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UHVYN HALLITUKSEN JA KOKOUSKÄYTÄNNÖN OHJESÄÄNTÖ

1. Hallituksen kokoonpano
UHVYn hallitus koostuu puheenjohtajasta, ensimmäisestä varapuheenjohtajasta, toisesta varapuheenjohtajasta ja alla mainittujen ryhmien jäsenistä, yhteensä 15 jäsentä:
1. ulkoasiainneuvokset ja lähetystöneuvokset
2. ulkoasiainneuvokset ja lähetystöneuvokset
3. ulkoasiainsihteerit ja määräaikaiset avustajat
4. ulkoasiainsihteerit ja määräaikaiset avustajat
5. hallinnolliset ulkoasiainsihteerit, hallinnolliset avustajat
6. hallinnolliset ulkoasiainsihteerit, hallinnolliset avustajat
7. osasto- ja toimistosihteerit
8. osasto- ja toimistosihteerit
9. osasto- ja toimistosihteerit sekä virasto- ja vahtimestarit
10. osasto- ja toimistosihteerit sekä virasto- ja vahtimestarit
11. erityisvirkamiehet
12. erityisvirkamiehet
Selvennys: Valtioneuvoston kansliaan siirtyneet, virka-, vuorottelu- tai vanhempainvapaalla olevat, eläkeläiset ja
paikalta palkatut jäsenet kuuluvat edellä mainittuihin ryhmiin nimikkeittensä mukaisesti.

2. Hallituksen valinta
Hallitus valitaan yhdistyksen kevätkokouksessa kaksivuotiskaudeksi alkaen 1.8. (esim. 1.8.2015–
31.7.2017 jne).
Hallituksen jäsenet valitaan siten, että ensin valitaan hallituksen puheenjohtaja ja sitten järjestyksessä
ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja ja sitten muut hallituksen varsinaiset ja henkilökohtaiset
varajäsenet. Kokous päättää valintatavasta (esim. suljettu lippuäänestys).
Hallituksen puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajiksi voidaan ehdottaa yhdistyksen jäsentä mistä
tahansa ryhmästä.
Kukin ryhmä asettaa ehdokkaansa jäseneksi. Jos jokin ryhmä asettaa useampia ehdokkaita valitaan
eniten ääniä saanut.
Jos jokin ryhmä ei ole asettanut ehdokasta kevätkokouksessa, niin valinta voidaan jättää tekemättä.
Ryhmä voi asettaa ehdokkaansa myös kesken kauden, jolloin hallitus voi kokouksessaan hyväksyä
ehdokkaan.
Yhdistys voi tarjota mahdollisuuden osallistua jäsenkokoukseen myös videoyhteyden kautta tekniikan
niin salliessa. Hallitus päättää etukäteen osallistumistavasta ja käytännön järjestelyistä.

3. Hallituksen järjestäytyminen
Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan sekä päättää puheenjohtajiston työnjaosta, hallituksen
jäsenten erityisvastuista ja edustautumisista sekä työryhmistä.

4. Hallituksen kokoukset
Hallituksen kokouksen puheenjohtajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista.
Hallitus kokoontuu tarvittaessa tai vähintään neljännesvuosittain.
Sekä hallitus että työvaliokunta voivat tarvittaessa kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita tai muita
henkilöitä.
Hallituksen ja työvaliokunnan sihteerinä toimii järjestösihteeri tai hallituksen keskuudestaan nimeämä
jäsen.

5. Päätösvaltaisuus ja päätökset
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on kokouksen puheenjohtaja ja neljä päätösvaltaista hallituksen jäsentä. Päätöksiä voidaan tehdä myös tarvittaessa sähköpostitse tai videoyhteyden välityksellä.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide,
johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Vaalin ratkaisee kuitenkin arpa.

6. Hallituksen puheenjohtajan poissaolo
Mikäli puheenjohtaja sekä molemmat varapuheenjohtajat ovat viranhoidon tai muun syyn johdosta
jatkuvasti estyneet hoitamasta tehtäviään, voi yhdistyksen hallitus valita keskuudestaan jonkun jäsenen
hoitamaan puheenjohtajan tehtäviä. Tämä järjestely voi jatkua enintään seuraavaan yhdistyksen
kokoukseen asti.

7. Hallituksen jäsenen ero
Jos hallituksen jäsen eroaa hallituksesta kesken toimikauden tai hänet erotetaan hallituksesta tai
UHVYn jäsenyydestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä tai hallitusta on tarpeen täydentää muusta
syystä, voi hallitus valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden hallituksen jäsenen tai varajäsenen.

8. Hallituksen edustusoikeus
Hallituksen puheenjohtajilla ja jäsenillä on ainoastaan sellainen oikeus edustaa yhdistystä ja sen
hallitusta, kuin mikä on johdettavissa yhdistyslaista, yhdistyksen säännöistä tai yhdistyksen tai sen
hallituksen kokouksen päätöksestä.

Edellinen 5.5.2015 (korvasi aiemman, 19.11.2009 hyväksytyn ohjesäännön) ohjesääntö on hyväksytty UHVYn
kevätkokouksessa 25.5.2015 Tämän jälkeen on tehty korjaukset 16.5.2016 kevätkokouksen päätöksen
mukaisesti, jolloin kaikista hallituksen jäsenistä tuli varsinaisia jäseniä.

