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ESTEELLISYYSSÄÄNNÖT LIIKESIVISTYSRAHASTON KANNATUSYHDISTYS RY:N 

APURAHATOIMINNASSA 

1. Taustaa

Esteellisyyteen sovelletaan, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä sekä yhdistyksen sisäisessä

työjärjestyksessä ja sisäisillä päätöksillä on määrätty esteellisyydestä.

Yhdistyksen rekisteröidyissä säännöissä ei ole määräyksiä hallituksen jäsenen esteellisyydestä.

Yhdistyksen apurahatoimintaa ohjaamaan on hyväksytty Liikesivistysrahaston säännöt ja

toimintaperiaatteet -ohjekokonaisuus

 Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys ry:n säännöt, jotka on rekisteröity 22.11.1996

 Erikoisrahasto-ohjesääntö, jonka Yhdistyksen hallitus on hyväksynyt 7.11.1995

 Aluetoimikuntaohjesääntö, jonka Yhdistyksen hallitus on hyväksynyt 8.11.2001

 Työvaliokunnan ohjesääntö, jonka Yhdistyksen hallitus on hyväksynyt 5.4.2000.

Yhdistyslaissa olevat säännökset eivät velvoita noudattamaan säätiölain esteellisyyttä koskevia 

säännöksiä. Yhdistyslain 37 §:n mukaan: Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua 

hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä 

ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. 

2. Esteellisyyssäännöt

Henkilö ei saa osallistua apurahaa koskevan asian käsittelyyn, jos hänen objektiivisesti arvioiden

voidaan katsoa olevan esteellinen. Tämä tarkoittaa sitä, että:

Henkilö ei saa osallistua apurahoja koskevan asian käsittelyyn, jos apurahan saajana on hän itse tai

hänen perheenjäsenensä. Perheenjäsenten joukkoon katsotaan kuuluvan seuraavat henkilöt:

 aviopuoliso ja avopuoliso

 oma ja puolison lapsi ja tämän puoliso ja jälkeläinen

 oma ja puolison vanhempi

 sisarukset, näiden puolisot ja sisarusten lapset.

Henkilö ei myöskään saa osallistua apurahoja koskevan asian käsittelyyn, jos: 

 hän on apurahan hakijan esimies tai ohjaaja

 hän on apurahaa hakeneen tutkimusryhmän jäsen, on tehnyt tai tekee merkittävää

tutkimusyhteistyötä apurahan hakijan kanssa

 hän kokee asiassa eturistiriidan tai puolueettomuutensa muusta syystä vaarantuvan.

Henkilö voi käsitellä oman yliopistonsa, ammattikorkeakoulunsa tai laitoksensa apurahahakemuksia, 

jotka eivät kuulu edellä mainittuihin kohtiin.  

Jos henkilö on esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn, hän ei voi ottaa osaa asian valmisteluun, 

päätöksentekoon eikä täytäntöönpanemiseen.  

Jokaisen apurahoja käsittelevän on huolehdittava omalta osaltaan esteellisyyden ilmoittamisesta ja 

itsensä jääväämisestä asian käsittelystä. 

Jos apurahoja käsitellään kokouksessa, esteellisyys kirjataan kokouksen pöytäkirjaan. 

Muiden apurahojen käsittelyyn osallistuvien on kirjattava esteellisyytensä sähköiseen 

arviointijärjestelmään, jolloin nämä apurahahakemukset eivät tule heidän arvioitavakseen. 

Yleisten esteellisyyttä koskevien periaatteiden mukaisesti esteellistä henkilöä voidaan kuulla asian 

käsittelyn yhteydessä, jos asianmukainen valmistelu tai päätöksenteko edellyttävät esteellisen 

henkilön kuulemista. 


