
HALLINTO-OHJESÄÄNTÖ 
 
Hyväksytty: 
Voimassa alkaen 23.2.2015. 
 
Condus ry:n hallinto-ohjesääntö täydentää yhdistyksen sääntöjä. Siinä määritellään 
hallituksen, hallituksen jäsenten sekä jaostojen ja työryhmien toimenkuvat ja 
vastuualueet. Yhdistyksen kokouksen hyväksyttyä hallinto-ohjesäännön, on Conduksen 
hallitus velvollinen noudattamaan voimassa olevaa ohjesääntöä, kunnes yhdistyksen 
kokous hyväksyy uuden hallinto-ohjesäännön tai kunnes hallinto-ohjesääntö puretaan. 
 
I Luku: Hallitus 
 
1 § 
Yhdistyksen hallitus kokoontuu 1.1. – 31.5. välisenä aikana vähintään 4 kertaa, kesällä 
järjestetään mahdollisuuksien mukaan yksi vapaamuotoinen hallituksen tapaaminen ja 
15.8.- 31.12. välisellä ajalla hallitus kokoontuu vähintään 4 kertaa. Hallituksen 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja huolehtii siitä, että kutsu kokoukseen annetaan 
hallituksen jäsenille riittävän ajoissa, kuitenkin viimeistään viisi päivää ennen kokousta. 
Vähintään kolme hallituksen jäsentä voivat kirjallisesti vaatia puheenjohtajaa tai hänen 
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajaa kutsumaan hallituksen koolle ilmoittamaansa 
asiaa varten. Hallituksen kokoukset ovat avoimia jäsenyhdistysten jäsenille, ellei hallitus 
erityisestä syystä toisin päätä. Hallitus voi virallisten kokousten lisäksi kokoontua 
epävirallisiin tapaamisiin. 
 
2 § 
Hallituksen kokouksessa käsitellään puheenjohtajan tai, puheenjohtajan ollessa 
estyneenä, varapuheenjohtajan esityslistalle merkitsemät asiat, hallituksen jäsenten 
esittämät asiat sekä toimikuntien, jaosten ja työryhmien hyvissä ajoin ennen hallituksen 
kokousta esittämät asiat. Hallitus voi päättää ottaa käsiteltäväkseen muita asioita, 
esimerkiksi tiedekunnan opiskelijoilta ja tiedekunnan henkilökunnalta. 
 
3 § 
Asian ollessa käsiteltävänä hallituksessa ensimmäistä kertaa, se on kahden läsnä olevan 
hallituksen jäsenen vaatimuksesta pantava pöydälle seuraavaan kokoukseen. Asian 
käsittelyn siirtämisestä uudelleen päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 
 
4 § 
Ehdotuksesta, jota ei ole kannatettu, ei voida äänestää hallituksen kokouksessa. 
Henkilövaaleissa ei tarvita kannatusta. Jaoston, työryhmän taikka hallituksen tiettyä 
tehtävää varten asettaman toimikunnan ehdotus katsotaan aina kannatetuksi. 
 
5 § 
Hallituksen kokouksen pöytäkirja toimitetaan kokouksen jälkeen hallituksen jäsenille. 
Lisäksi kokouksista toimitetaan tiedoksianto kokouksessa käsitellyistä asioista sekä 
päätöksistä jäsenjärjestöjen hallituksille. 
  
6 § 
Hallituksen on käsiteltävä yhdistyksen kokouksen päätettäväksi tulevat asiakirjat niin 
hyvissä ajoin, että ne ovat yhdistyksen jäsenten saatavissa vähintään viikkoa ennen 
yhdistyksen kokousta. 
 
 
 



7 § 
Hallituksen on viipymättä huolehdittava yhdistyslain edellyttämien ilmoitusten 
tekemisestä yhdistysrekisteriin. 
 
8 § 
Hallitus esittää syyskokoukselle alustavan talousarvion ja toimintasuunnitelman 
seuraavalle vuodelle. 

II Luku: Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden tehtävistä 
 
9 § 
Hallitus voi määrätä jäsenilleen erityiset vastuualueet yhdistyksen toiminnassa niiden 
vastuualueiden lisäksi, jotka jäsenille yhdistyksen sääntöjen tai ohjesääntöjen nojalla 
kuuluvat.  Hallitus nimeää kunkin toimikunnan puheenjohtajan ja tarvittaessa myös 
varapuheenjohtajan. Toimikuntien kokoukset ovat avoimia. 
 
10 § 
Hallituksen toiminnasta tiedottaminen tapahtuu toimittamalla tiedoksianto hallituksen 
kokouksista ainejärjestöille. Ainejärjestöillä on lisäksi mahdollisuus saada tietoa 
Conduksen toiminnasta ja osallistua toimintaan hallituksen nimeämien toimikuntien ja 
jaosten kautta. Kunkin toimikunnan, jaoksen tai työryhmän puheenjohtaja tai vastaava 
toimii yhteyshenkilönä toimikuntansa tai työryhmänsä asioista Conduksen ja 
ainejärjestöjen välillä. He esittelevät Conduksen hallituksen kokouksessa oman 
toimikuntansa, jaoksensa tai työryhmänsä asiat. Myös toimikunnan, jaoksen tai 
työryhmän toimintaan osallistunut tiedekunnan opiskelija voi esitellä asian hallituksen 
kokouksessa toimikunnan, jaoksen tai työryhmän vastaavan ollessa estynyt 
osallistumaan hallituksen kokoukseen. Hallituksen jäsenet antavat tiedon yhdistyksen ja 
hallituksen kokousten päätöksistä omaan toimikuntaansa, jaokseensa tai työryhmäänsä. 
Hallituksen puheenjohtajisto avustaa tarvittaessa Conduksen, toimikuntien ja 
ainejärjestöjen välisessä tiedottamisessa. Jos on epäselvyyttä siitä, kenen tiedoksianto 
on hoidettava, on se sihteerin tehtävä. 
 
11 § 
Hallituksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu: 
1) huolehtia yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen sekä ohjesääntöjen noudattamisesta 
yhdistyksen toiminnassa; 
2) huolehtia yhdistyksen kokousten ja hallituksen päätösten toimeenpanosta; 
3) huolehtia kokouskutsuista; 
4) johtaa hallituksen toimintaa; 
5) vastata yhteydenpidosta tärkeimpiin sidosryhmiin; sekä 
6) pitää yhteyttä jäsenjärjestöjen puheenjohtajiin esimerkiksi järjestämällä 
puheenjohtajien tapaamisia. 
 
12 § 
Hallituksen varapuheenjohtajien tehtäviin kuuluu: 
1) avustaa puheenjohtajaa tehtävissään; sekä 
2) toimia tarvittaessa puheenjohtajan sijaisena. 
 
13 § 
Sihteerin tehtäviin kuuluu: 
1) huolehtia esityslistoista yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan 
kanssa;  



2) pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja hallituksen kokouksista sekä huolehtia pöytäkirjojen 
toimittamisesta hallituksen jäsenille ja tiedoksiannoista jäsenjärjestöjen hallituksille; 
3) hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihtoa yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa; 
4) toimittaa saapunut posti hallituksen kokouksiin; sekä 
5) huolehtia toimikautensa pöytäkirjojen, kirjeenvaihdon ja muiden asiakirjojen 
arkistoinnista. 
 
14 § 
Taloudenhoitajan tehtävänä on vastata siitä, että yhdistyksen taloudenhoidossa 
noudatetaan hallinto-ohjesäännön 35 §:n säännöksiä. Lisäksi taloudenhoitajan tehtäviin 
kuuluu: 
1) hoitaa yhdistyksen tilejä ja varoja; 
2) huolehtia yhdistyksen tilinpäätöksen laatimisesta omalta toimikaudeltaan; 
3) auttaa puheenjohtajaa talousarvion laatimisessa; 
4) valvoa yhdistyksen käteisvaroja ja toimittaa ne talletettavaksi yhdistyksen tileille; 
5) hoitaa yhdistyksen taloudenhoitoon liittyvää kirjeenvaihtoa; 
6) huolehtia yhdistyksen taloudenhoitoon liittyvien asiakirjojen tallettamisesta ja 
pitämisestä ajan tasalla; sekä 
7) hoitaa muita yhdistyksen juoksevaan taloudenhoitoon liittyviä tehtäviä. 
 
15 § 
Opintovastaavan tehtäviin kuuluu: 
1) toimia opintotoimikunnan puheenjohtajana; 
2) koordinoida jäsenjärjestöjen edunvalvonnasta vastaavien toimijoiden sekä hallinnon 
opiskelijaedustajien yhteistyötä; 
3) vastata yhdistyksen jäsenten opiskeluun liittyvän edunvalvonnan koordinoimisesta 
erityisesti yliopistossa ja käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa; 
4) avustaa tiedekunnan hallintoelinten sekä toimikuntien ym. opiskelijaedustajien 
valinnassa; 
5) huolehtia että tiedekunnan opiskelijat ovat edustettuina tarvittavissa hallintoelimissä 
sekä toimikunnissa ym.; sekä 
6) vastata yhteydenpidosta tiedekunnan hallintoelimiin ja niiden opiskelijaedustajiin sekä 
muihin sidosryhmiin opintoasioissa. 
Jos opintovastaavia on useampi, vain yksi voi toimia opintotoimikunnan 
puheenjohtajana, ja muiden tehtävä on avustaa häntä esimerkiksi toimimalla 
varapuheenjohtajina.  
 
16 § 
Tiedottajan tehtäviin kuuluu: 
1) vastata yhdistyksen sisäisen ja ulkoisen viestinnän organisoimisesta; 
2) pitää yllä Conduksen internetsivuja; sekä 
3) vastata tiedottamisesta sosiaalisessa mediassa. 
 
17 § 
Tapahtumavastaavien tehtäviin kuuluu: 
1) puheenjohtaa tapahtumatoimikuntaa ja tapahtumajaosta; sekä 
2) vastata yhdistyksen tapahtumien järjestämisen organisoimisesta. 
Tapahtumavastaavat sopivat keskenään tehtävänjaostaan. 
 
18 § 
Tuutorvastaavan tehtäviin kuuluu: 
1) toimia tuutortoimikunnan puheenjohtajana 



2) olla mukana kehittämässä tuutorkoulutusta yhdessä tiedekunnan henkilökunnan 
kanssa; 
3) koota jäsenjärjestöjen tuutorvastaavat toimikunnan ensimmäiseen tapaamiseen 
kevätlukukauden aikana; 
4) organisoida tapaamisen pohjalta tiedekunnan yhteisiä tapahtumia tuutoreille ja 
fukseille; 
5) tiedottaa tiedekunnan tuutoreita tuutorointia koskevista asioista; 
6) pyrkiä toimikunnan kanssa kehittämään yhteistyötä tiedekunnan tuutoreiden välillä; 
7) suunnitella tuutortoimikunnassa fuksiaisia sekä järjestää fuksiaiset yhdessä 
tapahtumavastaavien kanssa syyskuun aikana; sekä 
6) kerätä tuutoreilta palautetta tuutorkoulutuksista ja tuutoroinnin onnistumisesta; 
Jos tuutorvastaavia on useampi, vain yksi voi toimia tuutortoimikunnan puheenjohtajana, 
ja muiden tehtävä on avustaa häntä esimerkiksi toimimalla varapuheenjohtajina. 
 
19 § 
Tilavastaavan tehtäviin kuuluu: 
1) toimia tilatoimikunnan puheenjohtajana; 
2) yhdistyksen käytössä olevien tilojen kunnossapidosta ja viihtyvyydestä huolehtiminen;  
3) koordinoida tilojen siivousvuorot ja valvoa niiden noudattamista; 
4) olla yhteydessä HYYn järjestösihteeriin tila-asioista; 
5) huolehtia opiskelijatilojen siisteydestä laatimalla siivousohjeet; 
6) huolehtia tilojen varauskäytännöistä ja valvoa varausjärjestelmän käyttöä; 
 
20 § 
Ympäristövastaavan tehtäviin kuuluu: 
1) toimia ympäristötoimikunnan puheenjohtajana; 
2) vähentää yhdistyksen toiminnasta aiheutuvaa ympäristönkuormitusta; sekä 
3) koordinoida jäsenjärjestöjen ympäristövastaavien yhteistyötä. 
 
21 § 
Yhdenvertaisuusvastaavan tehtäviin kuuluu: 
1) toimia yhdenvertaisuustoimikunnan puheenjohtajana; 
2) huolehtia yhdenvertaisuuden toteutumisesta yhdistyksen toiminnassa;  
3) vastata yhdistyksen jäsenten yhdenvertaisuuskysymyksiin liittyvän edunvalvonnan 
koordinoimisesta erityisesti yliopistossa ja käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa; sekä 
4) koordinoida jäsenjärjestöjen yhdenvertaisuusvastaavien yhteistyötä. 
 
22 § 
Kansainvälisyysvastaavan tehtäviin kuuluu: 
1) huolehtia tiedottamisesta kansainvälisille opiskelijoille yhdessä tiedottajan kanssa;  
2) avustaa tuutorvastaavaa kv-tuutorointiin liittyvissä tehtävissä; 
3) koordinoida jäsenjärjestöjen kv-vastaavien yhteistyötä; sekä 
4) järjestää monipuolisia tapahtumia kv-opiskelijoille sekä vaihdosta palaaville ja 
vaihtoon lähteville opiskelijoille. 
 
III Luku: Toimikunnat ja työryhmät 
 
23 § 
Yhdistyksessä toimii opinto-, tapahtuma-, tila- ja tuutor-, ympäristö-, ja 
yhdenvertaisuustoimikunnat sekä tapahtumajaos TaComo. Tarvittaessa hallitus voi 
päättää muunkin toimikunnan, jaoksen tai työryhmän perustamisesta, jolloin sen tulee 
määrätä toimikunnan tai työryhmän tehtävät ja toimiala. Toimikuntien ja jaosten 



kokouksien tulee olla avoimia. Jäsenjärjestöjen puheenjohtajat kutsutaan myös koolle 
säännöllisesti. 
 
24 § 
Hallituksen puheenjohtajiston muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, sihteeri 
sekä taloudenhoitaja. Puheenjohtajiston tehtäviin kuuluu henkilökohtaisten tehtävien 
lisäksi: 
1) toimia puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan tukena hänen 
tehtävissään; sekä 
2) pitää yhteyttä Conduksen speksiin ja valvoa sen toimintaa. 
 
25 § 
Jäsenjärjestöjen puheenjohtajien tapaamisten tarkoitus on edistää yhteistyötä ja 
kommunikaatiota jäsenjärjestöjen kesken sekä jäsenjärjestöjen ja Conduksen hallituksen 
välillä. Puheenjohtajien tiedottamiseen on käytettävissä myös sähköpostilista ja 
Facebook-ryhmä. 
 
26 § 
Toimikuntien tehtävänä on: 
1) pyrkiä aktivoimaan tiedekunnan jäsenistöä omaan toimialaansa liittyvään toimintaan. 
2) valmistella yhdistyksen kokouksissa ja hallituksessa käsiteltäviä asioita yhdistyksen 
kokouksen ja hallituksen päätösten mukaisesti; 
3) suunnitella ja toteuttaa toimintaa toimialaan kuuluvissa asioissa; 
4) huolehtia omalla toimialallaan yhdistyksen tilaisuuksien järjestämisestä; 
5) huolehtia tiedottamisesta Conduksen hallitukselle sekä tiedonkulusta ja yhteistyöstä 
Conduksen ja ainejärjestöjen välillä oman toimialueensa sisällä; sekä 
 
27 § 
Opintotoimikunnan tehtävänä on: 
1) valvoa opiskelijoiden etua tiedekuntatasolla; 
2) koota yhteen jäsenjärjestöjen opintoasioista vastaavat ja hallinnon opiskelijaedustajat 
sekä muut opintoasioista kiinnostuneet opiskelijat; 
3) kerätä tietoa tiedekunnan ja laitosten hallinnon opiskelijaedustajilta ajankohtaisista 
opiskelijoihin vaikuttavista asioista; 
4) tiedottaa ainejärjestöjä ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista; sekä 
5) muut hallituksen ko. toimikunnalle osoittamat tehtävät. 
 
28 § 
Tilatoimikunta on Conduksen ja sen jäsenjärjestöjen tilavastaavista sekä siihen 
liittyneistä jäsenistä koostuva toimikunta, jonka tehtävänä on: 
1) huolehtia yhteisten opiskelijatilojen siisteydestä  
2) huolehtia siivoustarvikkeiden, pyyhepapereiden ym. tavaroiden hankinnasta 
opiskelijatiloihin; 
3) suunnitella keinoja, jotka vähentävät tilojen käyttöön liittyvää ympäristökuormitusta; 
4) vastata tila-asioihin liittyvästä tiedotuksesta Condukselle ja jäsenjärjestöille; sekä 
5) muut hallituksen ko. toimikunnalle osoittamat tehtävät. 
 
29 § 
Tuutortoimikunnan tehtävänä on: 
1) kerätä yhteen käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tuutorit ja jäsenjärjestöjen 
tuutorvastaavat; 
2) suunnitella ja kehittää tuutortoimintaa tiedekunnassa; 
3) suunnitella ja toteuttaa tapahtumia fukseille; sekä 



4) muut hallituksen ko. toimikunnalle osoittamat tehtävät. 
 
30 § 
Tapahtumatoimikunnan tehtävänä on: 
1) mahdollistaa tapahtumiin liittyvän tiedon jakaminen Conduksen ja jäsenjärjestöjen 
tapahtuma-, kulttuuri ja liikuntavastaavien ym. toimijoiden kesken; 
2) toiminnan kehittäminen ja suunnittelu; 
3) tiedekunnan yhteisten tapahtumien suunnittelun koordinointi; 
4) kannustaa ainejärjestöjä järjestämään yhteisiä tapahtumia ja aktivoida jäsenistöä 
toimintaan; sekä 
5) muut hallituksen ko. toimikunnalle osoittamat tehtävät. 
 
31 § 
Tapahtumajaos TaComon tehtävänä on: 
1) yhdistyksen kulttuuri-, liikunta- ja juhlatapahtumien järjestäminen;  
2) aktivoida tiedekunnan opiskelijoita osallistumaan yhteisten tapahtumien 
järjestämiseen; sekä 
3) muut hallituksen ko. jaokselle osoittamat tehtävät. 
 
32§ 
Yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävänä on: 
1) edistää yhdenvertaisuuden toteutumista jäsenjärjestöissä sekä tiedekunnassa; 
2) mahdollistaa jäsenjärjestöjen yhdenvertaisuusvastaavien yhteistyö; sekä 
3) muut hallituksen ko. toimikunnalle osoittamat tehtävät. 
 
33§ 
Ympäristötoimikunnan tehtävänä on:  
1) kannustaa tiedekunnan opiskelijoita ympäristöystävällisempään toimintaan; 
2) kehittää järjestötoimintaa ja yhteisten tilojen käyttöä ympäristöystävällisemmäksi; sekä 
3) muut hallituksen ko. toimikunnalle osoittamat tehtävät. 
 
34 § 
Hallitus ratkaisee kaikkien toimikuntien ja työryhmien toimialaa ja tehtäviä koskevat 
erimielisyydet. 
 
35 § 
Toimikunnan tai työryhmän puheenjohtaja vastaa toimikunnan tai työryhmän kokousten 
valmistelusta ja niiden koolle kutsumisesta. 
 
36 § 
Toimikunnan tai työryhmän kokouksista ja niissä tehdyistä päätöksistä tulee tiedottaa 
seuraavassa Conduksen hallituksen kokouksessa. 
 
37 § 
Hallitus valitsee toimikuntien ja työryhmien vastaavat, puheenjohtajat sekä 
varapuheenjohtajat. Valinnassa noudatetaan yhdistyksen sääntöjä. 
 
38 § 
Toimikunnat ja jaokset organisoituvat sisäisesti parhaaksi katsomallaan tavalla. Hallitus 
voi vapauttaa toimikunnan tai jaoksen vastaavan tai puheenjohtajan tehtävistään tämän 
omasta pyynnöstä taikka jos hän: 
1) laiminlyö olennaisesti tehtäviään; 
2) ei hallituksen perustellun kannan mukaan enää nauti yhdistyksen jäsenistön 
luottamusta; tai 



3) voitaisiin yhdistyslain tai yhdistyksen sääntöjen perusteella erottaa yhdistyksestä; 
taikka jos 
4) erottamiselle on muu painava syy. 
Hallituksen vapautettua toimikunnan puheenjohtajan tai vastaavan tehtävistään hallitus 
valitsee uuden puheenjohtajan mahdollisimman pian. 
 
39 § 
Toimikunnat, jaokset ja työryhmät kokoontuvat päättäminään kokousaikoina. 
Toimikunnan, jaoksen tai työryhmän puheenjohtaja tai vastaava voi tarvittaessa kutsua 
toimikunnan tai työryhmän koolle. Hallitus voi velvoittaa toimikunnan tai työryhmän 
puheenjohtajan tai vastaavan kutsumaan toimikunnan tai työryhmän koolle viimeistään 
kahden viikon kuluessa ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Toimikuntien ja 
työryhmien kokouksista on ilmoitettava Conduksen hallitukselle ja tarvittaessa myös 
ainejärjestöille. Toimikunta tai työryhmä on päätösvaltainen, jos se on mainitulla tavalla 
koolle kutsuttu. Puheenjohtajisto kokoontuu tarvittaessa Conduksen puheenjohtajan 
kutsusta. 
 
IV Luku: Yhdistyksen talous 
 
40 § 
Yhdistyksen taloutta ja varallisuutta on hoidettava niin, että seuraavan vuoden toiminnan 
käynnistämistä varten on riittävästi varoja. 
 
V Luku: Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt 
 
41 § 
Hallitus voi tarvittaessa nimittää hallituksen ulkopuolisia toimihenkilöitä kuten projektien- 
ja työryhmien vetäjiä. Hallituksen on myös päätettävä toimihenkilöiden toimenkuvasta. 
Hallituksen on julistettava toimihenkilön paikka jäsenistön haettavaksi tai ilmoitettava 
jäsenjärjestöille, jos tehtävään valitaan hallitukselle entuudestaan tuttu toimija. 
 
VI Luku: Siirtymäsäännöt 
 
42 § 
Tämä hallinto-ohjesääntö voidaan kumota yhdistyksen kokouksessa hyväksyttävällä 
uudella hallinto-ohjesäännöllä, tai yhdistyksen kokouksen yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. 
 
	  


