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Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS
1 § Soveltaminen
Edustajiston toiminnassa noudatetaan tätä työjärjestystä ja yleistä kokouskäytäntöä niiltä osin kuin
opiskelijakunnan säännöissä ei toisin mainita.
2 § Esteellisyys, estyminen, eroaminen ja erottaminen
Edustajiston jäsenen, joka ei voi saapua edustajiston kokoukseen, on ilmoitettava esteestä edustajiston
puheenjohtajalle.
Edustajiston jäsen on esteellinen ottamaan osaa häntä henkilökohtaisesti koskevaan päätöksentekoon.
Tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta päätettäessä ei päätöksentekoon saa osallistua
edustajiston jäsen, joka on kyseisellä tilikaudella tili- ja vastuuvelvollinen.
Mikäli edustajiston jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen tai esteellinen osallistumasta päätöksentekoon,
voidaan hänen tilalleen kutsua jäsenen edustaman vaaliliiton varajäsen.
Jos jäsen on estynyt ottamasta osaa edustajiston työskentelyyn, voi hän pyytää eroa edustajiston
jäsenyydestä kirjallisella eropyynnöllä.
Edustajiston jäsen voidaan erottaa säännöissä mainituilla opiskelijakunnan jäsenen erottamisperusteilla.
Edustajiston määräenemmistön on todettava, jos edustajiston jäsen on menettänyt vaalikelpoisuutensa.
Hänen sijaansa tulee jäljellä olevaksi toimikaudeksi nimetä varajäsen heti kun edustajan vaalikelpoisuuden
menettämisestä on tehty päätös.
Edustajiston jäsenen saapuessa tai poistuessa kesken kokouksen, tulee hänen ilmoittaa tämä merkittäväksi
pöytäkirjaan työjärjestyspuheenvuorona.
3 § Järjestäytyminen
Edustajiston kokouksissa puheenjohtajana toimii edustajiston puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt
varapuheenjohtaja. Järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajana toimii edustajiston puheenjohtajan
valintaan saakka hallituksen puheenjohtaja. Järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle hallitus.
Kokouksen alussa valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. Pöytäkirja tulee
tarkastaa neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa kokouksesta. Jokaisella edustajiston jäsenellä on oikeus
olla läsnä pöytäkirjantarkastuksessa ja tällöin esittää oikaisuvaatimus pöytäkirjassa esiintyvästä virheestä.
4 § Esityslista
Jos edustajiston jäsen haluaa jonkin asian otettavaksi esityslistalle, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallituksen puheenjohtajalle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.
Jos esityslistalla on ehdotus epäluottamuslauseesta hallitukselle tai hallituksen jäsenen eropyyntö, on
esityslistalle otettava merkintä siitä, että hallituksen tai hallituksen jäsenen vaali mahdollisesti tulee
käsiteltäväksi.
5 § Puheenvuorot
Puheenjohtaja antaa ensimmäisen puheenvuoron asian esittelijälle. Muut puheenvuorot myönnetään
pyytämisjärjestyksessä.
Jos
puheenvuoroja
pyydetään
yhtä
aikaa,
puheenjohtaja
määrää
puhumisjärjestyksen.
Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajalla ja jäsenillä sekä työntekijöillä on puheoikeus edustajiston
kokouksessa.
Edustajiston
puheenjohtajalle,
varapuheenjohtajalle,
hallituksen
jäsenelle
sekä
opiskelijakunnan työntekijöille on oikeus antaa puheenvuoro pyytämisjärjestyksestä poiketen.
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6 § Asian pöytääminen
Ensimmäisen kerran esillä oleva asia pöydätään seuraavaan kokoukseen, jos vähintään yksi viidesosa (1/5)
edustajiston jäsenistä sitä pyytää. Keskustelua voidaan jatkaa niin kauan, kuin se puheenjohtajan mielestä
on tarpeen.
Toisen kerran esillä oleva asia pöydätään, jos kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä niin päättää.
Toisen kerran pöydätty asia voidaan ottaa käsittelyyn saman toimikauden aikana vain, jos edustajiston
kokous niin yksimielisesti päättää. Jos asia on esillä toisen kerran ja se todetaan uusien selvitysten tai
ehdotusten perusteella olennaisesti muuttuneeksi, katsotaan se ensimmäistä kertaa esillä olevaksi.
7 § Päätöksenteko ja äänestys
Edustajisto ratkaisee asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli säännöissä ei toisin määrätä.
Yksinkertaisella enemmistöllä päätettäessä puheenjohtaja voi järjestää avoimen koeäänestyksen, jos kukaan
ei vastusta. Jos kaikki hyväksyvät puheenjohtajan arvion koeäänestyksen tuloksesta, koeäänestyksessä
voittanut esitys tulee kokouksen päätökseksi. Muussa tapauksessa järjestetään varsinainen äänestys, josta
määrätään säännöissä.
Hallitukselle esitetyn ponnen hyväksymisestä on aina äänestettävä.
8 § Henkilövalinnat
Jos kokouksen on päätettävä valittavien lukumäärästä, on päätös tehtävä ennen vaaliin ryhtymistä.
Päätöksenteko vaaliasiassa tapahtuu yksimielisesti vaaleja järjestämättä vain silloin, kun ehdokkaita on yhtä
monta tai vähemmän kuin valittavia eikä kukaan esitä vaalia järjestettäväksi.
Jos paikkoja on kaksi tai useampia, ei vaalia saa suorittaa paikka kerrallaan ellei valittavasta henkilöstä olla
yksimielisiä.
Suhteellisessa vaalitavassa ehdokkaan nimi voi olla vain yhdellä ehdokaslistalla ja ehdokaslistassa saa olla
enintään niin monen ehdokkaan nimi, kuin vaalissa on valittavia jäseniä tai varajäseniä.
9 § Päätöksen purkaminen ja uudelleen käsitteleminen
Edustajiston tekemää päätöstä ei saman toimikauden aikana voi purkaa ellei päätöksen purkamisen takana
ole vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikista edustajiston jäsenistä. Henkilövalintojen purkamiseen
vaaditaan sama enemmistö kuin valittaessa on vaadittu.
Asia voidaan samassa kokouksessa tai jatkokokouksessa ottaa uudelleen käsittelyyn vain, jos aikaisempi
päätös todetaan yksimielisesti olevan lakien tai opiskelijakunnan sääntöjen vastainen tai jos kaikki aiempaan
päätökseen osallistuneet ovat paikalla ja käsittelyyn ottaminen hyväksytään yksimielisesti.
10 § Eriävä mielipide
Edustajiston jäsen, joka on vastaesityksellä tai äänestyksessä vastustanut tehtyä päätöstä, voi jättää eriävän
mielipiteen. Eriävä mielipide on jätettävä kirjallisena pääsihteerille kolmen (3) vuorokauden kuluessa
kokouksesta. Tällöin eriävä mielipide kirjataan pöytäkirjaan. Kirjallisesti jätettäessä eriävää mielipidettä ei voi
perustella muuten kuin kokouksessa esitetyin perustein.
11 § Edustajiston alaiset työryhmät
Edustajisto voi asettaa työryhmiä valmistelemaan edustajistossa käsiteltäviä asioita. Edustajiston on
määrättävä työryhmää asetettaessa sen tehtävä, toimikausi, puheenjohtaja ja jäsenet
12 § Erityisiä määräyksiä
Tämän ohjesäännön vahvistamisesta ja muuttamisesta päättää edustajisto.

