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9.4.2019

  

Esityslista 

Edustajiston kokous 3/2019 

Aika:   16.4.2019 klo 18.00 

Paikka: Videotilat Joensuu F111 ja Kuopio 1037 (Tietoteknia) 

 

Edustajiston varsinaiset jäsenet: 

Al Lakki, Moe 
Anttalainen, Tommi 
Auvinen, Olli 
Bovellan, Valtteri 
Heikkilä, Karoliina 
Hiltunen, Aleksi 
Häkkinen, Annika 
Hämäläinen, Heidi 
Kaipainen, Aku 
Kinnunen, Pekko 
Kitunen, Kari-Antti 
Koskelo, Marko  
Kotamäki, Kimmo 
Kyyrönen, Paavo 
Lavaste, Erik 
Leino, Pinja 
Manninen, Tommi 
Munčytė, Lina 
Mertakorpi, Emma 
Moilanen, Olivia 

Moisio, Vili 
Mäkinen, Ronja 
Nevalainen, Teemu 
Nissén, Brenda 
Nykänen, Jonni  
Oravuo, Saara 
Paalanen, Matti 
Paaso, Mira   
Peltola, Sara 
Reijonen, Mari 
Räisänen, Henna 
Saarelainen, Hanna 
Sikiö, Juuso 
Sutinen, Iida-Lotta 
Turunen, Heidi 
Utriainen, Inkeri 
Valtari, Annika 
Vauhkonen, Veikko 
Zacheus, Teemu

Edustajiston työjärjestyksen 2 §:n 1. momentin mukaan: ”Edustajiston jäsenen, joka on esty-

nyt saapumasta edustajiston kokoukseen, tulee kutsua tilalleen varaedustaja samasta vaali-

liitosta, josta hänet on edustajistoon valittu. Varaedustajien läsnäolo tulee todeta kunkin ko-

kouksen alussa.” 

Tervetuloa! 

 

Jonni Nykänen   Hannele Mirola 

edustajiston puheenjohtaja  kokouksen sihteeri 
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ESITYSLISTA 

 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Nykänen avaa kokouksen klo  
 

 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 11 §:n mukaan: ”Kutsu ylioppilaskunnan edustajiston kokoukseen 
on lähetettävä tai muutoin kirjallisesti tai sähköisesti toimitettava vähintään seitsemän (7) 
vuorokautta ennen kokousta kaikille varsinaisille jäsenille ja edustajiston järjestäytymisko-
kouksessaan päättämälle määrälle varajäseniä. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettava ylioppi-
laskunnan virallisilla ilmoitustauluilla.” 

 
Ylioppilaskunnan sääntöjen 12 §:n mukaan: ”Edustajisto on päätösvaltainen, kun puolet edus-
tajiston jäsenistä mukaan lukien edustajiston puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjoh-
tajista on läsnä sekä kokouskutsu on toimitettu näiden sääntöjen 11 §:n 2. momentin mukai-
sesti.” 

 
Kokouskutsu annettiin 9.4.2019 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lähetettiin 
sähköpostilistalla kaikille. 

 
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Päätös:  

 

 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksista pidetään pöytäkirjaa. 
Edustajiston pöytäkirjan tarkastaa ja hyväksyy kokouksen valitsemat kaksi (2) pöytäkirjantar-
kastajaa, joiden tulee olla edustajiston jäseniä."  

 
 Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksen äänet laskee kaksi (2) 

edustajiston keskuudestaan valitsemaa ääntenlaskijaa.” 
 

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. 
 
Päätös:  

 

 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 15 §:n mukaan: "Edustajiston kokouksen asialistan valmistelee 
edustajiston puheenjohtaja; puheenjohtaja voi käyttää apunaan pääsihteeriä. Edustajiston 
kokouksessa käsitellään edustajiston puheenjohtajan, hallituksen ja edustajiston alaisten va-
liokuntien esitykset sekä 15 §:n 2. momentin perusteella esityslistalle vaaditut asiat.  
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 Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä ottaa käsiteltäväkseen kokous-
kutsussa mainitsemattoman asian, ei kuitenkaan määräenemmistöä edellyttävää päätöstä." 

 
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös:  

 Ilmoitusasiat 

1.  
2.  

Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös:  

 

 Hallituksen selonteko toiminnastaan kokouksien väliseltä ajalta 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on: ”11. antaa edustajistolle 
selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuosittain kertomus yliop-
pilaskunnan toiminnasta”. 

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen selonteko toiminnastaan. 

Päätös:  

 

 7. § Valiokuntien kuulumiset 

Asia:     Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta. 

Esitys:  Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset. 

Päätös:  

 

8. § Ylioppilaskunnan toimintakertomuksen hyväksyminen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018 

Asia: Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätös vuodelta 2018 on valmistunut. Toiminta-
kertomus on osana tilinpäätöstä ja Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 § mukaan hallituksen teh-
tävänä on: ”10. valmistella edustajistolle talousarvio, toimintasuunnitelma sekä tilinpäätös”. 
Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan edustajiston tehtävänä on: ”10. Hyväksyä hallituksen 
esittämä toimintakertomus ja päättää tarvittavista toimenpiteistä.” Hallitus on osaltaan hy-
väksynyt toimintakertomuksen kokouksessaan 14/2019 18.3.2019. Peeta Piiparinen jätti pää-
tökseen eriävän mielipiteen. 

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle hyväksyttäväksi toimintakertomuksen kaudelta 1.1. – 
31.12.2018. Toimintakertomus LIITE 1. 

Päätös:  
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 9. § Ylioppilaskunnan tilinpäätöksen hyväksyminen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018 

Asia: Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätös vuodelta 2018 on valmistunut. Ylioppilas-
kunnan sääntöjen 31 § mukaan hallituksen tehtävänä on: ”10. valmistella edustajistolle ta-
lousarvio, toimintasuunnitelma sekä tilinpäätös”. Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan 
edustajiston tehtävänä on: ”9. päättää ylioppilaskunnan tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vas-
tuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.” Hallitus on osaltaan hyväksynyt tilinpäätöksen 
kokouksessaan 14/2019 18.3.2019 sekä kokouksessaan 16/2019 28.3.2019. Peeta Piiparinen 
jätti tilinpäätökseen eriävän mielipiteen. 

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle hyväksyttäväksi tilinpäätöksen kaudelta 1.1. – 31.12.2018. Tilin-
päätös LIITE 1.  

Päätös:  

10. § Tilintarkastajan lausunto ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan edustajiston tehtävänä on: ”9. päättää ylioppilas-

kunnan tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille”. 

Edellyttäen, että edustajisto hyväksyy pykälässä 9 tilinpäätöksen, voidaan tilinpäätös todeta 

tarkastetuksi ja hyväksytyksi. Tilintarkastajan lausunto toimitetaan kun johdon vahvistuskirje 

on allekirjoitettu ja toimitettu tilintarkastajalle. 

Esitys:  Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille kaudelta 1.1. – 31.12.2018. 

Päätös:  

 

11. § Hallituksen muodostajan valinta 

Asia: Hallituksen puheenjohtaja Susanna Haverinen on jättänyt eronpyynnön. Ylioppilaskunnan 

sääntöjen 29 § mukaan ”[…]Milloin hallituksen puheenjohtaja kesken toimikauden menettää 
vaalikelpoisuuden tai eroaa tehtävästään, kutsuu edustajiston puheenjohtaja viipymättä 
edustajiston koolle valitsemaan uuden hallituksen.” Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mu-
kaan edustajiston tehtävänä on: ”2. valita hallituksen muodostaja”. 

 
 Ylioppilaskunnan sääntöjen 27 §:n mukaan: ”Edustajisto valitsee hallituksen muodostajan en-

nen toimikautensa alkua pidettävässä järjestäytymiskokouksessa näiden sääntöjen 11 §:n 1 
momentin 1. kohdan mukaisesti, sekä ensimmäisen toimintavuotensa viimeisessä kokouk-
sessa tai kokouksessa, jossa hallitus on saanut edustajistolta epäluottamuslauseen näiden 
sääntöjen 22 §:n mukaisesti.” 

 
 Edelleen, ylioppilaskunnan sääntöjen 27 §:n mukaan: ”Hallituksen muodostajaksi on vaalikel-

poinen ylioppilaskunnan jäsen, joka on vaalikelpoinen hallituksen jäseneksi. Jos ehdokkaita 
hallituksen muodostajaksi on vain yksi, katsotaan hänet valituksi hallituksen muodostajaksi. 
Ehdokkaita ollessa enemmän kuin yksi hallituksen muodostaja valitaan suljetulla lippuäänes-
tyksellä.” 

 
Esitys: Valitaan hallituksen muodostaja. 
 
Päätös:  
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12. § Hallituksen muodostajan esitys hallitukseksi loppuvuodelle 2019 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”3. valita hallituksen 
muodostajan esityksestä hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä hallituksen 
muut jäsenet […]”. 

 
 Ylioppilaskunnan sääntöjen 26 §:n mukaan: ”Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjoh-

taja, varapuheenjohtaja siten, että molemmat kampukset ovat edustettuina puheenjohtajis-
tossa, sekä vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallitus valitaan kalenteri-
vuodeksi. Hallitukseen valittu edustajiston jäsen on estynyt toimimaan edustajiston jäsenenä 
hallituskautensa aikana. 

  

Sääntöjen 28 §:n mukaan: ”Edustajiston valittua hallituksen muodostajan tulee tämän tehdä 
esitys hallituksen puheenjohtajistosta, hallituksen jäsenten määrästä sekä hallituksen jäse-
nistä samassa kokouksessa. Edustajiston hyväksyessä hallituksen muodostajan esityksen, on 
tämän esittämät henkilöt valittu hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi ja halli-
tuksen jäseniksi. Mikäli edustajisto ei hyväksy hallituksen muodostajan esitystä, suoritetaan 
uusi hallituksen muodostajan vaali 28 §:n mukaisesti. Sama henkilö voidaan valita uudelleen 
hallituksen muodostajaksi. Valintamenettelyä jatketaan kunnes hallitus on valittu. Hallituksen 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimivat hallituksen järjestäytymiskokouksen ni-
meämien kampusvaliokuntien puheenjohtajina, kukin yhdellä kampuksella.” 

 
Esitys: Valitaan ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituk-

sen jäsenet. 
 
Päätös:   
 

13. § Keskusvaalilautakunnan valinta 

Asia:     Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan edustajiston tehtävänä on ”--- 11.valita ylioppilas-

kunnan keskusvaalilautakunta (KVL) ja sen puheenjohtajisto, kuten vaalijärjestyksessä sääde-

tään.---” Vaalijärjestyksen 1 § mukaan "ISYY:n edustajiston vaalin valmistelee ja valvoo kes-

kusvaalilautakunta (KVL), johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) varsi-

naista jäsentä sekä enintään neljä (4) varajäsentä järjestyksessä.---" Vaalisäännön 2§ mu-

kaan ”--- Edustajisto valitsee KVL:n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskusvaalilauta-

kunnan jäsenten keskuudesta.”  

Esitys: Valitaan ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta edustajistovaaleihin 2019. Valitaan keskus-

vaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.  

Päätös:  
 

14. § Lisäbudjettiesitys 

Asia: Henkilökunnan työhyvinvointi vaatii välitöntä panostusta. Koska ISYYn talous jää vuonna 

2019 nykyisen talousarvion mukaan käytännössä ylijäämäiseksi enemmän kuin on tarkoituk-

senmukaista, on tähän mahdollista suunnata resursseja.  
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Työyhteisölle kaivataan yhteistä työnohjausta, jolle ei kuitenkaan ole varattu talousarviossa 

rahaa. Esitys tältä osin pohjautuu tarjoukseen, jossa 2x45min kahdesti kuussa maksaisi lop-

puvuodelta (pois lukien 2 kesäkuukautta) 4200e. 

Viestinnälle ja brändäykselle on talousarviossa varattu 8000e. Tämä arvio ylittyy jo viestin-

nän kiinteistä kuluista ja internetsivujen kääntämisen kuluista. Rahaa ei tällöin jää graafisten 

materiaalien tilaamiseen tai uusille opiskelijoille suunnattaviin materiaaleihin.  

Lisäbudjetoitavaksi halutaan lisäksi tuoda hallituksen toimintaan varattava 1000e, jolla uusi 

hallitus pääsee kokoontumaan järjestäytymistä ja toiminnan suunnittelua varten ja jolla li-

säksi paikataan toimintasuunnitelman toteuttamiseen hallituksen toiminnasta otettuja va-

roja. 

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se lisää talousarvioon keskushallinnon momentille 4026 
Koulutus 4200e ja momentille 4004 Viestintä, brändäys 3200e sekä hallituksen momentille 
4000 Toiminta 1000e. 

Päätös: 
 

15. § ISYYn sääntöjen viittaus- ja kielioppivirheiden korjaus (LIITE 2) 

Asia:  ISYYn hallitus antoi sääntövaliokunnan tehtäväksi valmistella sääntömuutoksia, niin että sään-
töjen lukuisat viittaus- ja kielioppivirheet korjattaisiin. 

ISYYn sääntöjen 24 § 4 momentin 1. kohdan mukaan: "Sääntövaliokunnan tehtävänä on val-
mistella ylioppilaskunnan sääntömuutokset hallituksen tai edustajiston aloitteesta." 

ISYYn sääntöjen 18 § 19. kohdan mukaan: "Edustajiston tehtävänä on päättää kahdessa 
peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä näiden sääntöjen muut-
tamisesta, sääntöjen muutoksen vahvistaa Itä-Suomen yliopiston rehtori." 

Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 13/2019 13.3.2019 ja hallitus päätti palauttaa asian 
hallituksen uudelleen valmisteluun siten, että hallitus tarkastelee sääntömuutoksia kokonai-
suutena. Hallitus käsitteli asiaa uudelleen kokouksessaan 17/2019 4.4.2019. 

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että ISYYn säännöt muutetaan viittaus- ja kielioppivirheiden 
osalta sääntövaliokunnan esityksen, liite 1, mukaisesti pois lukien 24§:n viimeinen lause: 
Sääntövaliokunnan esittelijä vastaa ylioppilaskunnan sääntökokoelman ylläpitämisestä. 

Päätös:  
 

 16. § Muutoksia ISYYn sääntöjen tilinpäätöstä koskeviin kohtiin (LIITE 3) 

Asia:  ISYYn hallitus antoi sääntövaliokunnan tehtäväksi valmistella sääntömuutoksia, liittyen tilin-
päätöstä koskeviin sääntöihin. Sääntömuutokset on ennakkovalmistellut ISYYn kirjanpitäjä yh-
dessä tilintarkastajan kanssa. 

ISYYn sääntöjen 24 § 4 momentin 1. kohdan mukaan: "Sääntövaliokunnan tehtävänä on val-
mistella ylioppilaskunnan sääntömuutokset hallituksen tai edustajiston aloitteesta." 
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ISYYn sääntöjen 18 § 19. kohdan mukaan: "Edustajiston tehtävänä on päättää kahdessa 
peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä näiden sääntöjen muut-
tamisesta, sääntöjen muutoksen vahvistaa Itä-Suomen yliopiston rehtori." 

Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 13/2019 13.3.2019 ja hallitus päätti palauttaa asian 
hallituksen uudelleen valmisteluun siten, että hallitus tarkastelee sääntömuutoksia kokonai-
suutena. Hallitus käsitteli asiaa uudelleen kokouksessaan 17/2019 4.4.2019. 

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että ISYYn tilinpäätöstä koskevat sääntökohdat muutetaan 
sääntövaliokunnan esityksen, liite 2, mukaisesti.  

Päätös:   
 

17. § Muutoksia ISYYn sääntöjen muutoksenhakua koskeviin kohtiin (LIITE 4) 

Asia:  ISYYn sääntöjen muutoksenhakua koskevat kohdat eivät vastaa voimassaolevaa lainsäädän-
töä. ISYYn hallitus antoi sääntövaliokunnan tehtäväksi valmistella sääntömuutoksia niin, että 
säännöt vastaisivat nykyistä yliopistolakia. 

ISYYn sääntöjen 24 § 4 momentin 1. kohdan mukaan: "Sääntövaliokunnan tehtävänä on val-
mistella ylioppilaskunnan sääntömuutokset hallituksen tai edustajiston aloitteesta." 

ISYYn sääntöjen 18. § 19. kohdan mukaan: "Edustajiston tehtävänä on päättää kahdessa 
peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä näiden sääntöjen muut-
tamisesta, sääntöjen muutoksen vahvistaa Itä-Suomen yliopiston rehtori." 

Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 13/2019 13.3.2019 ja hallitus päätti palauttaa asian 
hallituksen uudelleen valmisteluun siten, että hallitus tarkastelee sääntömuutoksia kokonai-
suutena. Hallitus käsitteli asiaa uudelleen kokouksessaan 17/2019 4.4.2019. 

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että ISYYn muutoksenhakua koskevat sääntökohdat muutettai-
siin sääntövaliokunnan esityksen, liite 3, mukaisesti. 

Päätös:  

 

18. § Sääntömuutosesitys edustajistolle liittyen työjärjestyksiin (LIITE 5) 

Asia: Ylioppilaskunnan hallitus antoi sääntövaliokunnan tehtäväksi käydä läpi kaikki ylioppilaskun-
nan työjärjestykset ja valmistella edustajistolle muutosesitykset työjärjestyksien päivittä-
miseksi. Hallitus antoi lisäksi sääntövaliokunnan tehtäväksi valmistella sääntömuutoksia siltä 
osin, kun niitä tarvitaan työjärjestyksien päivittämiseen. 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 24.4 § 1. kohta: "Sääntövaliokunnan tehtävänä on valmistella 
ylioppilaskunnan sääntömuutokset hallituksen tai edustajiston aloitteesta." 

ISYYn sääntöjen 18. § 19. kohdan mukaan: "Edustajiston tehtävänä on päättää kahdessa 
peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä näiden sääntöjen muut-
tamisesta, sääntöjen muutoksen vahvistaa Itä-Suomen yliopiston rehtori." 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 15.4 §: 
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"Ylioppilaskunnan hallituksella on mahdollisuus tehdä poikkeava esitys jonkun toisen toimie-
limen tekemään pohjaesitykseen." 

Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 17/2019 4.4.2019. 

Esitys: Hallitus esittää, että edustajisto hyväksyy sääntövaliokunnan esityksen mukaiset (liite ) sään-
tömuutokset työjärjestyksiin liittyen. 

Päätös:  

 

19. § Ylioppilaskunnan työjärjestyksistä päättäminen (LIITE 6) 

Asia: Ylioppilaskunnan hallitus antoi sääntövaliokunnan tehtäväksi käydä läpi kaikki ylioppilaskun-
nan työjärjestykset ja valmistella edustajistolle muutosesitykset työjärjestyksien päivittä-
miseksi. Hallitus pyysi sääntövaliokuntaa myös tarkastelemaan mahdollisuutta yhdistää työ-
järjestyksiä. 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 24.4 § 1. kohta: "Sääntövaliokunnan tehtävänä on valmistella 
ylioppilaskunnan sääntömuutokset hallituksen tai edustajiston aloitteesta." 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18.1 § 25. kohta: 

"Edustajiston tehtävänä on: hyväksyä kahden kolmasosan enemmistöllä (2/3) työjärjestys, 
talousohjesääntö, merkkiohjesääntö sekä muut ylioppilaskunnan säännöt lukuun ottamatta 
hallituksen perustamien työryhmien ja kerhojen sääntöjä;" 

 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 15.4 §: 

"Ylioppilaskunnan hallituksella on mahdollisuus tehdä poikkeava esitys jonkun toisen toimie-
limen tekemään pohjaesitykseen." 

Esitys:  Hallitus esittää, että edustajisto hyväksyy sääntövaliokunnan esityksen mukaiset (liite 5) 
muutokset työjärjestyksiin. 

Päätös: Hallitus päätti esittää, että edustajisto hyväksyy sääntövaliokunnan esityksen mukaiset (liite 
5) muutokset työjärjestyksiin. 

 

20. § Muut esille tulevat asiat 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan: ”Edustajiston jäsenet voivat tehdä edustajiston 
kokouksessa toivomusponsia. Edustajiston hyväksyessä toivomusponnen hallituksen on toimi-
valtansa rajoissa ryhdyttävä ponnen edellyttämiin toimenpiteisiin 30 päivän kuluessa. Halli-
tuksen tulee kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle tiedoksi toimenpiteet, joita ponnen joh-
dosta on tehty.” 

 
Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.  
 
Päätös:  



Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta  
Edustajiston kokous 3/2019 
________________________________________________________________________________________ 
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21. § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Nykänen päättää kokouksen klo  

 

 Jonni Nykänen   Hannele Mirola 
 puheenjohtaja    sihteeri 


