Edustajiston työjärjestys
YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS
(Hyväksytty edustajistossa xx.xx.xxxx.)
Sen lisäksi mitä Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunnan voimassa olevissa säännöissä ja
vaalijärjestyksessä säädetään, noudatetaan edustajiston toiminnassa tätä ohjesääntöä.
1 § Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (20) edustajiston jäsenistä mukaan lukien
edustajiston puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista on läsnä sekä kokouskutsu ja
esityslista on toimitettu kirjallisesti vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille
edustajiston varsinaisille jäsenille ja edustajiston järjestäytymiskokouksessaan päättämälleen
määrälle varajäseniä. Tämän lisäksi kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisilla
ilmoitustauluilla.
2 § Edustajiston jäsenen, joka on estynyt saapumasta edustajiston kokoukseen, tulee kutsua tilalleen
varaedustaja samasta vaaliliitosta, josta hänet on edustajistoon valittu. Varaedustajien läsnäolo tulee
todeta kunkin kokouksen alussa.
Mikäli edustajisto toteaa edustajiston jäsenen menettäneen vaalikelpoisuutensa, menetellään
varaedustajan kutsumisessa kuten edellä, vaikka kyseinen edustajiston jäsen ei olisi jättänyt
eroanomustaan.
3 § Edustajiston kokouksessa johtaa puhetta edustajiston puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan 1. varapuheenjohtaja tai kummankin edellä mainitun estyneenä ollessa 2.
varapuheenjohtaja.
Kutakin kokousta varten edustajisto nimeää kaksi ääntenlaskijaa ja pöytäkirjan tarkistajaa. Samat
henkilöt voivat toimia ääntenlaskijoina ja pöytäkirjan tarkistajina.
Kokouksen sihteerinä toimii pääsihteeri.
4 § Edustajiston kokouksessa käsitellään esityslistalle merkityt asiat. Edustajisto voi kahden
kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä ottaa käsiteltäväkseen kokouskutsussa mainitsemattoman
asian, mutta ei kuitenkaan määräenemmistöä edellyttävää päätöstä.
5 § Ensimmäistä kertaa esillä olevan asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen, jos
yksinkertainen enemmistö edustajiston läsnä olevista jäsenistä sitä vaatii. Asian uudelleen
siirtämisestä päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Jos lepäämään jätetty asia tulee uuteen käsittelyyn olennaisesti muutettuna, on sitä käsiteltävä kuin
se olisi esityslistalla ensimmäistä kertaa. Olennaisesti muuttumaton esitys voidaan siirtää
seuraavaan kokoukseen korkeintaan kahdesti.
Kun esitys asian siirtämisestä seuraavaan kokoukseen on tehty ja kyseistä ehdotusta on kannatettu,
niin kokouksen puheenjohtajan tulee rajoittaa keskustelu koskemaan vain pöydälle jättämistä,
kunnes asiasta on äänestetty.
6 § Kokouksessa kullakin edustajiston jäsenellä on yksi ääni ja äänioikeus on henkilökohtainen.
Edustajisto ratkaisee asiat, mikäli säännöissä ei toisin määrätä, yksinkertaisella äänten

enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee asian puheenjohtajan ääni. Vaaleissa
tasatilanteessa ratkaisee arpa.
7 § Kun kaikki puheenvuoron pyytäneet ovat käyttäneet puheenvuoronsa, julistaa puheenjohtaja
keskustelun asiasta päättyneeksi.
Mikäli päätös on yksimielinen tai tehtyä vastaehdotusta ei ole kannatettu, puheenjohtaja toteaa ja
vahvistaa päätöksen ilman äänestystä.
8 § Äänestys suoritetaan avoimena, ellei kyseessä ole vaali, tai ellei vähintään kaksi läsnä olevaa
edustajiston jäsentä vaadi suljettua lippuäänestystä.
Puheenjohtaja voi pyytää asiasta koeäänestystä. Koeäänestyksen tulos ei ole sitova ja
koeäänestyksen jälkeen on mahdollista vetää oma esitys pois. Koeäänestystä ei voi kuitenkaan
käyttää vaaleissa.
Avoin äänestys suoritetaan puheenjohtajan soveliaimmaksi katsomalla tavalla. Jos muulla tavalla
kuin nimenhuudolla toimitettu äänestys ei puheenjohtajan mielestä ole antanut selvää vastausta, on
äänestys toimitettava nimenhuudolla. Äänestysesitykset muissa paitsi vaaleissa tulee laatia siten,
että vastaus "kyllä" tai "ei" ilmaisee päätöksen. Jos päätösehdotuksia on useita, asetetaan yksi
vastaehdotukseksi toista vastaan. Tätä jatketaan kunnes kaikista ehdotuksista on äänestetty.
Edustajiston esittämistä vaihtoehdoista äänestetään ensin ja voittanut vastaehdotus asetetaan lopuksi
hallituksen esityksen vastaehdotukseksi.
Äänestyksen päätyttyä puheenjohtaja julistaa edustajiston päätöksen.
9 § Vaalia varten on kokouksen puheenjohtajan pyydettävä edustajiston läsnä olevia jäseniä
esittämään ehdokkaita. Lista ehdokkaista on ennen varsinaista vaalitoimitusta asetettava
edustajiston jäsenten nähtäviksi.
Jos täytettäviä paikkoja on vain yksi, vaalit toimitetaan enemmistövaalina. Jos täytettäviä paikkoja
on useampia, toimitetaan henkilökohtainen suhteellinen vaali siten kuten jäljempänä määrätään.
Mikäli ehdokkaita ei ole useampia kuin täytettäviä paikkoja, vaali toimitetaan ilman äänestystä.
Äänestys vaaleissa suoritetaan aina suljettuna lippuäänestyksenä.
Mikäli vaalissa täytettäviä paikkoja on yksi ja yksikään ehdokkaista ei saa vaalissa yli puolia
annetuista äänistä suoritetaan toinen äänestys kahden ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä
saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa äänestyksessä eniten ääniä saanut henkilö tulee valituksi.
Mikäli toisessa äänestyksessä tulee tasatulos, ratkaisee vaalin arpa.
Henkilökohtaisessa suhteellisessa vaalissa äänestäjä voi äänestää enintään niin montaa ehdokasta
kuin on täytettäviä paikkoja. Äänestäjä merkitsee ehdokkaittensa nimet vaalilippuunsa siinä
järjestyksessä, missä toivoo näiden tulevan valituksi. Jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun
merkittyjen ehdokkaiden kesken siten, että lipussa ensimmäisenä oleva saa yhden äänen, toisena
oleva puolikkaan äänen, kolmantena oleva kolmasosa äänen jne.
Valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä. Jos
vaalilippuun on kirjoitettu enemmän nimiä kuin on valittavia, hylätään vaalilippu. Samoin
menetellään, mikäli joku lippuun kirjoitetuista nimistä ei ole mukana ehdokaslistalla tai lipusta ei
yksiselitteisesti käy ilmi, ketä äänestäjä on tarkoittanut. Äänten mennessä tasan vaalit ratkaistaan
arvalla.
10 § Edustajiston jäsen ei saa ottaa osaa sellaisen kysymyksen ratkaisemiseen, jossa hänen
yksityinen etunsa voi joutua ristiriitaan ylioppilaskunnan edun kanssa. Esteellisyysmuistutuksen

ratkaisee edustajiston puheenjohtaja.
Mikäli esteellisyysmuistutus todetaan aiheelliseksi, astuu esteellisen edustajan tilalle varaedustaja
siten kuin varaedustajan kutsumisesta vaalijärjestyksessä ja näissä säännöissä sanotaan.
Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päätettäessä ei päätöksentekoon
saa osallistua edustajiston jäsen, joka on kuulunut ylioppilaskunnan hallitukseen kyseisenä
tilikautena, eikä toimessa ollut pääsihteeri.
11 § Asian käsittelyssä läsnä olleella edustajiston jäsenellä on oikeus jättää eriävä mielipide
tehdystä päätöksestä. Edustajiston jäsenen on ilmoitettava siitä ennen kokouksen päättymistä.
Eriävä mielipide tulee merkitä kokouksen pöytäkirjaan.
Mikäli eriävä mielipide halutaan tehdä perusteltuna, on se jätettävä pääsihteerille kahden arkipäivän
kuluessa siitä, kun päätös on tehty. Perustelu on jätettävä kirjallisena ja se tulee liittää kokouksen
pöytäkirjaan.
12 § Kokouksessa kukaan ei saa käyttää loukkaavia sanoja eikä muutoinkaan esiintyä
sopimattomasti. Tällaisessa tapauksessa puheenjohtajan tulee huomauttaa asianomaista
sopimattomasta käytöksestä. Jos huomautuksen saanut jatkaa huomautuksesta huolimatta
sopimatonta käyttäytymistä, niin puheenjohtaja voi kahdesti häntä varoitettuaan evätä häneltä
puheoikeuden kyseisessä kokouksessa, tai häirinnän jatkuessa poistaa kokouksesta.
Jos kokouksessa läsnä oleva edustajistoon kuulumaton henkilö käyttäytyy häiritsevästi, eikä
puheenjohtajan kehotuksesta huolimatta lopeta sopimatonta käytöstä, puheenjohtajalla on oikeus
poistaa hänet kokouksesta.
Katsoessaan kokouksen järjestyksen olennaisesti häiriintyvän, puheenjohtajalla on oikeus
keskeyttää kokous enintään tunniksi.
13 § Edustajiston jäsenet voivat perustaa edustajistoryhmiä. Jokaisen edustajiston jäsenen on
kuuluttava yhteen, ja vain yhteen, edustajistoryhmään. Edustajistoryhmällä on oltava puheenjohtaja,
joka annetaan tiedoksi edustajiston kokouksessa.
14 § Jos kokouksessa vähintään kaksi edustajiston jäsentä vaatii kokoustaukoa, on puheenjohtajan
keskeytettävä kokous enintään tunniksi. Sama jäsen voi pyytää kokoustaukoa vain kerran
käsiteltävässä asiakohdassa.
15 § Kokous voidaan keskeyttää edustajiston enemmistön sitä vaatiessa. Edustajisto päättää
kokouksen jatkamisen päivämäärän ja ajankohdan.
16 § Tämän ohjesäännön muuttamisesta tai täydentämisestä päättää ylioppilaskunnan edustajisto
kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä.

