Pysyväismääräys jaostoista
Hyväksytty hallituksen kokous 24/2017

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen antama pysyväismääräys jaostoista 11/2017
Hallituksen päätöksen mukaisesti annetaan seuraavat pysyväismääräykset:
1 § Soveltamisala
Tätä määräystä sovelletaan ylioppilaskunnan jaostojen toimintaan. Määräys, joka on ristiriidassa
sääntöjen tai johtosääntöjen kanssa, on mitätön.
2 § Ylioppilaskunnassa toimivat jaostot
Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa toimii edunvalvontajaosto sekä sekä jatko-opintojaan
tekeville suunnattu jatko-opiskelijajaosto. Muiden jaostojen perustamisesta päättää hallitus
erikseen kullekin kalenterivuodelle.
3 § Jaostojen luottamushenkilöt
Ylioppilaskunnan hallitus nimittää edunvalvontajaostoon vuosittain puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Jaostojen kokouksen sihteerinä toimii ensisijaisesti kokouksen
puheenjohtajan kutsuma ylioppilaskunnan toimihenkilö ja toissijaisesti kokouksen puheenjohtajan
kutsuma hallituksen jäsen.
Ylioppilaskunnan hallitus nimittää jatko-opiskelijajaostolle vuosittain puheenjohtajan ja
varapuheenjohtaja sekä muita jatko-opiskelijaedustajia, jotka toimivat Oulun yliopiston
tutkijakoulun hallintoelimissä opiskelijajäseninä. Puheenjohtajan on oltava ylioppilaskunnan jäsen.
Jatko-opiskelijajaosto valitsee keskuudestaan sihteerin.
Hallitus nimeää muiden jaostojen puheenjohtajat ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia
jaoston perustamisen jälkeen. Jaostojen kokouksen sihteerinä toimii kokouksen puheenjohtajan
tehtävään kutsuma jaoston varapuheenjohtaja.
4 § Kokoontuminen
Jaoston kokouksen kutsuu koolle jaoston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan jaoston
varapuheenjohtaja. Kokouksesta on annettava tieto ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla
viimeistään 7. päivänä ennen kokousta.
5 § Päätösvalta
Jaosto on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan, kokouksen sihteerin ja
vähintään kahden muun ylioppilaskunnan jäsenen läsnä ollessa.
Jatko-opiskelijajaosto on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
vähintään kaksi jatko-opiskelijaa. Äänivaltaisia jaostossa ovat läsnäolevaksi ilmoittautuneet Oulun
yliopiston jatko-opiskelijat.
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6 § Tehtävät
Jaoston tehtävinä vastuualueellaan on toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa
1) valmistella hallitukselle kuuluvia asioita;
2) seurata ylioppilaskuntatoiminnan ja opiskelijan aseman yleistä kehitystä;
3) vaikuttaa SYL:n valmisteilla oleviin asioihin;
4) valmistella vastuualueen osuus ylioppilaskunnan ja SYL:n toimintasuunnitelmista; sekä
5) järjestää tapahtumia, tempauksia, tiedotustilaisuuksia ja seminaareja.
Jatko-opiskelijajaoston tehtävänä on
1) valmistella hallitukselle jatko-opintoihin ja jatko-opiskelijoihin liittyviä asioita;
2) toimia Oulun yliopistossa jatko-opintojaan suorittavien tohtorikoulutettavien edunvalvojana;
3) seurata tohtorikoulutuksen kehitystä ja pyrkiä vaikuttamaan siihen kaikkien
tohtorikoulutettavien yhteiseksi eduksi sekä
4) rohkaista tohtorikoulutettavia aktiiviseen osallistumiseen.
7 § Pöytäkirjan tarkastaminen
Hallintosäännön mukaan kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että toimielimen
kokouksissa tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan
allekirjoitettava ja kokouksen sihteerin varmennettava.
Jaoston kokouksen pöytäkirjan tarkastaa vähintään kaksi jaoston kokouksen valitsemaa
pöytäkirjantarkastajaa. Jos kokouksen pöytäkirjantarkastaja ei tarkista kokouksen puheenjohtajan
allekirjoittamaa pöytäkirjaa toimielimen seuraavaan kokoukseen mennessä, tulee toimielimen
tarkastaa pöytäkirja kokouksessaan.
Kokouspalkkiot voidaan maksaa ainoastaan sellaisesta kokouksesta, jonka pöytäkirja on asetettu
julkisesti nähtäville pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.
8 § Voimaantulo
Tämä pysyväismääräys astuu voimaan välittömästi hallituksen päätöksen jälkeen ja se kumoaa
12/2015 voimaan tulleen pysyväismääräyksen. Pysyväismääräyson voimassa toistaiseksi. Hallitus
voi muuttaa tai kumota tämän pysyväismääräyksen ylioppilaskunnan säännöissä ja
johtosäännöissä määrätyllä tavalla.
9 § Muutoksenhaku
Tähän pysyväismääräykseen ei saa hakea muutosta hallintolain mukaisella oikaisuvaatimuksella,
sillä hallintolain 4 §:n mukaan hallintolakia ei sovelleta hallinnon sisäisiin määräyksiin. Tähän
pysyväismääräykseen ei saa hakea muutosta valittamalla, sillä hallintolainkäyttölain 5 §:n mukaan
hallinnon sisäisestä määräyksestä ei saa valittaa.
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