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15.5.2019

  

Esityslista 

Edustajiston kokous 4/2019 

Aika:   22.5.2019 klo 18.00 

Paikka: Videotilat Joensuu AU102 ja Kuopio SN300 

 

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 15.5.2019 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.  

 
 Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä ottaa käsiteltäväkseen kokous-

kutsussa mainitsemattoman asian, ei kuitenkaan määräenemmistöä edellyttävää päätöstä." 
 



Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta  
Edustajiston kokous 4/2019 
________________________________________________________________________________________ 

 
Sivu 3/12 

 

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. §  Muutokset edustajiston kokoonpanoon 

Asia: Edustajiston jäsenet Veikko Vauhkonen ja Hanna Saarelainen ovat pyytäneet eroa edustajis-

ton jäsenyydestä. 

Esitys:  Merkitään tiedoksi, että Veikko Vauhkonen ja Hanna Saarelainen eivät enää ole edustajiston 

jäseniä. Todetaan, että edustajiston varsinaiseksi jäseneksi nousevat Rosa Summanen ja 

Tony Heikkilä. 

Päätös:  

 

 8. § Valiokuntien kuulumiset 

Asia:     Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta. 

Esitys:  Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset. 

Päätös:  
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9. § 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. Edustajisto palautti asian valmisteluun kokouksessaan 3/2019. 
Hallitus hyväksyi kokouksessaan 21/2019 toimintakertomuksen kaudelta 1.1. – 31.12.2018. 

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

Päätös:  

 

 10. § 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. Edustajisto palautti asian valmisteluun kokoukses-
saan 3/2019. Hallitus hyväksyi kokouksessaan 21/2019 tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 
31.12.2018. 

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

Päätös:  
 

11. § 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 10 tilinpäätöksen, voidaan tilinpäätös todeta 

tarkastetuksi ja hyväksytyksi. Edustajisto palautti asian valmisteluun kokouksessaan 3/2019. 

Tilintarkastajan lausunto, LIITE 2. 

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

Päätös:  
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12. § Valitus hallinto-oikeuteen, Koskelo (LIITE 3) 

Asia:     Marko Koskelo on tehnyt valituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen hakien muutosta Itä-Suomen yli-

opiston ylioppilaskunnan edustajiston päätökseen 4.12.2018 §10. Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskun-
nan edustajisto on 4.12.2018 §10 päättänyt Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan talousarviosta 
2019. 
Vaatimukset hallinto-oikeudessa: Ylioppilaskunnan edustajiston päätös 4.12.2018 § 10 on kumottava 
ja palautettava uudelleen käsiteltäväksi siltä osin kuin sillä on päätetty Itä-Suomen ylioppilaslehti Ul-
jaalle varattavista määrärahoista. 
Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta ja siirtää asian Itä-Suomen 
yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi.  
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 24§ mukaan sääntövaliokunnan tehtävänä on ”--- 2. 
antaa lausunto ylioppilaskunnan muille toimielimille niiden käsitellessä oikaisupyyntöä tai oikaisuvaa-
timusta---” 
Sääntövaliokunta on 11.3.2019 antanut lausunnon ylioppilaskunnan toimielimille oikaisuvaatimuksen 
käsittelyä varten. 
Hallitus on käsitellyt oikaisuvaatimuksen kokouksessaan 13/2019 ja päättänyt esittää edustajistolle, 
että se hylkää oikaisuvaatimuksen perusteettomana ja toimittanut perustelut esityksensä tueksi. 
Edustajisto hylkäsi oikaisuvaatimuksen perusteettomana kokouksessaan 2/2019. 
 

Marko Koskelo on tehnyt valituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 24.4.2019 vaatimukse-
naan, että ISYYn edustajiston kokouksessa 2/2019 hylätty Marko Koskelon oikaisuvaatimus 
hyväksytään ja ISYYn edustajisto käsittelee kokouksessa 09/2018 tehdyn ISYYn vuoden 2019 
talousarvioon liittyvän Uljas-päätöksen uudelleen erillisenä asiakohtana. 
 
Itä-Suomen hallinto-oikeus on 30.4.2019 pyytänyt Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan 
edustajistoa lausumaan 31.5.2019 mennessä valituksen johdosta. Itä-Suomen hallinto-oikeu-
delle on valmisteltu lausunto (LIITE 4). 

Esitys:  Hallitus esittää, että edustajisto hyväksyy lausunnon Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. 

Päätös:  

 

13. § Suvantokatu 6 vuokratilojen koneellinen ilmastointi 

Asia: Ylioppilaskunta omistaa Suvantokatu 6:ssa toimitiloja katutasossa 309 m2 jaettuna kahdelle 
vuokralaiselle. Katutason tila oli aiemmin yhtenäinen, mutta jaettiin väliseinällä kahtia vuok-
ralaisen vaihduttua keväällä 2018. Väliseinän rakentamisen myötä tilan ilmastointilaitteet ja-
kaantuivat niin, että toimivat ilmastointilaitteet jäivät väliseinän toiselle puolelle ja tällä het-
kellä toinen vuokrattu toimitila on vailla toimivaa koneellista ilmanvaihtoa. Toimitilassa on 
vanha laitteisto, jota ei voi saada toimintakuntoisiksi huoltamalla, sillä nykysäännösten mukai-
set kylmäaineet eivät vanhoihin laitteisiin sovellu. 

 Katutason tilat ovat eteläisellä seinustalla ja seinä on käytännössä kokonaan ikkunaa. Kesällä 
tila on siis tukalan kuuma ja käyttöön soveltumaton ilman koneellista viilennystä. 

 Jäähdytyslaitteiden asennuksesta sekä käyttökelvottomien vanhojen laitteiden purkamisesta 
ja pois viennistä on tehty tarjouspyyntö neljälle toimittajalle. 10.5. mennessä on saatu kaksi 
tarjousta. 
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Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että ISYY asennuttaa vuokratilaan asianmukaiset jäähdytyslait-
teet kustannusarvion ollessa tähän mennessä saatujen tarjousten perusteella noin 7000 eu-
roa. 

Päätös:  

 

14. § Edustajiston vaalien vaalipäivien asettaminen 

Asia: Ylioppilaskunnan vaalijärjestyksen 14 § mukaan ”— Vaalit toimitetaan KVL:n esittämänä, 
edustajiston määräämänä, ajankohtana.” 

Esitys: Keskusvaalilautakunta esittää edustajistovaalien päivät edustajiston kokouksessa. Edustajisto 
asettaa keskusvaalilautakunnan esittämät päivät edustajistovaalien päiviksi. 

 
Päätös:  

 

15. § Keskusvaalilautakunnan varajäsenten 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.--- --- KVL on päätösvaltai-

nen, kun kaksi kolmasosaa (2/3) mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on 

läsnä. ---" Vaalisäännön 2§ mukaan ”--- Edustajisto valitsee KVL:n puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan keskusvaalilautakunnan jäsenten keskuudesta.”  Edustajisto valitsi kokoukses-

saan 3/2019 keskusvaalilautakuntaan kuusi varsinaista jäsentä. KVL:n päätösvaltaisuuden 

turvaamiseksi sitä on perusteltua täydentää. 

Esitys: Valitaan ylioppilaskunnan keskusvaalilautakuntaan varajäseniä.  

Päätös:  
 

16. § Hallinnon opiskelijaedustajien valinta – lähetekeskustelu 

Asia: Yliopistolain (558/2009) § 46 mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on nimetä opis-

kelijoiden edustajat 3 luvussa tarkoitettuihin yliopiston toimielimiin. Näitä ovat Itä-Suomen 

yliopistossa yliopiston hallitus, yliopistokollegio sekä tiedekuntaneuvostot. Nykyisten opiske-

lijajäsenten toimikausi em. toimielimissä päättyy 31.12.2019. Uusien opiskelijajäsenten toi-

mikausi alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2021.  

ISYYn sääntöjen § 18 mukaan ylioppilaskunnan edustajisto nimeää opiskelijaedustajat yli-

opiston hallitukseen, yliopistokollegioon sekä tiedekuntaneuvostoihin näiden toimikausien 
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alussa, hallituksen esityksestä. Hallinnon opiskelijaedustajien valinta on ylioppilaskunnan 

sääntöjen § 58 mukaista julkisen vallan käyttöä.   

Koska hallinnon opiskelijaedustajat, etenkin yliopiston hallituksen opiskelijaedustajat, käyt-

tävät yliopistossa merkittävää taloudellista sekä ohjauksellista valtaa, on hyvä kuulla myös 

edustajiston näkemys siitä, kuinka valintaprosessi olisi hyvä toteuttaa ja millaisia ominai-

suuksia esitettäviltä henkilöiltä toivotaan.  

Hallintolain (434/2003) § 28 mukaan virkamies on esteellinen osallistumaan asian käsitte-

lyyn, jos ratkaisusta on odotettavissa hänelle tai hänen lähipiirilleen erityistä hyötyä. Hallin-

tolain § 27 se mitä säädetään virkamiehen esteellisyydestä, koskee monijäsenisen toimieli-

men jäsentä.  

Ylioppilaskunnan sääntöjen § 58 mukaan " Ylioppilaskunnan edustajiston tai hallituksen jä-

sen tai pääsihteeri on esteellinen toimimaan esittelijänä tai päätöstä tekevän toimielimen 

jäsenenä mikäli hän missään vaiheessa vaikuttaa hakumenettelyyn ennen esittelijän esityk-

sen tekemistä. Hakumenettelyyn vaikuttamiseksi katsotaan myös henkilön oma hakemus 

kyseessä olevaan toimielimeen." 

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se käy hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta lähetekes-

kustelun. 

Päätös:  

 

17. § Hallinnon opiskelijaedustajien valintatyöryhmä 

Asia: Useimpien Itä-Suomen yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien kausi päättyy 31.12.2019, 

joten hallituksen ja edustajiston päätettäväksi tulee syksyllä suuri määrä tärkeitä henkilöva-

lintoja. Ylioppilaskunnan asiantuntijat hoitavat hakuprosessin, mutta valintaprosessin valmis-

telun tukena on yleensä ollut valintatyöryhmä. 

Prosessi löytyy ISYYn säännöistä pykälistä 58 § - 58c §. Opiskelijaedustajien valinnat tekee 

joissakin tapauksissa hallitus ja toisissa edustajisto, esittelijän esityksestä. 

 

ISYYn sääntöjen 38 §:n, Hallituksen tarvitsemat työryhmät, mukaan: 

”Hallitus voi perustaa työryhmiä enintään toimikaudekseen. Hallitus määrittää työryhmien 

tehtävät, sen toimialan ja jäsenet työryhmää perustaessaan. Hallitus valitsee työryhmän jä-

senet, joista yli puolet on oltava ylioppilaskunnan jäseniä. Työryhmä voi tehdä hallitukselle 

esityksiä toimialaansa kuuluvista asioista.” 

Hallitus on perustanut hallinnon opiskelijaedustajien valintatyöryhmän valintaprosessin val-

mistelun tueksi, ja valinnut työryhmän jäseneksi kaksi hallituksen jäsentä, sekä kaksi edun-

valvonta-asiantuntijaa. 

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että edustajisto valitsee työryhmään halutessaan enintään 

kaksi jäsentä. 

Päätös: 
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18. § Sääntövaliokunnan täydentäminen ja puheenjohtajan valinta 

Asia:  Sääntövaliokunnan puheenjohtaja Veikko Vauhkonen pyytänyt eroa edustajistosta lähesty-

vän valmistumisen vuoksi, joten hän ei ole enää vaalikelpoinen sääntövaliokunnan puheen-

johtajaksi. Sääntövaliokunnan jäsen Matti Averio toimii ylioppilaskunnan hallituksessa, joten 

hän ei ole enää vaalikelpoinen sääntövaliokunnan jäseneksi. 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 24.1 § mukaan: 

”Edustajisto valitsee jäsentensä keskuudesta sääntövaliokunnan. Sääntövaliokuntaan tulee 

valita edustajia mahdollisimman monesta edustajistoryhmästä. Valiokuntaan valitaan 

vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä sekä tarvittaessa enintään neljä (4) 

varajäsentä järjestyksessä. Edustajisto valitsee valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheen-

johtajan valiokunnan jäsenten keskuudesta. Sääntövaliokunta voi kutsua kuultavaksi asian-

tuntijoita.” 

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se toteaa ettei Veikko Vauhkonen ole enää edustajiston 

jäsen eikä siten voi toimia sääntövaliokunnan puheenjohtajana eikä Matti Averio ole enää 

vaalikelpoinen sääntövaliokunnan jäseneksi toimiessaan ISYYn hallituksessa. Hallitus esittää, 

että edustajisto valitsee sääntövaliokuntaan kaksi uutta jäsentä sekä valitsee sääntövalio-

kunnan puheenjohtajan valiokunnan jäsenten keskuudesta. 

Päätös: 
 

19. § Linjapaperivaliokunnan täydentäminen 

Asia: Hanna Saarelainen on pyytänyt eroa edustajistosta ja linjapaperivaliokunnasta, joten hän 

ei ole enää käytettävissä edustajiston, eikä linjapaperivaliokunnan jäseneksi. Linjapaperi-

valiokunnan jäsen Miska Tanskanen toimii ylioppilaskunnan hallituksessa, joten hän ei ole 

vaalikelpoinen linjapaperivaliokunnan jäseneksi.  

Ylioppilaskunnan sääntöjen 25 § mukaan: 

”Edustajisto voi perustaa enintään toimikaudekseen valiokuntia. Edustajisto määrittää va-

liokunnan tehtävät, sen toimialan ja jäsenet valiokuntaa perustaessaan. Valiokunta voi 

tehdä edustajistolle tai hallitukselle esityksiä toimialaansa kuuluvista asioista.” 

Esitys: Hallitus esittää, että edustajisto toteaa, etteivät Hanna Saarelainen ja Miska Tanskanen ole 

enää edustajiston jäseniä, eivätkä siten voi toimia linjapaperivaliokunnan jäsenenä. Halli-

tus esittää, että edustajisto täydentää linjapaperivaliokuntaa kahdella jäsenellä. 

Päätös:  

 

20. § ISYYn sääntöjen viittaus- ja kielioppivirheiden korjaus (LIITE 5) 
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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. 

Asia oli esityslistalla edustajiston kokouksessa 3/2019, mutta jäi käsittelemättä, sillä kokous 
menetti päätösvaltaisuutensa ennen asiakohtaa. 

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että ISYYn säännöt muutetaan viittaus- ja kielioppivirheiden 
osalta sääntövaliokunnan esityksen, LIITE 5, mukaisesti pois lukien 24§:n viimeinen lause: 
Sääntövaliokunnan esittelijä vastaa ylioppilaskunnan sääntökokoelman ylläpitämisestä. 

Päätös:  
 

 21. § Muutoksia ISYYn sääntöjen tilinpäätöstä koskeviin kohtiin (LIITE 6) 

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." 

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. 

Asia oli esityslistalla edustajiston kokouksessa 3/2019, mutta jäi käsittelemättä, sillä kokous 
menetti päätösvaltaisuutensa ennen asiakohtaa. 

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että ISYYn tilinpäätöstä koskevat sääntökohdat muutetaan 
sääntövaliokunnan esityksen, LIITE 6, mukaisesti.  

Päätös:   
 

22. § Muutoksia ISYYn sääntöjen muutoksenhakua koskeviin kohtiin (LIITE 7) 

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

Asia oli esityslistalla edustajiston kokouksessa 3/2019, mutta jäi käsittelemättä sillä kokous 
menetti päätösvaltaisuutensa ennen asiakohtaa. 

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että ISYYn muutoksenhakua koskevat sääntökohdat muutettai-
siin sääntövaliokunnan esityksen, LIITE 7, mukaisesti. 

Päätös:  

 

 

23. § Sääntömuutosesitys edustajistolle liittyen työjärjestyksiin (LIITE 8) 

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 §: 

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

Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 17/2019 4.4.2019. 

Asia oli esityslistalla edustajiston kokouksessa 3/2019, mutta jäi käsittelemättä sillä kokous 
menetti päätösvaltaisuutensa ennen asiakohtaa. 

Esitys: Hallitus esittää, että edustajisto hyväksyy sääntövaliokunnan esityksen mukaiset (LIITE 8) 
sääntömuutokset työjärjestyksiin liittyen. 

Päätös:  

 

 

24. § Ylioppilaskunnan työjärjestyksistä päättäminen (LIITE 9) 
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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." 

Asia oli esityslistalla edustajiston kokouksessa 3/2019, mutta jäi käsittelemättä sillä kokous 
menetti päätösvaltaisuutensa ennen asiakohtaa. 

Esitys:  Hallitus esittää, että edustajisto hyväksyy sääntövaliokunnan esityksen mukaiset (LIITE 9) 
muutokset työjärjestyksiin. 

Päätös: 

25. § Linjapaperin hyväksyminen 

Asia: ISYYn edustajisto valitsi kokouksessaan 2/2018 Linjapaperivaliokunnan, jonka tehtävänä on 
valmistella Linjapaperi ISYYlle. Lähetekeskustelu uudesta linjapaperista käytiin edustajiston 
kokouksessa 3/2018. ISYYn Linjapaperivaliokunta lähetti valmiin linjapaperin hallituksen hy-
väksyttäväksi ja lähetettäväksi edustajiston käsittelyyn vuoden 2018 lopulla. Edustajisto pa-
lautti linjapaperin uudelleen valmisteltavaksi kokouksessaan 8/2018. Linjapaperivaliokunta on 
muokannut linjapaperia tammikuun 2019 kommentointikierroksella saadun palautteen perus-
teella ja esittää ISYYn linjapaperin (LIITE 10) edustajiston käsiteltäväksi. 

Esitys: Hallitus esittää, että edustajisto käsittelee ja hyväksyy ISYYn linjapaperin. 

Päätös: 

 

26. § 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:  
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27. § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Nykänen päättää kokouksen klo  

 

 Jonni Nykänen   Hannele Mirola 
 puheenjohtaja    sihteeri 


