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ESITYSLISTA 

Edustajiston kokous 8/2020 

Aika:   2.12.2020 klo 17:00 

Paikka:  Ylioppilaskunnan Zoom-alusta:  
 https://us02web.zoom.us/j/85761033298?pwd=a3JqVkoxSHhyejg2ODhKdGxoakl6Zz09 

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 

Edustajiston puheenjohtaja Olli Auvinen avaa kokouksen. 
 

2 § 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) vuo-
rokautta ennen kokousta kaikille varsinaisille jäsenille ja edustajiston järjestäytymiskokoukses-
saan päättämälle määrälle varajäseniä. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan vi-
rallisilla ilmoitustauluilla.” 

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

 
Kokouskutsu annettiin 25.11.2020 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lähetettiin 
sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille. 

 

Esitys:  Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.   

 

 Päätös:  

 

3 § 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. Pöytäkirjan varmentaa kokouksen puheenjoh-
taja sekä sihteeri."  



Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta  
Edustajiston kokouksen esityslista 8/2020  25.11.2020 
________________________________________________________________________________________ 

 

Sivu 2/4 
 

 

 Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksessa kullakin edustajiston 
äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni ja äänioikeus on henkilökohtainen. Edustajiston kokouk-
sen 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 valmistelee 
edustajiston puheenjohtaja; puheenjohtaja voi käyttää apunaan pääsihteeriä. Edustajiston ko-
kouksessa käsitellään edustajiston puheenjohtajan, hallituksen ja edustajiston alaisten valio-
kuntien 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:  
 

5 § Yhdenvertaisuustarkkailijoiden valinta  
Asia: Edustajisto on toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2020 päättänyt: ”Edustajiston kokouksissa 

tulee olla nimetyt yhdenvertaisuustarkkailijat. Yhdenvertaisuustarkkailijat seuraavat puheen-
vuorojen jakaantumista sekä yleistä ilmapiiriä edustajiston kokouksissa. Yhdenvertaisuustark-
kailijoina toimivat edustajiston kokouksessa puheenjohtaja ja muut kokouksessa nimetyt edus-
tajiston jäsenet.” 

Esitys:  Todetaan, että edustajiston puheenjohtaja toimii toimintasuunnitelman mukaisesti  
  yhdenvertaisuustarkkailijana. Valitaan kokoukselle muut mahdolliset yhdenvertai- 
  suustarkkailijat.  

 
Muiksi yhdenvertaisuustarkkailijoiksi esitetään Ella Partasta (1. edustajiston varapuheenjoh-
taja) ja Valtteri Bovellania (2. edustajiston varapuheenjohtaja) 
 
 

 Päätös:   

 
6 § Ilmoitusasiat 

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

Asia 3: Valiokuntien kuulumiset 
Asia 4: Hallituksen ajankohtaiskatsaus 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on: ”11. antaa edustajis-
tolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuosittain kertomus 
ylioppilaskunnan toiminnasta”. 

 

Esitys: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.  
 
Päätös:   
 

7 §  § ISYYn kioskin lakkauttaminen, 1. käsittely, liite 7 

Asia:  ISYYn toimintasuunnitelman kirjaus vuodelta 2020: ”ISYY tarkastelee ja kehittää ylioppilaskunnan 
kioskin toimintaa ja tulosta. Toimintaa voidaan kehittää panostamalla kioskin näkyvyyteen, sekä 
mainostukseen. Vuoden 2020 lopussa edustajisto tekee päätöksen kioskin toiminnan jatkuvuudesta, 
mikäli se on kannattamatonta.” 

 
Hallitus on käynnistänyt kokouksessaan 36–2020 (22.10.2020) ISYYn toimintasuunnitelman 2020 kir-
jauksen mukaisen selvityksen ISYYn kioskin kannattavuudesta.  

Hallitus antaa edustajistolle tiedoksi liitteenä 7 kioskin kannattavuutta ja taloutta koskevan selvityk-
sen. 

Lisäksi hallitus on pyytänyt talousvaliokunnalta pykälän 24a § mukaisesti lausunnon ” Talousvaliokun-
nan erityisinä tehtävinä ovat: ……4. antaa lausunto edustajiston tai hallituksen pyynnöstä ylioppilas-
kunnan edustajistolle merkittävissä taloutta koskevissa päätöksissä; sekä 5. antaa suosituksia omista-
jaohjaukseen ylioppilaskunnan liiketoiminnassa.” Talousvaliokunta on antanut lausunnon kioskin kan-
nattavuudesta 5.11.2020 kokouksessaan kioskin kannattavuudesta. Lausunto mukana liite 7. 

 
Kioskin taloudellinen tilanne on ollut tappiollista vuosina 2017–2020. Yhdeksän kuukauden kirjanpi-
don perusteella tappiota on syntynyt vuoden 2020 aikana noin - 20 000 euroa.  

Saatujen talouslukujen perusteella voidaan todeta, että kioskin toiminta on kannattamatonta ja liike-
toimintaa ei ole näin ollen kannattavaa jatkaa. 

ISYYn sääntöjen mukaan päätöksen liiketoiminnasta tehdään:  
LUKU 18.§: ”21. päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä 
ylioppilaskunnan harjoittaman liiketoiminnan aloittamisesta tai lopettamisesta tai oleellisesta laajen-
tamisesta tai supistamisesta; ” 

 
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi kioskin kannattavuutta ja taloutta koskevan 

selvityksen sekä merkitsee tiedoksi Talousvaliokunnan antaman lausunnon kioskin kannattavuudesta. 
 
Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää lakkauttaa ISYYn kioskin toiminnan ja tekee asiasta ISYYn 
sääntöjen mukaisesti päätöksen ensimmäisen kerran. 

 
Päätös: 
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8 § Muut esille tulevat asiat 

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

sessa toivomusponsia. Edustajiston hyväksyessä toivomusponnen hallituksen on toimivaltansa ra-
joissa 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:  
 

9 §  Kokouksen päättäminen 

  Kokouksen puheenjohtaja Olli Auvinen klo.  

 

 Olli Auvinen       Sanna Heinonen 
    
 edustajiston puheenjohtaja     sihteeri 
 
 
 
 
 


