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22.10.2020 

Esityslista 

Edustajiston kokous 6/2020 

Aika:   29.10.2020 klo 17:00 

Paikka: Kuopio SN200 ja Joensuu E100  

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 22.10.2020 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lä-
hetettiin sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille. 

 Esitys:  Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.   

 Päätös: 
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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.  

  Esitys pöytäkirjantarkastajiksi: Joonas Pänkäläinen (Deeku) ja Carita Korhonen  
(Kokoomus). 

Esitys ääntenlaskijoiksi: Jimi Virkkala (FaBio), Jasmin Metwally (Judistit) ja Annika Juu-

rikko (ISYYn Demariopiskelijat), Lassi Oikkonen (Keskeiset). 

 
 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.” 
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Esitys: Todetaan, että edustajiston puheenjohtaja toimii toimintasuunnitelman mukaisesti  

  yhdenvertaisuus tarkkailijana. Valitaan kokoukselle muut mahdolliset yhdenvertai- 

  suustarkkailijat. 

 Muiksi yhdenvertaisuustarkkailijoiksi esitetään: Ella Partanen ja Valtteri Bovellan. 

 Päätös: 
 

 
6 §  Edustajiston jäsenen eroaminen 

Asia: Edustajiston jäsen Jenni Hiltunen (Savilahden Sivistyneet) on ilmoittanut eroavansa 

edustajiston jäsenyydestä 28.8.2020 lähettämällään sähköpostilla. 

 ISYYn sääntöjen 10.5 § mukaan: 

 ”Jos edustajiston jäsen menettää vaalikelpoisuutensa, eroaa edustajistosta kesken toimikau-

den, valitaan ylioppilaskunnan hallituksen jäseneksi, tai on muuten esteellinen tai estynyt osal-

listumaan edustajiston kokoukseen, hänen sijaansa varsinaiseksi jäseneksi nousee varajäsen 

vaalijärjestyksen 25 § 2 ja 3 momentin mukaisesti.” 

Esitys: Merkitään tiedoksi, että Jenni Hiltunen (Savilahden Sivistyneet) ei ole enää  

edustajiston jäsen. 

 Merkitään tiedoksi, että Savilahden Sivistyneiden ensimmäinen varajäsen Jimi Viita-

aho on jatkossa edustajiston varsinainen jäsen. 

Päätös: 

 

7 §  Muutokset edustajiston kokokoonpanossa 
 

Asia: Seuraavat henkilöt eivät ole 16.9.2020 alkaen enää vaalikelpoisia edustajiston jäse-

niksi: 

Pelkonen, Heini (ISYYn Demariopiskelijat) 

Averio, Matti (Savilahden sivistyneet) 

Doughan, Isaac (Opiskelijoiden Etu) 

Rana, Muhammad Abid (Opiskelijoiden Etu) 

Ketola, Nea (Kokoomus) 

Värtinen, Heidi (Kokoomus) 

Toivanen, Odeya (Puolueettomat) 

Esitys: Merkitään tiedoksi, että edellä mainitut henkilöt eivät enää ole edustajiston varajäse-

niä. 

Päätös: 



Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta  
Edustajiston kokous 6/2020 
________________________________________________________________________________________ 

 
Sivu 4/7 

 

 

8 § Ilmoitusasiat, liite 8  

Asia 1:   Tapahtumat ja muut tilaisuudet 
Asia 2:  Toimistojen kuulumiset 

Asia 3:  ISYYn hallitus avasi haun ISYYn hallitukseen vuodelle 2021. Haku alkaa 26.10. ja hakuaikaa on 

22.11.2020 asti 

Asia 4: Valiokuntien kuulumiset 

Asia 5: Hallituksen ajankohtaiskatsaus 

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

selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuosittain kertomus ylioppi-

laskunnan toiminnasta”. 

Asia 6: Hallituksen vastaus edustajiston tekemään toivomusponteen ”ISYY ja opiskelijoiden ruoka-

apu”. Liite 8. 

 
Esitys:  Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat. 
 
Päätös:  

 
 
9 § Yliopistokollegion täydentäminen 
 
Asia: Yliopistolain (558/2009) 46 § mukaan ylioppilaskunnan tehtävänä on nimetä opiskeli-

joiden edustajat yliopistolain 3 luvun mukaisiin toimielimiin. 
 

Sanna Hietamäki ei ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi syyslukukaudelle 2020 
ja menettänyt näin vaalikelpoisuutensa yliopistokollegion varajäseneksi. 

 
Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Aaltonen avasi haun kollegion varajäse-
neksi 24.9.2020. Hakuaika päättyi 8.10. klo 12.00. Hakukuulutus julkaistiin ylioppilas-
kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä muissa viestintäkanavissa. 

 
Hakuajan puitteissa yliopistokollegion opiskelijavarajäseneksi jätettiin 4 hakemusta. 
Hakemusten ja ansioluettelon perusteella kasv.yo Julia Kukkoaho on tehtäviin pätevin 
ja motivoitunein.  
Hakuasiakirjat saa pyynnöstä esittelijältä. 

 
ISYY:n sääntöjen 18 § mukaan: 
”Edustajiston tehtävänä on täydentää yliopiston hallitusta ja kollegiota kesken näiden toimi-
kausien, hallituksen esityksestä;” 

 
Esitys:                Hallitus esittää edustajistolle, että edustajisto toteaa Sanna Hietamäen menettäneen             
                           edustuskelpoisuutensa yliopistokollegion varajäsenenä. 
 

Hallitus lisäksi esittää, että edustajisto nimeää Julia Kukkoahon Marko Koskelon henki-
lökohtaiseksi varajäseneksi vuoden 2021 loppuun kestävälle toimikaudelle yliopisto-
kollegioon.  

 
Päätös: 
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10 § Sääntövaliokunnan täydentäminen 

Asia: Heli Saari (FaBio) ei ole enää edustajiston jäsen ja näin ollen hän ei voi enää toimia sääntöva-
liokunnan jäsenenä. Saaren tilalle tulee valita uusi sääntövaliokunnan jäsen. 

 ISYYn sääntöjen 18.1 §:n 12. kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on: 

 ” valita sääntövaliokunta ja sen puheenjohtajisto; 

 ISYYn sääntöjen 24.1 §:n mukaan: 

 ”Edustajisto valitsee jäsentensä keskuudesta sääntövaliokunnan. Sääntövaliokuntaan tulee valita edus-
tajia mahdollisimman monesta edustajistoryhmästä. Valiokuntaan valitaan vähintään kuusi (6) ja 
enintään kahdeksan (8) jäsentä sekä tarvittaessa enintään neljä (4) varajäsentä järjestyksessä. Edusta-
jisto valitsee valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valiokunnan jäsenten keskuudesta. 
Sääntövaliokunta voi kutsua kuultavaksi asiantuntijoita.” 

Esitys: Valitaan sääntövaliokunnan jäseneksi Veera Pajunen (FaBio). Pajunen toimii tällä hetkellä 
sääntövaliokunnan 2. varajäsenenä. 

Mikäli Pajunen valitaan sääntövaliokunnan jäseneksi, tehdään tarvittavat päätökset sääntö-

valiokunnan varajäsenten osalta. 

Päätös: 

 

11 § ISYYn jäsenmaksu lukuvuodelle 2021–2022 
 
Asia: ISYYn sääntöjen 48 §:n mukaan: 

”Edustajisto päättää jäsenmaksuista yksinkertaisella enemmistöllä ennen seuraavan tilikauden 
talousarvion hyväksymistä. Itä-Suomen yliopiston rehtori vahvistaa jäsenmaksun. Jäsenmaksun 
muuttamisesta tulevalle lukuvuodelle edustajisto päättää kahden kolmasosan (2/3) enemmis-
töllä. Mikäli enemmistöä ei saavuteta, jää vanha jäsenmaksu voimaan. Jäsenmaksun kanta-
mistavasta ja -ajasta päättää hallitus.”  

 
Ylioppilaskunnan jäsenmaksun suuruus tulevalle lukuvuodelle 2021 - 2022 on vahvis-
tettava ennen talousarvion hyväksymistä. 
 
ISYYn jäsenmaksu perustutkinto-opiskelijoille on lukuvuonna 2020-2021: 100 euroa 
(ISYYn osuus 71,5 e + YTHS osuus 28,5 e). Jäsenmaksu on lukukausittain maksettuna 
syyslukukausi 64e (ISYYn osuus 35,5 e + YTHS-osuus 28,5e) ja kevätlukukausi 36 e. 
Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksu 2020-2021 on 56 e/vuosi ja lukukausittain makset-
tuna syksy/kevät 28 e.  

 
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle ISYYn jäsenmaksuksi lukuvuodelle 2021 – 2022: 
 

ISYYn jäsenmaksu perustutkinto-opiskelijoille lukuvuonna 2021 – 2022 on 71,5 euroa. 
Jäsenmaksu lukukausittain maksettuna on syyslukukaudelta 35,5 euroa ja kevätluku-
kaudelta 36 euroa. 
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Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksu lukuvuonna 2021 – 2022 on 56 euroa ja lukukausit-
tain maksettuna syksy/kevät 28 euroa. 

 
Päätös: 

 

12 §  Muutosesitys ylioppilaskunnan hallintorakenteeseen sekä muita muutosesityksiä 

ylioppilaskunnan sääntöihin. Ensimmäinen käsittely, Liite 12. 

Asia: Sääntövaliokunta on tehnyt kokouksessaan 1/2020 muutosesityksiä ylioppilaskunnan 

sääntöihin liittyen vuosijuhlan järjestämispäivään sekä ylioppilaskunnan toimintaker-

tomukseen. 

  Sääntövaliokunta on lisäksi kokouksessaan 2/2020 tehnyt muutosesityksiä liittyen yli-
oppilaskunnan hallintorakenteeseen. 

  Kaikki sääntömuutosesitykset ovat liitteenä 12. 

ISYYn sääntöjen 18.1 § 19. kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on: 
”päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä näiden 
sääntöjen muuttamisesta, sääntöjen muutoksen vahvistaa Itä-Suomen yliopiston rehtori;” 

Esitys:  Hyväksytään liitteenä 12. olevat sääntömuutokset ylioppilaskunnan sääntöihin ensim-
mäisen kerran. 

Ylioppilaskunnan hallitus lisäksi esittää, että sääntömuutokset liittyen hallintosään-

töön astuvat voimaan 1.4.2021. 

Hallitus esittää, että edustajisto valtuuttaa hallituksen ryhtymään uusien sääntöjen 

vaatimiin toimenpiteisiin ennen uuden hallintosäännön voimaanastumista. Hallituk-

sella annetaan oikeus perustaa uusien sääntöjen mukaisia tiimejä sekä työryhmiä en-

nen sääntöjen voimaanastumista. 

Päätös: 

 

13 §  Ylioppilaskunnan ympäristöohjelma, liitteet 13.1 & 13.2 
 
Asia: Edustajisto päätti kokouksessaan 2/2020 perustaa ympäristövaliokunnan, jonka tehtä-

vänä on vuoden loppuun mennessä päivittää ISYYn ympäristöohjelma.  

Esitys: Ympäristövaliokunta esittää, että edustajisto hyväksyisi liitteenä 13.1 olevan ympäris-

töohjelman ylioppilaskunnalle. 

Hallituksen tekemät muutosesitykset esitettyyn Ympäristöohjelmaan liitteenä 13.2. 

Päätös: 
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14 § Sääntömuutosesitys: valmisteluvaliokunnan perustaminen, liite 14 

Asia: Edustajistoryhmien puheenjohtajista kokoontuva ryhmäpuheenjohtajien epävirallinen 

kokous on pidetty yleensä ennen edustajiston kokousta. Ryhmäpuheenjohtajien ko-

kousta ei kuitenkaan mainita ISYYn säännöissä, eikä edustajisto ole koskaan perusta-

nut valiokuntaa edustajistoryhmien puheenjohtajille. 

ISYYn sääntöjen 24.5 § 1. kohdan mukaan sääntövaliokunnan tehtävänä on: 

”Valmistella ylioppilaskunnan sääntömuutokset hallituksen tai edustajiston aloitteesta;” 

ISYYn sääntöjen 25.1 § mukaan: 

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

kunnan tehtävät, sen toimialan ja jäsenet valiokuntaa perustaessaan. Valiokunta koostuu vä-

hintään viidestä (5) jäsenestä, jotka nimetään edustajiston kokouksessa. Valiokunta voi tehdä 

edustajistolle tai hallitukselle esityksiä toimialaansa kuuluvista asioista.” 

Esitys: Edustajisto pyytää sääntövaliokuntaa valmistelemaan sääntömuutoksen, jolla perus-

tetaan sääntömääräinen valiokunta ryhmäpuheenjohtajille. Valiokunnan tehtävänä 

olisi valmistella edustajiston käsittelyyn tulevia asioita ennen edustajiston kokouksia. 

Päätös: 

  

15 § Muut esille tulevat asiat 

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan: ”Edustajiston jäsenet voivat tehdä edustajiston ko-

kouksessa toivomusponsia. Edustajiston hyväksyessä toivomusponnen hallituksen on toimival-
tansa rajoissa ryhdyttävä ponnen edellyttämiin toimenpiteisiin 30 päivän kuluessa. Hallituksen 
tulee kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle tiedoksi toimenpiteet, joita ponnen johdosta on 
tehty.” 

 
Esitys:  Käsitellään muut esille tulevat asiat.  
 
Päätös:  

 

16 §  Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo  

 

 Olli Auvinen   Sanna Heinonen 
    
 puheenjohtaja   sihteeri 
 


