viimeistään 7. päivänä ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava
kokouksessa käsiteltävät asiat. Pidemmästä koollekutsumisajasta määrätään tarvittaessa
johtosäännöissä.
Johtosäännöissä määrätään tarkemmin edustajiston kokouksen koolle kutsumisesta.
9 § Edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat
Edustajisto voi kokouksessaan käsitellä asiat, jotka:
1) hallitus, talousvaliokunta tai edustajiston asettama toimikunta on sille valmistellut; taikka
2) määrätään johtosäännöissä käsiteltäviksi ilman valmistelua.
Edustajisto voi yksimielisellä päätöksellään ottaa käsiteltäväkseen myös muun asian, jota ei ole
valmisteltu edustajiston käsittelyä varten. Kuitenkaan ylioppilaskunnan talousarviota,
lisätalousarviota, sääntöjä tai johtosääntöjä ei voida ottaa käsittelyyn ilman, että hallituksen tai
edustajiston asettaman toimikunnan pohjaesitys olisi ollut kokouskutsun liitteenä.
Jos asia on näiden sääntöjen mukaan käsiteltävä kahdessa kokouksessa, voidaan asiaa käsitellä
jälkimmäisessä edustajiston kokouksessa vain, jos kokous on kutsuttu koolle ensimmäisen
kokouksen päättymisen jälkeen.
10 § Määräenemmistöt edustajiston kokouksessa
Päätöksen tekemiseen edustajiston kokouksessa vaaditaan vähintään kaksi kolmasosaa kaikista
hyväksytyistä äänistä asiassa, joka koskee:
1) ylioppilaskunnan luottamushenkilön vaalikelpoisuuden menettämistä;
2) pääsihteerin tai päätoimittajan irtisanomista;
3) ylioppilaskunnan jäsenten suoritettavaksi määrättyjen jäsenmaksujen muuttamista talousarvion
hyväksymisen jälkeen;
4) neuvoa-antavan jäsenäänestyksen järjestämistä;
5) ylioppilaskunnan sääntöjen tai johtosääntöjen muuttamista; sekä
6) muuta johtosääntöjen mukaan määräenemmistöllä päätettävää asiaa.
11 § Edustajiston asettamat toimikunnat
Edustajisto voi asettaa tilapäisiä tehtäviä ja asioiden valmistelua varten toimikuntia. Edustajisto
päättää toimikunnan toimikauden, tehtävät sekä valitsee toimikunnan puheenjohtajan, jäsenet ja
mahdolliset varajäsenet.
Kukin toimikunta päättää ensimmäisessä kokouksessaan koollekutsumistapansa ja -aikansa sekä
valitsee toimikunnan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
12 § Edustajiston kokousten julkisuus
Edustajiston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla
säädetty salassa pidettäväksi, tai jollei edustajisto muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa
toisin päätä.

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

KIRJEET: PL 250, 90014 OULUN YLIOPISTO.

VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, 2T-OVI, 1. KRS, 90570 OULU.

PUH: +358 50 407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, WWW.OYY.FI

YLIOPPILASKUNNAN SÄÄNNÖT
Edustajiston kokouksessaan 6/2018 hyväksymät ja rehtorin vahvistamat

3. luku
Hallitus
13 § Hallituksen jäsenet ja toimikausi
Edustajisto valitsee aikaisintaan marraskuun 15. päivänä ja viimeistään joulukuun 15. päivänä
hallituksen jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi ja nimeää heistä yhden hallituksen
puheenjohtajaksi. Hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi ja
enintään kahdeksan muuta hallituksen jäsentä.
Vaalikelpoinen
hallitukseen
on
Oulun
yliopistoon
läsnä
olevaksi
opiskelijaksi
ilmoittautunut
ylioppilaskunnan
jäsen,
joka
ei
ole
vajaavaltainen,
konkurssissa,
liiketoimintakiellossa tai jonka toimintakelpoisuutta ei ole muuten rajoitettu. Vaalikelpoinen ei
myöskään ole ylioppilaskunnan toimihenkilö.
Jos hallituksen jäsen valitaan edustajiston puheenjohtajaksi, edustajiston varapuheenjohtajaksi tai
ylioppilaskunnan toimihenkilöksi, hänen luottamustoimensa hallituksen jäsenenä päättyy toimen
alkaessa.
Hallitus valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan yhdestä kahteen
varapuheenjohtajaa. Mikäli puheenjohtajia on kaksi, heidät asetetaan sijaantulojärjestykseen siten,
että toisesta tulee 1. varapuheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajan jäsenyys
hallituksessa päättyy ennen sen toimikauden päättymistä, valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
uusi varapuheenjohtaja.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen toimikausi jatkuu kalenterivuoden jälkeenkin,
jos edustajisto ei ole valinnut uutta hallitusta.
14 § Hallituksenvalintatapa
Esityksen uudeksi hallitukseksi tulee sisältää kaikkien hallituksen jäsenten nimet sekä sen henkilön
nimi, joka toimii hallituksen puheenjohtajana. Jos tehdään useita esityksiä hallitukseksi,
äänestetään kuten asiakysymyksistä päätettäessä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kuitenkin
arpa. Jos äänestetään hallituksen valitsemisen ja hylkäysesityksen välillä ja äänet menevät tasan,
päätökseksi tulee se esitys, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.
Jos asiaa päätettäessä ei tehdä yhtään esitystä tai hylkäävä vastaesitys voittaa äänestyksen, on
edustajiston valittava hallitustunnustelija. Tällöin hallitustunnustelijan valintaa ei voi jättää
pöydälle.
15 § Uuden hallituksen valinta kesken toimikauden
Jos hallitus tai sen jäsen menettää edustajiston luottamuksen, hallituksen puheenjohtajan jäsenyys
hallituksessa päättyy kesken toimikauden tai hallituksessa on alle kuusi jäsentä, on edustajisto
kutsuttava koolle kiireellisesti, jos se ei ole jo koolle kutsuttuna, ja edustajiston on muodostettava
uusi hallitus. Jos asiaa päätettäessä ei tehdä yhtään esitystä uudeksi hallitukseksi tai hylkäävä
vastaesitys voittaa äänestyksen, on edustajiston valittava hallitustunnustelija. Tällöin
hallitustunnustelijan valintaa ei voi jättää pöydälle.

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

KIRJEET: PL 250, 90014 OULUN YLIOPISTO.

VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, 2T-OVI, 1. KRS, 90570 OULU.

PUH: +358 50 407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, WWW.OYY.FI

YLIOPPILASKUNNAN SÄÄNNÖT
Edustajiston kokouksessaan 6/2018 hyväksymät ja rehtorin vahvistamat

Tämän kohdan perusteella valitun hallituksen toimikausi alkaa välittömästi valinnan suorittaneen
edustajiston kokouksen päätyttyä.
16 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on:
1) vastata ylioppilaskunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
2) valmistella edustajiston kokouksessa päätettävät asiat;
3) toimeenpanna edustajiston tekemät päätökset;
4) jättää toimeenpanematta ja saattaa edustajiston uudelleenkäsiteltäviksi ne edustajiston
päätökset, jotka ovat joko syntyneet virheellisessä järjestyksessä, joita tehdessään edustajisto on
ylittänyt toimivaltansa tai jotka ovat muuten lainvastaisia;
5) valvoa ylioppilaskunnan etua ja ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita ylioppilaskunnan etu
vaatii;
6) edustaa ylioppilaskuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
7) antaa tarvittaessa ohjeita ylioppilaskuntaa edustaville henkilölle;
8) päättää perusteista, jolla ylioppilaskunta hyväksyy jäsenikseen muita opiskelijoita kuin Oulun
yliopiston tilauskoulutukseen osallistumattomia perustutkinto-opiskelijoita;
9) tehdä edustajistolle esitys kunniajäsenten kutsumisesta;
10) hyväksyä ja allekirjoittaa ylioppilaskunnan tilinpäätös yhdessä pääsihteerin kanssa;
11) valita pääsihteerin ja päätoimittajan sijainen enintään 3 kuukauden ajaksi;
12) päättää nimenkirjoitusoikeuden myöntämisestä;
13) päättää ylioppilaskunnan toimihenkilöistä, jotka vastaanottavat haasteita ja muita
tiedoksiantoja pääsihteerin lisäksi; sekä
14) päättää muista kuin näiden sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista
asioista.

4. luku
Talous
17 § Kirjanpitolain ja tilintarkastuslain soveltaminen
Ylioppilaskunnan kirjanpitoon ja tilintarkastukseen sovelletaan kirjanpitolakia (1336/1997) ja
tilintarkastuslakia (1141/2015) kuten rekisteröityyn yhdistykseen sovellettaisiin, jollei laki, asetus,
ylioppilaskuntaa koskeva määräys, nämä säännöt tai ylioppilaskunnan johtosäännöt muuta
menettelyä määrää.
18 § Jäsenmaksu
Ylioppilaskunnan tarkoituksen toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot
suoritetaan ylioppilaskunnan omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuloilla sekä jäsenmaksuilla,
joita ylioppilaskunnalla on oikeus määrätä ylioppilaskunnan jäsenten suoritettaviksi. Jäsenmaksun
vahvistaa Oulun yliopiston rehtori, ja sen maksamista valvoo Oulun yliopisto.
Jäsenmaksun suuruuden päättää edustajisto ennen talousarvion hyväksymistä. Jäsenmaksu
kannetaan kaikilta lukukaudeksi läsnä oleviksi opiskelijoiksi ilmoittautuneilta ylioppilaskunnan
jäseniltä samansuuruisena. Jäsenmaksu voi kuitenkin olla pienempi niille opiskelijoille, jotka eivät
ole oikeutettuja kaikkiin ylioppilaskunnan jäsenetuihin, kuten opiskelijaterveydenhuoltoon.
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Pääsihteeri voi vapauttaa ylioppilaskunnan jäsenen jäsenmaksusta tai sen osasta kirjallisen
hakemuksen perusteella perustellusta ja hyväksyttävästä syystä. Hyväksyttäviä syitä voivat olla
ainakin usean suomalaisen ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksaminen. Päätöksiä tehtäessä tulee
huomioida ylioppilaskunnan jäsenten yhdenvertainen kohtelu.
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19 § Talousarvio
Ylioppilaskunnan talouden hoidossa on noudatettava talousarviota. Ylioppilaskunta on
talousarviosta riippumatta velvollinen maksamaan suoritukset, joista se on lain tai sopimuksen
mukaan vastuussa.
Hallituksen on laadittava esitys seuraavan tilikauden talousarvioksi ja saatettava se edustajiston
käsiteltäväksi aikaisintaan marraskuun 15. päivänä ja viimeistään joulukuun 15. päivänä. Jos
talousarviota ei ole voitu hyväksyä ennen tilikauden alkamista, ylioppilaskunnan tulot on silti
kannettava ja sen välttämättömät menot suoritettava.
20 § Tilintarkastajat
Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee ylioppilaskunnalle vähintään yhden tilintarkastajan.
Tilintarkastajan tulee olla tilintarkastuslain (1141/2015) mukainen tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. Edellisen tilintarkastajan toimikausi päättyy ja
uuden tilintarkastajan toimikausi alkaa uuden tilintarkastajan valinnasta päättävän edustajiston
kokouksen päättyessä, jollei uutta tilintarkastajaa valittaessa päätetä toisin.
21 § Tilikausi ja tilinpäätöksen vahvistaminen
Ylioppilaskunnan tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään tilikautta seuraavan
vuoden huhtikuun 1. päivänä. Edustajiston on käsiteltävä tilinpäätös viimeistään tilikautta
seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivänä.
22 § Talousvaliokunta
Ylioppilaskunnan talousvaliokunta toimii valtioneuvoston asetuksen yliopistoista (770/2009) 3 §:ssä
tarkoitettuna toimielimenä. Talousvaliokunnasta määrätään tarkemmin johtosäännöissä.

5. luku
Erityisiä määräyksiä
23 § Luottamushenkilöiden erottaminen kesken toimikauden
Edustajisto voi erottaa ylioppilaskunnan toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken
toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti edustajiston luottamusta. Erottamispäätös koskee
kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä.
Edustajisto voi erottaa muuhun ylioppilaskunnan luottamustoimeen kuin ylioppilaskunnan
toimielimen jäseneksi valitsemansa luottamushenkilön, jos hän ei nauti edustajiston luottamusta.
Asia tulee vireille hallituksen esityksestä tai vähintään kymmenen edustajiston jäsenen tehtyä sitä
koskevan aloitteen.
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24 § Luottamushenkilön toimikauden jatkuminen
Ylioppilaskunnan luottamushenkilön toimikausi jatkuu erottamisen tai toimikauden päättymisen
jälkeenkin, kunnes luottamustoimeen on valittu toinen luottamushenkilö.
Edellisen luottamustoimeen valitun luottamushenkilön on myös hoidettava luottamustointaan
siihen saakka, kunnes luottamushenkilön valintaa koskeva asia on lopullisesti ratkaistu, jos:
1) hallitus on jättänyt edustajiston vaalipäätöksen toimeenpanematta;
2) hallitus päättää kieltää tai keskeyttää vaalipäätöksen toimeenpanon silloin, kun
vaalipäätökseen on haettu muutosta oikaisuvaatimuksella; taikka
3) hallinto-oikeus päättää kieltää tai keskeyttää vaalipäätöksen toimeenpanon silloin, kun
muutosta on haettu valittamalla.
25 § Päätöksenteko asiakysymyksissä
Ylioppilaskunnan toimielimissä asiakysymykset ratkaistaan hyväksyttyjen äänien ehdottomalla
enemmistöllä, jos näissä säännöissä tai johtosäännöissä ei ole muuta määrätty. Äänten mennessä
tasan päätökseksi tulee se esitys, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.
26 § Päätöksenteko henkilövaaleissa
Henkilövaalit toimitetaan enemmistövaalina, jos tässä kohdassa ei muuta määrätä. Hallinnon
opiskelijaedustajien ja keskusvaalilautakunnan valitsemiseksi käytettävästä vaalitavasta
määrätään johtosäännöissä erikseen.
Jos enemmistövaaleissa valittavia henkilöitä on vain yksi, valituksi tulee se henkilö, joka saa yli
puolet annetuista hyväksytyistä äänistä. Jos kukaan ehdokas ei saa ensimmäisellä
äänestyskierroksella yli puolia annetuista hyväksytyistä äänistä, järjestetään toinen äänestyskierros
kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jos ensimmäisellä kierroksella kahta eniten ääniä saanutta
henkilöä ei voida yksikäsitteisesti määrittää saman äänimäärän vuoksi, voi useampi kuin kaksi
henkilöä päästä toiselle äänestyskierrokselle. Toisella äänestyskierroksella valituksi tulee se
henkilö, joka saa eniten ääniä. Jos toisella äänestyskierroksella äänet menevät tasan, ratkaistaan
vaalien tulos arvalla.
Jos enemmistövaaleissa valittavia henkilöitä on useampi kuin yksi, eniten ääniä saaneet tulevat
valituksi. Jos äänet menevät tasan, ratkaistaan vaalien tulos arvalla.
Jos valittavia on kaksi tai useampia, on vaali järjestettävä henkilökohtaista suhteellista
listavaalitapaa noudattaen, jos tätä vaatii niin monta vaaliin osallistuvaa, että he voisivat saada
vaalissa yhdessä valituksi vähintään yhden ehdokkaansa.
Kokouksen puheenjohtajan tulee tiedustella, miten suuri kannatus henkilökohtaisella suhteellisella
listavaalitavalla on, jos yksikin äänivaltainen kokousedustaja sitä esittää. Vaalin kannatus todetaan
seuraavan kaavan avulla:
valitsijoiden lukumäärä
=
paikkojen lukumäärä lisättynä yhdellä

vaalia vaativien vähimmäismäärä
pyöristettynä ylöspäin kokonaisluvuksi

Henkilökohtaisen suhteellisen listavaalin järjestämistavasta määrätään johtosäännöissä.
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27 § Ylioppilaskunnan jäsenen aloiteoikeus
Jokainen ylioppilaskunnan jäsen voi tehdä ylioppilaskunnalle aloitteen ylioppilaskunnan
päätösvaltaan kuuluvassa asiassa. Tarkempia määräyksiä aloitteen käsittelystä annetaan
johtosäännöissä.
28 § Neuvoa-antava jäsenäänestys
Edustajisto voi päättää, että ylioppilaskunnan toimialaan kuuluvasta asiasta järjestetään neuvoaantava jäsenäänestys. Neuvoa-antavassa jäsenäänestyksessä äänioikeutettuja ovat ne, jotka ovat
oikeutettuja äänestämään edustajistovaaleissa. Jäsenäänestys on salainen. Tarkempia määräyksiä
jäsenäänestyksen järjestämisestä annetaan johtosäännöillä.
29 § Ylioppilaskunnan nimenkirjoitusoikeus
Ylioppilaskunnan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja pääsihteeri yhdessä tai
jompikumpi heistä yhdessä henkilön kanssa, jolle hallitus on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden.
Hallituksen puheenjohtajan ollessa estynyt voi
nimenkirjoittajana hallituksen puheenjohtajan sijasta.
Ylioppilaskunnan allekirjoituksessa tulee olla
omakätinen allekirjoitus, nimenselvennys ja asema.

hallituksen

varapuheenjohtaja

ylioppilaskunnan

nimi,

toimia

nimenkirjoittajien

Haasteet tai muut tiedoksiannot vastaanottaa ylioppilaskunnan puolesta pääsihteeri tai
ylioppilaskunnan toimihenkilö, jonka hallitus on määrännyt vastaanottamaan haasteita ja muita
tiedoksiantoja.
30 § Ylioppilaskunnan sääntöjen muuttaminen
Edustajisto päättää näiden sääntöjen muuttamisesta kahdessa kokouksessaan vähintään kahden
kolmasosan määräenemmistöllä kaikista hyväksytyistä äänistä.
Toisessa edustajiston kokouksessa päätetään ensimmäisessä kokouksessa hyväksytyn
sääntömuutoksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Sääntömuutosesityksen hyväksyminen vaatii
vähintään kahden kolmasosan määräenemmistön kaikista hyväksytyistä äänistä.
Oulun yliopiston rehtori vahvistaa sääntöjen muuttamisen.
31 § Ylioppilaskunnan johtosäännöt
Edustajisto määrää ylioppilaskunnan hallinnon järjestämisestä tarkemmin johtosäännöillä. Jos
johtosäännön määräys on ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa, noudatetaan näissä säännöissä
olevia määräyksiä.
Johtosääntöjen hyväksyminen, muuttaminen ja kumoaminen tapahtuu siten, että edustajisto
hyväksyy kokouskutsussa olleen hallituksen tai edustajiston asettaman toimikunnan
pohjaesityksen vähintään kahden kolmasosan määräenemmistöllä kaikista hyväksytyistä äänistä.
Jos edustajisto muuttaa hallituksen tai edustajiston asettaman toimikunnan pohjaesitystä, tulee
johtosäännön hyväksyminen, muuttaminen tai kumoaminen uudelleen käsiteltäväksi toiseen
edustajiston kokoukseen. Toisessa edustajiston kokouksessa päätetään ensimmäisessä
kokouksessa päätetyn esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Johtosääntöesityksen
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hyväksyminen vaatii vähintään kahden kolmasosan määräenemmistön kaikista hyväksytyistä
äänistä.

32 § Voimaantulomääräykset
Nämä säännöt tulevat voimaan sitten, kun Oulun yliopiston rehtori on säännöt vahvistanut,
kuitenkin aikaisintaan 1.1.2019.
Näistä säännöistä riippumatta aikaisempien tilikausien tili- ja vastuuvelvollisia ovat ne henkilöt,
jotka kulloinkin voimassa olleiden ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan ovat olleet tili- ja
vastuuvelvollisia.
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