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Valiokuntatyö 10. istunnossa • Utskott arbete i 10. Session •       

Committee work in the 10th Session 

Svenska anvisningar kommer den 17.5. till usp.fi sidan och utskottets sekreterare skickar dem senare 

Guide in English comes to usp.fi website and your committee secretary sends it later 
 

Huom! Valmistelevat aloitekeskustelut valiokuntahuoneissa voivat alkaa valiokunnan 

kokoonkutsujan kutsusta jo ennen istunnon alkua 11.6. Istuntoa edeltävä aloitekeskustelu helpottaa 

aloitteisiin tutustumista aikaeroista huolimatta ja valmistelee istunnon valiokuntatyötä.  

Huom! Kaikki istunnon osallistujat rekisteröityvät ennen perjantain 11.6. istuntopäivää 

virtuaaliseen Suomi-kylään. Edustajalla on äänioikeus ja puheoikeus (videokuva, chat) täysistunnossa 

ja valiokunnassa. Tarkkailijalla ei ole ääni- eikä puheoikeutta täysistunnossa, mutta hänellä on 

puheenjohtajan luvalla puheoikeus valiokunnassa. Täysistunnon ohjeistus toimitetaan myöhemmin.  

Kun olet rekisteröitynyt Suomi-kylään ja käynyt valiokuntahuoneessa, olet 

ilmoittautunut istunnossa läsnä olevaksi.  

 

Aloitteet ja niiden taustat ja tämä ohje toimitetaan etukäteen valiokuntiin ilmoittautuneille. Valiokuntasihteeri 

kutsuu tarvittaessa valiokuntaan asiantuntijoita ja opastaa valiokunnan työskentelyä.  

Täysistunnon alussa parlamentti päättää puhemiehistön esityksestä valiokunnista ja puheenjohtaja (USP:n 

puhemies) toteaa niihin nimeämänsä kokoonkutsujat. Istunnolle esitetään, että Opinto- ja koulutusvaliokunta 

jaetaan kokonsa vuoksi kahtia (I, II), Kulttuurivaliokunnan yhdistämistä Tiedotusvaliokunnan kanssa ja 

Talousvaliokunnan yhdistämistä Sääntövaliokunnan kanssa.  

Parlamentin 10. istunnon avajaisten ja järjestäytymisen jälkeen valiokunnat kokoontuvat varsinaiseen 

valiokuntatyöskentelyyn 11.6. klo 17:30 (UTC +3 tuntia, Suomen kesäaika). Valiokunnat työskentelevät klo 

17:30 – 19:00 välillä. Valiokunta sopii tauoista ja niiden pituudesta. Valiokunta päättää täysistunnolle 

annettavista päätöslauselmaesityksistä, jotka täysistunto käsittelee 12.6. 

Valiokunnan koollekutsujan tehtävänä on käynnistää kokous puheenjohtajan valitsemisella. Yleensä 

kokoonkutsuja toimii myös valiokunnan puheenjohtajana. Valiokunnan sihteeri on etukäteen nimitetty ja hän 

vastaa valiokunnassa käsiteltävien aloitteiden taustatyöstä. Ennen istuntoa sihteeri opastaa valiokuntalaisiaan 

hakemaan aloitteet istunnon Materiaalipankista. Sihteeri tuo valiokuntaan sen aloitteet ja niihin liittyvän 

taustamateriaalin. Hän opastaa puhe- ja äänioikeuden käytössä. Sihteeri kirjaa valiokunnan aloitteen otsikkoon 

ja päätöslauselmaehdotukseen tekemät muutokset.  

Neljässä valiokunnassa on englannin ja ruotsin tulkkausta tarvitsevia. Viidessä muussa valiokunnassa tarvitaan 

englannin tulkkausta. Puheenjohtaja huomioi tulkkaustarpeet, etenee riittävän hitaasti ja huolehtii tauoista.  

Valiokunnan kokouksista pidettävät pöytäkirjat ovat luottamuksellisia. Ainoastaan ehdotuksista muokatut 

valmiit päätöslauselmaesitykset voidaan julkaista. Puheenjohtaja esittelee valiokuntansa 

päätöslauselmaesitykset lauantain 12.6. yleisistunnossa ennen päätöslauselmakeskustelua ja päätöslauselmien 

hyväksymistä. Puheenvuorot on rajoitettu kolmeen (3) minuuttiin. 

(*) 

https://suomi-seura.fi/ufp-valkomstskarmen-www-usp-fi/
https://suomi-seura.fi/fep-welcome-page-www-usp-fi/

