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ESITYSLISTA 

Edustajiston kokous 9/2020 

Aika:   10.12.2020 klo 17:00 

Paikka:  E100 (Joensuu) ja SN200 (Kuopio) 

lisäksi paikkana myös ylioppilaskunnan Zoom-alusta: 
https://us02web.zoom.us/j/89872647633?pwd=WTFKMTh1L3FXZlhVcVZ1aWlJNXMxUT09 

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 3.12.2020 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lähetettiin 
sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille.  
 

 Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.   

 Päätös:  

 

https://us02web.zoom.us/j/89872647633?pwd=WTFKMTh1L3FXZlhVcVZ1aWlJNXMxUT09
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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."  

 

 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.   
 
 Esitys pöytäkirjantarkastajiksi: Anniina Peltonen (ISYYn Demariopiskelijat) ja Julius Viita (Fa-

Bio). 

Esitys ääntenlaskijoiksi: Hanne Juntunen (Vihreät) ja Joonas Pänkäläinen (DeeKu). 

 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.” 
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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, liite 6 

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

Asia 3: Valiokuntien kuulumiset 
Asia 4: 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”. 

Asia 6:   Hallituksen vastaus edustajiston tekemään toivomusponteen  
Asia 7:  Hallituksen vastaus ponsiesitykseen “ISYY ja kansainvälisten opiskelijoiden työelämä”, 

liite 6. 
Esitys: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.  
 
Päätös:  
 
  
7.§ ISYYn kioskin lakkauttaminen, 2. käsittely, liite 7  

Asia:  ISYYn toimintasuunnitelman kirjaus vuodelta 2020: ”ISYY tarkastelee ja kehittää ylioppilas-
kunnan kioskin toimintaa ja tulosta. Toimintaa voidaan kehittää panostamalla kioskin näky-
vyyteen, sekä mainostukseen. Vuoden 2020 lopussa edustajisto tekee päätöksen kioskin toi-
minnan jatkuvuudesta, mikäli se on kannattamatonta.” 

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

Hallitus antaa edustajistolle tiedoksi liitteenä 7 kioskin kannattavuutta ja taloutta koskevan 
selvityksen. 

Lisäksi hallitus on pyytänyt talousvaliokunnalta pykälän 24a § mukaisesti lausunnon ” Talous-
valiokunnan erityisinä tehtävinä ovat: ……4. antaa lausunto edustajiston tai hallituksen pyyn-
nöstä ylioppilaskunnan edustajistolle merkittävissä taloutta koskevissa päätöksissä; sekä 5. 
antaa suosituksia omistajaohjaukseen ylioppilaskunnan liiketoiminnassa.” Talousvaliokunta 
on antanut lausunnon kioskin kannattavuudesta 5.11.2020 kokouksessaan kioskin kannatta-
vuudesta. Lausunto mukana liite 7. 

 
Kioskin taloudellinen tilanne on ollut tappiollista vuosina 2017–2020. Yhdeksän kuukauden 
kirjanpidon perusteella tappiota on syntynyt vuoden 2020 aikana noin - 20 000 euroa.  
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Saatujen talouslukujen perusteella voidaan todeta, että kioskin toiminta on kannattama-
tonta ja liiketoimintaa 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 laajentamisesta tai supistamisesta; ” 

 
 Edustajiston päätös 2.12.2020 kokouksessa 8–2020: 
  
 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 asi-
asta ISYYn sääntöjen mukaisesti päätöksen ensimmäisen kerran. 

Asia on käsitelty ensimmäisen kerran 2.12.2020 edustajiston kokouksessa. Tämä on asian 
toinen käsittelykerta.  

Esitys:    Edustajisto tekee ISYYn sääntöjen mukaisen toisen päätöksen, että se lakkauttaa ISYYn kios- 

               kin toiminnan. 

Päätös: 

 

8.§  Tilintarkastajan valinta 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 54 § mukaan ”Tilikauden tilejä ja hallintoa tarkastamaan edusta-

jisto valitsee tilintarkastusyhteisön tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. --

- ”. Ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisönä on toiminut useamman vuoden KPMG Oy Ab. 

Yhteistyö KPMG:n kanssa on toiminut hyvin.  

Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle, että tilikauden 2020 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyh-

teisö KPMG Oy Ab/Jere Niskanen.  

Päätös:   

9.§ Hallituksen muodostajan valinta 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”2. valita hallituksen 
muodostaja”. 

 
 ISYYn säännöt 27 §: ”Edustajisto valitsee hallituksen muodostajan ennen toimikautensa alkua 

pidettävässä järjestäytymiskokouksessa näiden sääntöjen 11 § 1 momentin 1 kohdan mukai-
sesti, sekä ensimmäisen toimintavuotensa viimeisessä kokouksessa tai kokouksessa, jossa hal-
litus on saanut edustajistolta epäluottamuslauseen näiden sääntöjen 22 §:n mukaisesti.  
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 Hallituksen muodostajaksi on vaalikelpoinen ylioppilaskunnan jäsen, joka on vaalikelpoinen 
hallituksen jäseneksi. Jos ehdokkaita hallituksen muodostajaksi on vain yksi, katsotaan hänet 
valituksi hallituksen muodostajaksi. Ehdokkaita ollessa enemmän kuin yksi hallituksen muo-
dostaja valitaan suljetulla lippuäänestyksellä.  

 
 Mikäli yksikään ehdokkaista ei saa äänestyksen ensimmäisellä kierroksella yli puolia anne-

tuista äänistä, järjestetään vaalissa toinen kierros kahden eniten ääniä saaneiden ehdokkai-
den kesken. Toisella äänestyskierroksella valituksi tulee henkilö, joka saa enemmistön anne-
tuista äänistä. Äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee arpa.” 

 
Esitys: Valitaan hallituksen muodostaja. 
 
Päätös:  

 

10.§  Hallituksen muodostajan esitys hallitukseksi vuodelle 2021 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”3. valita hallituksen 
muodostajan esityksestä hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä hallituksen 
muut jäsenet […]”. 

 
 Edelleen, ylioppilaskunnan sääntöjen 26 §:n mukaan: ” Ylioppilaskunnan hallitukseen kuu-

luu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja siten, että molemmat kampukset ovat edustettuina 
puheenjohtajistossa, sekä vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallitus vali-
taan kalenterivuodeksi. Hallitukseen valittu edustajiston jäsen on estynyt toimimaan edusta-
jiston jäsenenä hallituskautensa aikana.”  

   
 Sääntöjen 28 §:n mukaan: ”Edustajiston valittua hallituksen muodostajan tulee tämän tehdä 

esitys hallituksen puheenjohtajistosta, hallituksen jäsenten määrästä sekä hallituksen jäse-
nistä samassa kokouksessa. Edustajiston hyväksyessä hallituksen muodostajan esityksen, on 
tämän esittämät henkilöt valittu hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi ja halli-
tuksen jäseniksi. Mikäli edustajisto ei hyväksy hallituksen muodostajan esitystä, suoritetaan 
uusi hallituksen muodostajan vaali 28 §:n mukaisesti. Sama henkilö voidaan valita uudelleen 
hallituksen muodostajaksi. Valintamenettelyä jatketaan kunnes hallitus on valittu. Hallituksen 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimivat hallituksen järjestäytymiskokouksen ni-
meämien kampusvaliokuntien puheenjohtajina, kukin yhdellä kampuksella.” 

 
Esitys: Valitaan ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä muut hallituk-

sen jäsenet vuodelle 2021. 
 
Päätös:   
  

11.§  Edustajiston puheenjohtajan valinta vuodelle 2021 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”1. valita edustajiston 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat”. 
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 ISYYn sääntöjen 13.2 §:n mukaan: "Edustajiston toimikauden ensimmäisen kalenterivuoden 
viimeisessä kokouksessa valitaan uusi puheenjohtajisto edustajiston toimikauden toiseksi ka-
lenterivuodeksi uuden hallituksen valinnan jälkeen. Vanhan edustajiston puheenjohtajisto toi-
mii kalenterivuoden loppuun." 

 Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n 3. momentin mukaan: ”Sen estämättä, mitä on määrätty 
edustajiston jäsenten vapauttamisesta tehtävistään hallituksen jäsenyyden perustella, voi-
daan väistyvän hallituksen jäsen valita edustajiston seuraavan vuoden puheenjohtajistoon.” 

Esitys: Valitaan edustajiston puheenjohtaja vuodelle 2021. 

Päätös:  

 

12.§  Edustajiston 1. varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2021 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”1. valita edustajiston 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat”. 

 
 Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n mukaan: ”Edustajisto valitsee järjestäytymiskokouksessaan 

varsinaisten jäsenten keskuudesta edustajiston puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan. 
Kunnes puheenjohtaja on valittu, johtaa puhetta edustajiston fyysiseltä iältään vanhin varsi-
nainen jäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kalenterivuodeksi. Edustajiston 
puheenjohtajasta käytetään nimitystä ylioppilaskunnan puheenjohtaja.” 

 
 Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n 3. momentin mukaan: ”Sen estämättä, mitä on määrätty 

edustajiston jäsenten vapauttamisesta tehtävistään hallituksen jäsenyyden perustella, voi-
daan väistyvän hallituksen jäsen valita edustajiston seuraavan vuoden puheenjohtajistoon.” 

 
Esitys: Valitaan edustajiston 1. varapuheenjohtaja vuodelle 2021. 
 
Päätös:  
 

13.§  Edustajiston 2. varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2021 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”1. valita edustajiston 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat”. 

 
 Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n mukaan: ”Edustajisto valitsee järjestäytymiskokouksessaan 

varsinaisten jäsenten keskuudesta edustajiston puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan. 
Kunnes puheenjohtaja on valittu, johtaa puhetta edustajiston fyysiseltä iältään vanhin varsi-
nainen jäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kalenterivuodeksi. Edustajiston 
puheenjohtajasta käytetään nimitystä ylioppilaskunnan puheenjohtaja.” 

 
 Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n 3. momentin mukaan: ”Sen estämättä, mitä on määrätty 

edustajiston jäsenten vapauttamisesta tehtävistään hallituksen jäsenyyden perustella, voi-
daan väistyvän hallituksen jäsen valita edustajiston seuraavan vuoden puheenjohtajistoon.” 
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Esitys: Valitaan edustajiston 2. varapuheenjohtaja vuodelle 2021. 
 
Päätös:  
  

14.§  Ylioppilaskunnan jaostojen puheenjohtajien valinta jaostojen esityksestä  

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 40 §:n mukaan: ”Ylioppilaskunnan Joensuun sekä Kuopion kam-
puksilla toimii järjestö-, edunvalvonta- ja vapaa-ajan jaosto, kummallakin kampuksella 
omansa. Jaostojen tehtävänä on tehdä esityksiä ja valmistella lausuntoja toimialaansa kuulu-
vista asioista paikalliselle kampusvaliokunnalle tai hallitukselle.  

 
 Jaostojen kokoukset, lukuun ottamatta järjestöjaostoa, ovat avoimia kaikille ylioppilaskunnan 

jäsenille sekä työntekijöille. Jaoston jäseniä ovat ylioppilaskunnan jäsenet kahden peräkkäisen 
jaoston kokouksen läsnäolokerran jälkeen, jaoston jäsenyys raukeaa kolmen peräkkäisen pois-
saolokerran jälkeen. Tämän lisäksi jaostojen jäseniä ovat hallituksen jäsenet sekä ylioppilas-
kunnan jäsenet, jotka ainejärjestöt ovat nimenneet omiksi edustajikseen. Järjestöjaoston jäse-
niä ovat paikallisen kampusvaliokunnan puheenjohtaja sekä kunkin ainejärjestön puheenjoh-
taja ja tämän henkilökohtaisena varajäsenenä ainejärjestön nimeämä edustaja. Lisäksi järjes-
töjaosto voi kutsua kokouksiinsa paikallisen kampusvaliokunnan jäsenet. Jaostot tekevät edus-
tajistolle esityksen puheenjohtajakseen kalenterivuodeksi vuoden viimeisessä kokouksessa.  

 
 Edustajisto valitsee jaostojen puheenjohtajat heidän toimikausiensa alussa. Jos jaoston pu-

heenjohtaja eroaa tai menettää jaoston jäsenyyden kesken toimikauden, puheenjohtajan va-
litsee hallitus.” 

 
 
 Niiltä osin kuin esityksiä ei ole, voi edustajisto delegoida valinnat ylioppilaskunnan hallituk-

selle. 
 
Esitys: Valitaan ylioppilaskunnan jaostojen puheenjohtajat jaostojen esityksistä.  
 

Päätös:   

 

15. §      Ylioppilaskunnan ympäristöohjelma, liite 15 
 

Asia: Edustajisto päätti kokouksessaan 2/2020 perustaa ympäristövaliokunnan, jonka tehtävänä 
on vuoden loppuun mennessä päivittää ISYYn ympäristöohjelma.  

 Ympäristöohjelma palautettiin uudelleen valmisteltavaksi ympäristövaliokunnalle 6–2020 
(29.10.2020). Edustajistoryhmät ovat voineet voivat toimittaa pääsihteerille huomionsa kir-
jallisesti ympäristöohjelmaan.  

Esitys: Ympäristövaliokunta esittää, että edustajisto hyväksyisi liitteenä 15 olevan ympäristöohjel-
man ylioppilaskunnalle. 

Päätös: 
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16.§      ISYYn strategian hyväksyminen 2021–2024, liite 16.1 & 16.2 

Asia:  Hallitus on valmistellut ISYYlle strategian vuosille 2021–2024. Strategia liitteet 16.1 ja strategian ta-

voitteet ja mittaristo 16.2. 

Edustajisto palautti asian valmisteluun uudelleen valmisteluun kokouksessaan 5-2020 (25.8.2020). 

Hallitus on valmistellut strategiasta uuden version, jota on työstetty edustajiston työpajoissa. Mukana 

ovat myös strategian tavoitteet ja mittaristo. 

Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle ISYYn strategian, tavoitteiden ja mittariston hyväksymistä vuosille 2021–

2024. Liitteet 16.1 ja 16.2. 

Päätös: 

 

17.§      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:  
 

18. §  Kokouksen päättäminen 

 Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo.  

 

 Olli Auvinen    Sanna Heinonen 
 edustajiston puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
 

 


