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xx. 
Esityslista 

Edustajiston kokous 7/2019 

Aika:   9.10.2019 klo 18.00 

Paikka: Joensuu AU205, Kuopio SN200 

 

Edustajiston varsinaiset jäsenet:

Auvinen, Olli 
Bovellan, Valtteri 
Helminen, Laura 
Hämäläinen, Heidi 
Karjalainen, Laura-Kaisa 
Karvinen, Henri 
Kinnunen, Pekko 
Kitunen, Kari-Antti 
Korpi, Esa 
Koskelo, Marko  
Kotamäki, Kimmo 
Kuusinen, Riina 
Kyyrönen, Paavo 
Kärkäs, Joakim 
Lavaste, Erik 
Leino, Pinja 
Leinonen, Niklas 
Manninen, Tommi 
Mertakorpi, Emma 
Mertano, Pinja 

Moilanen, Olivia 
Moisio, Vili 
Mäkinen, Ronja 
Nevalainen, Teemu 
Nissén, Brenda 
Nykänen, Jonni  
Oravuo, Saara 
Paalanen, Matti  
Peltokangas, Johanna  
Peltola, Sara 
Reijonen, Mari 
Räisänen, Henna 
Saarelainen, Hanna 
Siljander, Nelli 
Summanen, Rosa 
Sutinen, Iida-Lotta 
Turunen, Heidi 
Ylikoski, Roosa 
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  vs. pääsihteeri 
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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 2.10.2019 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 
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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." 
 
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. § Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valinta toimikaudelle 2020 - 2021 

Asia: Yliopistolain (558/2009) mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on nimetä opiskelija-
edustajat yliopistolain 3. luvussa mainittuihin toimielimiin. Näitä ovat Itä-Suomen yliopistossa 
yliopiston hallitus, yliopistokollegio sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvostot.  

 Uusien opiskelijaedustajien toimikausi yliopiston hallituksessa alkaa 1.1.2020 ja päättyy 
31.12.2021. ISYYn sääntöjen 18 § mukaan edustajiston tehtävä on nimetä opiskelijaedustajat 
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yliopiston hallitukseen, ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä. ISYYn on nimettävä yliopis-
ton hallitukseen 2 opiskelijaedustajaa.  

 Opiskelijaedustajien nimeäminen yliopiston hallitukseen on ylioppilaskunnan sääntöjen  56 § 
mainittua julkisen vallan käyttöä. Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 § mukaan nimettäessä edus-
tajia yliopistolain 3. luvun mukaisiin toimielimiin on noudatettava erillistä haku- esittely- ja 
valintamenettelyä.  

 ISYYn hallitus on delegoinut pääsihteerin esittelyvastuun hallinnon opiskelijaedustajien valin-
nassa koulutus- ja sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle Mikko Aaltoselle kokouksessaan 23/2019 
siten kuin ISYYn säännöissä 46 § mainitaan.  

 ISYYn hallitus perusti ISYYn sääntöjen 38 § mukaisen hallinnon opiskelijaedustajien valintaa 
valmistelevan työryhmän kokouksessaan 23/2019 johon kuuluvat Aaltosen lisäksi hallituksen 
puheenjohtaja Aleksi Kinnunen, Saara Loukiainen, edunvalvonta-asiantuntija Pekka Koivaara 
sekä varajäsenenä Ada Hyytiäinen. ISYYn edustajisto kävi asiasta lähetekeskustelun sekä täy-
densi työryhmää omalla edustajallaan (Nelli Siljander) kokouksessaan 4/2019.  

 Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Aaltonen avasi haun yliopiston hallitukseen 
9.9.2019. Hakuaika päättyi 24.9. klo 12.00. Hakuajan puitteissa yliopiston hallituksen 
opiskelijajäseneksi jätettiin 6 hakemusta: 

 Ari Tervashonka 
Sami Gabbouj 
Vilja Männistö 
Olli Auvinen 
Marko Koskelo 
Saara Tenhovuori 

 Valintaryhmä kävi jätetyt hakemukset läpi kokouksessaan 26.9. ja päätti kutsua jatkohaastat-
teluun Gabbouj'n, Männistön, Tenhovuoren sekä Koskelon. Haastattelut toteutettiin 30.9. Va-
lintaryhmän esityksessä painotettiin ylioppilaskunnan yhdenvertaisuussuunnitelman linjauk-
sia. 

 Hakemusten, ansioluettelon sekä haastattelujen perusteella työryhmä päätti esittää Itä-Suo-
men yliopiston hallituksen opiskelijajäseniksi Sami Gabbouj'ta sekä Saara Tenhovuorta.  

 ISYYn hallitus käsitteli opiskelijaedustajien valintaa kokouksessaan 43/2019. Hallitus yhtyi työ-
ryhmän esitykseen ja päätti esittää Sami Gabbouj'ta sekä Saara Tenhovuorta Itä-Suomen yli-
opiston hallituksen opiskelijajäseniksi.  

 Yliopistolain 22 § mukaan yliopistokollegion tehtävänä on vahvistaa yliopiston sisäisten ryh-
mien valinnat yliopiston hallituksen jäseniksi.   

 ISYYn sääntöjen 58 § 3. mom mukaan " Ylioppilaskunnan edustajiston tai hallituksen jäsen tai 
pääsihteeri on esteellinen toimimaan esittelijänä tai päätöstä tekevän toimielimen jäsenenä 
mikäli hän missään vaiheessa vaikuttaa hakumenettelyyn ennen esittelijän esityksen teke-
mistä. Hakumenettelyyn vaikuttamiseksi katsotaan myös henkilön oma hakemus kyseessä ole-
vaan toimielimeen." 
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 Koska edustajiston jäsenet Olli Auvinen sekä Marko Koskelo ovat jättäneet hakemuksensa yli-
opiston hallitukseen, ovat he hallintolain (434/2003) sekä ISYYn sääntöjen nojalla esteellisiä 
osallistumaan omaa etuuttaan koskevaan päätöksentekoon.  

Esitys:  Valitaan Sami Gabbouj ja Saara Tenhovuori Itä-Suomen yliopiston hallituksen opiskelijajäse-
niksi ja esitään asiaa edelleen Itä-Suomen yliopistokollegion vahvistettavaksi. 

Päätös:  

 

9. § Opiskelijajäsenen valinta yliopiston hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 

Asia: Yliopistolain (558/2009) mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on nimetä opiskelija-
edustajat yliopistolain 3. luvussa mainittuihin toimielimiin. Näitä ovat Itä-Suomen yliopistossa 
yliopiston hallitus, yliopistokollegio sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvostot.  

 Yliopistolain 39 § mukaan opiskelijan on vuosittain ilmoittauduttava yliopistoon joko läsnä tai 
poissa olevaksi.  

 Itä-Suomen yliopiston vaalijohtosäännön 4 § mukaan opiskelijajäsenten valinnasta yliopiston 
hallitukseen, yliopistokollegioon sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvostoihin määrätään yliop-
pilaskunnan säännöissä. Vaalijohtosäännön 2 § mukaan opiskelijaksi katsotaan henkilö, jolla 
on oikeus suorittaa tutkinto Itä-Suomen yliopistossa ja joka on ilmoittautunut yliopistoon 
läsnä olevaksi opiskelijaksi eikä hän ole yli 50% palvelussuhteessa yliopistoon. 

 Rehtorin asettama ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2019-2020 päättyi 15.9. Ilmoittautumis-
ajan päätyttyä koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Mikko Aaltonen tarkasti kaikkien yli-
oppilaskunnan nimittämien hallinnon opiskelijaedustajien läsnäolostatuksen. Tarkastusten 
perusteella yliopiston hallituksen opiskelijajäsen Juho Pulkka on valmistunut kesän aikana eikä 
hänellä ole muita voimassaolevia opinto-oikeuksia Itä-Suomen yliopistoon. Näin ollen hän on 
menettänyt edustuskelpoisuutensa Itä-Suomen yliopiston hallituksessa. Pulkka on myös 18.9. 
2019 päivätyllä sähköpostilla ilmoittanut edustajistolle eronneensa Itä-Suomen yliopiston hal-
lituksesta. 

 ISYYn hallitus totesi kokouksessaan 41/2019 Pulkan menettäneen edustuskelpoisuutensa sekä 
alkaneensa viipymättä tarpeellisiin toimiin uuden opiskelijajäsenen nimeämiseksi. 

 ISYYn sääntöjen 18 § ylioppilaskunnan edustajiston tehtävänä on täydentää yliopiston halli-
tusta, ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä. Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenen nimeä-
minen on ylioppilaskunnan sääntöjen  56 § määritettyä julkisen vallan käyttöä. Ylioppilaskun-
nan sääntöjen  58 § mukaan nimettäessä opiskelijaedustajia yliopiston hallintoelimiin on yli-
oppilaskunnan käytettävä erillistä haku- valinta- ja esittelymenettelyä.   

 ISYYn hallitus on pääsihteerin keskeneräisen valintaprosessin vuoksi delegoinut asiassa esitte-
lyvastuun koulutus- ja sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle Mikko Aaltoselle siten kuin ISYYn 
sääntöjen 46 § määrätään.  
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 Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Mikko Aaltonen avasi haun yliopiston hallituksen 
opiskelijajäseneksi 19.9.2019. Hakuaika päättyy 3.10 klo 12.00.  

 Ylioppilaskunnan sääntöjen 11.2 § mukaan " Kutsu edustajiston kokoukseen ja esityslista on 
lähetettävä tai muutoin kirjallisesti tai sähköisesti toimitettava vähintään seitsemän (7) vuo-
rokautta ennen kokousta kaikille edustajiston varsinaisille jäsenille ja edustajiston järjestäyty-
miskokouksessaan päättämälle määrälle varajäseniä. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettava yli-
oppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla." 

 Koska hakuaika on vielä kesken ennen säännöissä mainittua 7 vuorokauden kutsumisajan um-
peutumista, ei esitystä valittavasta henkilöstä pystytty tekemään ennen esityslistan sulkeutu-
mista, vaan esitys valittavasta henkilöstä tuodaan edustajiston kokoukseen.  

 Hakuprosessin kiireellisyyden vuoksi ei erillisiä haastatteluja ehditä järjestää vaan esitys valit-
tavasta henkilöstä on tehdään pelkästään hakemusten perusteella.  

 Yliopistolain 22 § mukaan yliopistokollegion tehtävänä on vahvistaa yliopiston sisäisten ryh-
mien valinnat yliopiston hallituksen jäseniksi.     

Esitys:  Valitaan yksi (1) opiskelijaedustaja Itä-Suomen yliopiston hallituksen opiskelijajäseneksi vuo-
den 2019 loppuun kestävälle toimikaudelle ja esitetään valintaa edelleen yliopistokollegion 
vahvistettavaksi. Esitys valittavasta henkilöstä tuodaan edustajiston kokoukseen. 

Päätös:  

 

10. § Yliopistokollegion täydentäminen 

Asia: Yliopistolain (558/2009) mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on nimetä opiskelija-
edustajat yliopistolain 3. luvussa mainittuihin toimielimiin. Näitä ovat Itä-Suomen yliopistossa 
yliopiston hallitus, yliopistokollegio sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvostot.  

 Yliopistolain 39 § mukaan opiskelijan on vuosittain ilmoittauduttava yliopistoon joko läsnä tai 
poissa olevaksi.  

 Itä-Suomen yliopiston vaalijohtosäännön 4 § mukaan opiskelijajäsenten valinnasta yliopiston 
hallitukseen, yliopistokollegioon sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvostoihin määrätään yliop-
pilaskunnan säännöissä. Vaalijohtosäännön 2 § mukaan opiskelijaksi katsotaan henkilö, jolla 
on oikeus suorittaa tutkinto Itä-Suomen yliopistossa ja joka on ilmoittautunut yliopistoon 
läsnä olevaksi opiskelijaksi eikä hän ole yli 50% palvelussuhteessa yliopistoon.  

 Rehtorin asettama ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2019-2020 päättyi 15.9. Ilmoittautumis-
ajan päätyttyä koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Mikko Aaltonen tarkasti kaikkien yli-
oppilaskunnan nimittämien hallinnon opiskelijaedustajien läsnäolostatuksen. Tarkastusten 
perusteella yliopistokollegion varajäsen Tommi Anttalainen on valmistunut kesän aikana eikä 
hänellä ole muita voimassaolevia opinto-oikeuksia Itä-Suomen yliopistoon. Näin ollen hän on 
menettänyt edustuskelpoisuutensa Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegiossa. 
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 ISYYn sääntöjen 18 § ylioppilaskunnan edustajiston tehtävänä on täydentää yliopistokolle-
giota, ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä. Yliopiston kollegion opiskelijajäsenen nimeä-
minen on ylioppilaskunnan sääntöjen 56 § määritettyä julkisen vallan käyttöä. Ylioppilaskun-
nan sääntöjen  58 § mukaan nimettäessä opiskelijaedustajia yliopiston hallintoelimiin on yli-
oppilaskunnan käytettävä erillistä haku- valinta- ja esittelymenettelyä.   

 Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Mikko Aaltonen avasi haun yliopistokollegion opis-
kelijavarajäseneksi 19.9.2019. Hakuaika päättyy 3.10 klo 12.00.    

 Ylioppilaskunnan sääntöjen 11.2 § mukaan " Kutsu edustajiston kokoukseen ja esityslista on 
lähetettävä tai muutoin kirjallisesti tai sähköisesti toimitettava vähintään seitsemän (7) vuo-
rokautta ennen kokousta kaikille edustajiston varsinaisille jäsenille ja edustajiston järjestäyty-
miskokouksessaan päättämälle määrälle varajäseniä. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettava yli-
oppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla." 

 Koska hakuaika on vielä kesken ennen säännöissä mainittua 7 vuorokauden kutsumisajan um-
peutumista, ei esitystä valittavasta henkilöstä pystytty tekemään ennen esityslistan sulkeutu-
mista, vaan esitys valittavasta henkilöstä tuodaan edustajiston kokoukseen.  

Esitys:  Edustajisto toteaa Tommi Anttalaisen menettäneen edustuskelpoisuutensa yliopistokollegi-
ossa ja nimeää uuden jäsenen Anttalaisen tilalle hallituksen esityksestä. Esitys valittavasta 
henkilöstä tuodaan kokoukseen. 

Päätös:  

 

11. §  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:  

 

12. § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Nykänen päättää kokouksen klo  

 

 Jonni Nykänen   Hannele Mirola 
 puheenjohtaja    vs. pääsihteeri 


