Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) edustajiston valiokuntien
työjärjestys
(Hyväksytty edustajistossa 08.11.2014)

1 § Sen lisäksi mitä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan voimassa olevissa säännöissä ja
vaalijärjestyksessä säädetään, noudatetaan ylioppilaskunnan edustajiston valiokuntien
toiminnassa tätä työjärjestystä. Lisäksi sääntövaliokunnan toiminnassa noudatetaan
sääntövaliokunnan omaa työjärjestystä.

2 § Valiokuntien tehtävänä on toimia ylioppilaskunnan päätöksenteon valmistelevana tahona
omilla sektoreillaan.

3 § Valiokunta koostuu vähintään viidestä (5) jäsenestä, jotka nimetään edustajiston kokouksessa.
Valiokunnan jäsenen tulee olla edustajiston jäsen tai varajäsen.

4 § Valiokunta valitsee joukostaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, ellei heitä ole edustajiston
puolesta tai muussa työjärjestyksessä etukäteen nimetty. Lisäksi ylioppilaskunnan hallitus voi
halutessaan nimetä keskuudestaan jäsenen osallistumaan valiokunnan kokoukseen. Valiokunta
voi tarvittaessa pyytää ylioppilaskunnan työntekijöitä tai muita asiantuntijoita esittelemään asioita
kokoukseen.

5 § Valiokunnan järjestäytymiskokous kutsutaan koolle kolmen (3) kuukauden sisällä
valiokuntakauden alusta, vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.
Järjestäytymiskokouksessa päätetään seuraavien kokousten koollekutsumistavasta ja -aikataulusta.

6 § Valiokunnan kokoukset kutsuu koolle edustajiston nimeämä puheenjohtaja, tai hänen ollessaan
estynyt, varapuheenjohtaja. Valiokunnan kokous on päätösvaltainen, kun se on koolle kutsuttu
näiden sääntöjen mukaisesti ja läsnä on vähintään puolet valiokunnan jäsenistä mukaan lukien
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

7 § Valiokunnan kokoukset ovat sääntövaliokuntaa ja valmisteluvaliokuntaa lukuun ottamatta
avoimia, ellei käsiteltävä asia ole salassa pidettävä. Valiokunta voi tarvittaessa myöntää puhe- ja
läsnäolo-oikeuden läsnäolijoille.

8 § Valiokunnan puheenjohtajan tai jäsenen erotessa päätetään erosta ja mahdollisesta paikan
täyttämisestä edustajiston kokouksessa.

9 § Valiokunnan jäsenen ollessa tilapäisesti estynyt toimimaan valiokunnassa, voi jäsenen
edustama edustajistoryhmä halutessaan valita keskuudestaan varajäsenen toimimaan hänen
tilallaan valiokunnan jäsenenä.

10 § Valiokunnilla on oikeus tehdä esityksiä ylioppilaskunnan edustajistolle. Mikäli päätetty asia
täytyy valmistella hallintomenettelyä noudattaen, tulee esityksen kulkea edustajistolle hallituksen
kautta. Valiokuntien esitykset eivät sido edustajistoa päättämään esityksen mukaisesti.

11 § Valiokunnan päätös on se, johon äänivaltaisten valiokunnan jäsenten enemmistö on yhtynyt.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

12 § Valiokunnan päätökset tulee toimittaa edustajistolle ja hallitukselle tiedoksi kahden viikon
kuluessa. Päätökset toimitetaan myös ISYY:n nettisivuille. Valiokunta antaa edustajiston
kokouksissa selonteon toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta.

13 § Valiokunta tekee toimintakaudestaan toimintakertomuksen seuraavan kalenterivuoden
ensimmäiseen edustajiston kokoukseen mennessä.

14 § Tämän työjärjestyksen muuttamisesta ja täydentämisestä päättää ylioppilaskunnan edustajisto
kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä.

