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Hyväksytty edustajistossa 16.9.2021 

 

Sen lisäksi, mitä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan voimassa olevissa säännöissä ja 

vaalijärjestyksessä säädetään, noudatetaan edustajiston toiminnassa tätä ohjesääntöä. 

 

1 § 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, kokouksen 

puheenjohtajan tulee rajoittaa keskustelu koskemaan vain pöydälle jättämistä, kunnes asiasta 

on äänestetty. 

 

2 § 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. 

 

3 § 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. 

 

4 § 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. 

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, (lisättiin pilkku) kunnes kaikista ehdotuksista on äänestetty. Edustajiston 

esittämistä vaihtoehdoista äänestetään ensin ja voittanut vastaehdotus asetetaan lopuksi 



hallituksen esityksen vastaehdotukseksi. Äänestyksen päätyttyä puheenjohtaja julistaa 

edustajiston päätöksen. 

 

5 § Vaalia varten on kokouksen puheenjohtajan pyydettävä edustajiston läsnä olevia jäseniä 

esittämään ehdokkaita. Lista ehdokkaista on ennen varsinaista vaalitoimitusta asetettava 

edustajiston jäsenten nähtäviksi. 

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. 

 

6 § Edustajiston jäsen ei saa osallistua sellaisen kysymyksen ratkaisemiseen, jossa hän on 

esteellinen sen mukaisesti mitä ISYYn sääntöjen 7 §:ssä toimielimen jäsenen esteellisyydestä 

säädetään. Esteellisyyden toteamisesta päättää edustajiston puheenjohtaja. 

 

7 § 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. 

 

8 § Kokouksessa kukaan ei saa käyttää loukkaavia sanoja eikä muutoinkaan esiintyä 

sopimattomasti. Kokouksen puheenjohtajan tulee antaa häiritsevästi käyttäytyvälle 

edustajiston, hallituksen tai henkilökunnan jäsenelle varoitus häiritsevästä käytöksestä. Mikäli 

varoituksen saanut jatkaa varoituksesta huolimatta häiritsevää käyttäytymistä, puheenjohtaja 

voi häntä varoitettuaan evätä häneltä puheoikeuden kyseisessä kokouksessa. 

Puheoikeuden menettäneellä edustajiston jäsenellä säilyy edelleen äänestys-, esitys- ja 

kannatusoikeus. Esitykset ja kannatukset tulee tällöin antaa kirjallisesti kokouksen 

puheenjohtajalle. Mikäli puheoikeuden menettänyt edustajiston tai hallituksen jäsen jatkaa 

kokouksen häiritsemistä, voi puheenjohtaja evätä häneltä läsnäolo-oikeuden kyseisessä 

kokouksessa. Läsnäolo-oikeuden menettäneen edustajiston jäsenen tilalle kokoukseen 

nousee uusi varsinainen jäsen vaalijärjestyksen 25 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti. 

Jos kokouksessa läsnä oleva edustajistoon, hallitukseen tai henkilökuntaan kuulumaton 

henkilö käyttäytyy häiritsevästi, eikä puheenjohtajan varoituksesta huolimatta lopeta 

häiritsevää käytöstä, puheenjohtajalla on oikeus poistaa häneltä läsnäolo-oikeus 

kokouksessa. 



 

Kokouksen puheenjohtajan todetessa kokouksen järjestyksen olennaisesti häiriytyneen, on 

hänellä oikeus keskeyttää kokous enintään tunniksi. 

 

9 § Edustajiston jäsenet voivat perustaa edustajistoryhmiä. Jokaisen edustajiston jäsenen on 

kuuluttava yhteen, ja vain yhteen, edustajistoryhmään. Edustajistoryhmällä on oltava 

puheenjohtaja, joka annetaan tiedoksi edustajistolle. Mikäli edustajiston jäsen eroaa 

edustajistoryhmästä, hän perustaa oman edustajistoryhmän. 

 

10 § Jos kokouksessa vähintään yksi edustajiston jäsen vaatii kokoustaukoa, on 

puheenjohtajan keskeytettävä kokous enintään tunniksi. Sama jäsen voi pyytää kokoustaukoa 

vain kerran kussakin käsiteltävässä asiakohdassa. 

 

11 § Kokous voidaan keskeyttää edustajiston enemmistön sitä vaatiessa. Edustajisto päättää 

kokouksen jatkamisen päivämäärän ja ajankohdan. 

 

12 § Edustajiston kokouksen koollekutsuja voi kokouskutsun yhteydessä antaa tätä 

työjärjestystä täydentäviä kokouskohtaisia ohjeita. Täydentävät ohjeet eivät saa olla 

ristiriidassa ISYYn sääntöjen tai ohjesääntöjen kanssa. 

 

 


	ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS

