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12.5.2020 

Esityslista 

Edustajiston kokous 4/2020 

Aika:   19.5.2020 klo 17:00 

Paikka: Videoneuvottelutila ZOOM, linkki saateviestissä

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

pumasta edustajiston kokoukseen, tulee kutsua tilalleen varaedustaja samasta vaaliliitosta, josta hä-

net on edustajistoon valittu. Varaedustajien läsnäolo tulee todeta kunkin kokouksen alussa.” 

 
Tervetuloa! 

ESITYSLISTA 

 

1. §  Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja Olli Auvinen avaa kokouksen klo  
 

2. §  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

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

 
Ylioppilaskunnan sääntöjen 12 §:n mukaan: ”Edustajisto on päätösvaltainen, kun puolet 
edustajiston jäsenistä mukaan lukien edustajiston puheenjohtaja tai jompikumpi vara-
puheenjohtajista on läsnä sekä kokouskutsu on toimitettu näiden sääntöjen 11 §:n 2. 
momentin mukaisesti.” 

 
Kokouskutsu annettiin 12.5.2020 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lähe-
tettiin sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille. 
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Esitys:  Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.   

Päätös: 

3. §  Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksista pidetään pöytä-
kirjaa. Edustajiston pöytäkirjan tarkastaa ja hyväksyy kokouksen valitsemat kaksi (2) 
pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla edustajiston jäseniä. Pöytäkirjan varmentaa 
kokouksen puheenjohtaja sekä sihteeri."  

 
  Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksessa kullakin edusta-

jiston äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni ja äänioikeus on henkilökohtainen. Edus-
tajiston kokouksen äänet laskee kaksi (2) edustajiston keskuudestaan valitsemaa 
ääntenlaskijaa. ” 

 
Esitys:   Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. 
 
Päätös:  

4.§  Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 15 §:n mukaan: "Edustajiston kokouksen asialistan valmis-
telee edustajiston puheenjohtaja; puheenjohtaja voi käyttää apunaan pääsihteeriä. 
Edustajiston kokouksessa käsitellään edustajiston puheenjohtajan, hallituksen ja edus-
tajiston alaisten valiokuntien esitykset sekä 15 §:n 2. momentin perusteella esityslistalle 
vaaditut asiat.  

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

kokouskutsussa mainitsemattoman asian, ei kuitenkaan määräenemmistöä edellyttä-
vää päätöstä." 

 
Esitys:  Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös:  

5.§  Yhdenvertaisuustarkkailijoiden valinta  

Asia:  Edustajisto on toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2020 päättänyt: ”Edustajiston ko-
kouksissa tulee olla nimetyt yhdenvertaisuustarkkailijat. Yhdenvertaisuustarkkailijat 
seuraavat puheenvuorojen jakaantumista sekä yleistä ilmapiiriä edustajiston kokouk-
sissa. Yhdenvertaisuustarkkailijoina toimivat edustajiston kokouksessa puheenjohtaja 
ja muut kokouksessa nimetyt edustajiston jäsenet.” 

Esitys:  Todetaan, että edustajiston puheenjohtaja toimii toimintasuunnitelman mukaisesti  

             yhdenvertaisuus tarkkailijana. Valitaan kokoukselle muut mahdolliset yhdenvertai- 

              suustarkkailijat. 
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Päätös: 
 

6.§   Ilmoitusasiat  

Asia 1:   Tapahtumat ja muut tilaisuudet 
 

Asia 2:  Toimistojen kuulumiset 

 

Asia 3: Opiskelijaprofiilitutkimuksen esittely 

 

Asia 4: Talousvaliokunta valitsi varapuheenjohtajaksi Emilia Honkasen. 

Asia 5: Tiedoksi ISYYn tietotilinpäätös vuodelta 2019. Liite 6. 

Asia 6: Valiokuntien kuulumiset 

 

Asia 7: Hallituksen ajankohtaiskatsaus 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on: ”11. antaa edus-

tajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuosittain 

kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta”. 

 
Esitys:  Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös:  

 

7.§  Ylioppilaskunnan talouskatsaus ajalta 1.1.2020.-30.4.2020 

Asia:  Talouskatsaus ajalta 1.1.2020.-30.4.2020. 
 
Esitys: Merkitään tiedoksi talouskatsaus. 

 
Päätös: 

 
8.§                     Lisäbudjettiesitykset edustajistolle 
 
Asia: ISYYn sääntöjen 18.1 § 6. kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on: 

”Hyväksyä ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja tarvittaessa lisätalousar-
viot sekä vahvistaa yritystoiminnan talousarviot.” 
 
ISYYn talousohjesäännön 7 § mukaan: 
”Talousarvion toimeenpano Edustajisto käyttää ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa ja hyväk-
syy talousarvion sekä mahdolliset lisätalousarviot. Hallitus ei saa olennaisesti ylittää talousarvi-
ossa mainittuja menokohtia, ellei ole kyse talousohjesäännön 4 § mukaisesta kiireellisyydestä.” 
 
ISYYn talousohjesäännön 4 § mukaan: 
”Kiireellisessä tapauksessa, ja mikäli asian voidaan katsoa olevan ylioppilaskunnan yhteisen 
edun mukainen, hallitus voi suorittaa talousarvioon merkityn määrärahan ylittävän maksun. 
Tällaisesta ylityksestä on tehtävä perusteltu esitys edustajistolle seuraavassa edustajiston ko-
kouksessa.” 
 



Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta  
Edustajiston kokous 4/2020 
________________________________________________________________________________________ 

 
Sivu 4/5 

 

ISYYllä ei ollut hallinnon vastuuvakuutusta ja sellainen on päätetty ottaa, kustannus on noin 
528e vuodessa. 
 
Hallitus päätti kokouksessaan 8-2020 esittää edustajistolle muutoksia talousarvioon. Hallitus 
päätti hankkia kunniamerkkejä ja nauhoja. Kustannus näistä oli kokonaisuudessaan 3650 eu-
roa, budjetin ollessa 3000 euroa. Budjetti näin ollen ylittyi noin 650 euroa. Kehysten kustan-
nusarvio on lisäksi noin 700 euroa. 

  
Hallitus on lisäksi tehnyt seuraavat ylitykset talousarvioon. Johtuen niiden kiireellisyydestä, ne 
tuodaan lisätalousarvioesityksenä seuraavaan edustajiston kokoukseen: 

  
Hallituksen kokous 16-2020: 
ISYYn vuokralainen on lähestynyt vuokranmaksua keskeyttämistä koskevalla pyynnöllä. Vallit-
sevan tilanteen vuoksi vuokralaisen koko liiketoiminta on tällä keskeytynyt. Pääsihteeri on kes-
kustellut SYKin kanssa vuokrasta ja esittelee kokouksessa vuokranmaksua koskevan ehdotuk-
sen, jossa SYK on sitoutunut myös hyvittämään osan vuokrasta. 
 
Hallituksen kokous 17-2020: 
ISYYn vuosijuhlat jouduttiin perumaan koronatilanteen vuoksi. Vuosijuhlat on tarkoitus pitää 
12.12.2020, mikäli vuosijuhliin varataan riittävä lisämääräraha sen toteuttamiseen. Hallitus 
päätti esittää edustajistolle, että vuosijuhlien järjestämiseen varattaisiin lisätalousarviossa 
4000 euroa alkuperäistä talousarviota enemmän. 

 
  
Esitys: Merkitään tiedoksi kohdat 1-2 ja muutettavaksi esityksen mukaan kohdat 3-4: 

1. Merkitään tiedoksi, että ISYYllä on nyt hallinnon vastuuvakuutus, jonka kustannus on noin 
528 euroa vuodessa. Todetaan määrärahan ylitys. 

 
 2. Merkitään tiedoksi, että hallitus on myöntänyt Koronatilanteen vuoksi alivuokralaiselle 

vuokrahyvitystä huhti-toukokuussa 2020 yhteensä 2257,07 euroa. 
 

3. Hallitus esittää edustajistolle, että se muuttaa talousarviota seuraavalla tavalla: 
Talousarvion kohta 4000 Hallitus: Ylioppilaskunnan tunnukset nykyisestä -3000 eurosta muute-
taan -4350 euroon. 
 
4. Hallitus esittää edustajistolle, että se muuttaa talousarviota seuraavalla tavalla: 
Talousarvion kohta 4000 Hallitus: Periferian järjestäminen -1400 eurosta muutetaan 0 euroon. 
 
 
Hallitus esittää edustajistolle: 
5. Hallitus esittää edustajistolle, että se muuttaa talousarviota seuraavalla tavalla: 
Talousarvion kohta 4000 Hallitus: Vuosijuhlien järjestelyt – 6500 eurosta muutetaan -10500 
euroon. 

 
Päätös:              

 

9. §  Kioskin kehittämistä koskeva tilannekatsaus, liite 9.1  
 
Asia:  ISYYn vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa sanotaan: ” ISYY tarkastelee ja kehittää ylioppilas-

kunnan kioskin toimintaa ja tulosta. Toimintaa voidaan kehittää panostamalla kioskin näkyvyy-
teen, sekä mainostukseen. Vuoden 2020 lopussa edustajisto tekee päätöksen kioskin toiminnan 
jatkuvuudesta, mikäli se on kannattamatonta.” Kioskin kehittämistyö aloitettiin keväällä 2020. 
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Työryhmä ehti muutaman kerran tavata ja ideoida uudistustoimia ennen kuin kioskin joudut-
tiin korona vuoksi sulkemaan. Liitteenä kioskin tilannekatsaus 9.1. 
 

Esitys:  Edustajisto merkitsee tiedoksi kioskin kehittämistä koskevan tilannekatsauksen.   
Liite 9.1. 

Päätös: 

10. §  Muut esille tulevat asiat 

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan: ”Edustajiston jäsenet voivat tehdä edusta-
jiston kokouksessa toivomusponsia. Edustajiston hyväksyessä toivomusponnen hallituk-
sen on toimivaltansa rajoissa ryhdyttävä ponnen edellyttämiin toimenpiteisiin 30 päi-
vän kuluessa. Hallituksen tulee kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle tiedoksi toi-
menpiteet, joita ponnen johdosta on tehty.” 

 
Esitys:  Käsitellään muut esille tulevat asiat.  
 
Päätös:  

11. §  Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo  

  

 

 Olli Auvinen   Sanna Heinonen 
    
 puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 


