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Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta 

Edustajiston kokous 2/2021 

Esityslista 

1.4.2021 

ESITYSLISTA 

Edustajiston kokous 2/2021 

 

Aika:  8.4.2021 klo 17.00 

Paikka:        Joensuu: AU111, Kuopio: SN200 

Mikäli kokoukseen osallistuja haluaa virallisten kokouspaikkojen sijasta osallistua ko-

koukseen etänä, voit osallistua kokoukseen myös vaihtoehtoisesti: 

Ylioppilaskunnan ZOOM-alusta: 

https://us02web.zoom.us/j/88217205182?pwd=T29vRW51bzM1ZHVnVDd5

WE5YRFFNUT09 

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

tynyt saapumasta edustajiston kokoukseen, tulee kutsua tilalleen varaedustaja samasta vaa-

liliitosta, josta hänet on edustajistoon valittu. Varaedustajien läsnäolo tulee todeta kunkin ko-

kouksen alussa.” 

Tervetuloa! 

 

ESITYSLISTA 

1. § Kokouksen avaus 

 

 Edustajiston puheenjohtaja Ella Partanen avaa kokouksen. 

 

2. § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 11 §:n mukaan: ”Kutsu ylioppilaskunnan edusta-

jiston kokoukseen on lähetettävä tai muutoin kirjallisesti tai sähköisesti toimi-

tettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille varsinai-

sille jäsenille ja edustajiston järjestäytymiskokouksessaan päättämälle määrälle 

varajäseniä. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisilla il-

moitustauluilla.” 

https://us02web.zoom.us/j/88217205182?pwd=T29vRW51bzM1ZHVnVDd5WE5YRFFNUT09
https://us02web.zoom.us/j/88217205182?pwd=T29vRW51bzM1ZHVnVDd5WE5YRFFNUT09
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Ylioppilaskunnan sääntöjen 12 §:n mukaan: ”Edustajisto on päätösvaltainen, 

kun puolet edustajiston jäsenistä mukaan lukien edustajiston puheenjohtaja tai 

jompikumpi varapuheenjohtajista on läsnä sekä kokouskutsu on toimitettu näi-

den sääntöjen 11 §:n 2. momentin mukaisesti.” 

Kokouskutsu annettiin 1.4.2021 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustau-

lulle ja lähetettiin sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille. 

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: 

  

3. § Muutokset edustajiston kokoonpanossa 

 

Asia: Seuraavat muutokset edustajiston kokoonpanoon: 

• Vili Moisio (Vihreä Lista) on ilmoittanut eroavansa edustajistosta. Hä-

nen tilalleen nousee Iiris Pääkkönen (Vihreä Lista) varsinaiseksi 

edustajiston jäseneksi. 

• Vilja Männistö (Keskeiset) on ilmoittanut eroavansa edustajistosta. 

Hänen tilalleen nousee Miro Marjamäki (Keskeiset) varsinaiseksi 

edustajiston jäseneksi. 

• Arla Paananen (Puolueettomat) on ilmoittanut eroavansa edustajis-

tosta. Hänen tilalleen nousee Iiris Huotari (Puolueettomat) varsi-

naiseksi edustajiston jäseneksi. 

 

Esitys: Merkitään tiedoksi muutokset edustajiston kokoonpanoon. 

Päätös: 

 

4. § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksista pide-

tään pöytäkirjaa. Edustajiston pöytäkirjan tarkastaa ja hyväksyy kokouksen va-

litsemat kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla edustajiston jäseniä. 

Pöytäkirjan varmentaa kokouksen puheenjohtaja sekä sihteeri." 
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Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksessa kulla-

kin edustajiston äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni ja äänioikeus on henki-

lökohtainen. Edustajiston kokouksen äänet laskee kaksi (2) edustajiston keskuu-

destaan valitsemaa ääntenlaskijaa. ” 

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja neljä ääntenlaskijaa. 

 Esitys pöytäkirjantakastajiksi: 

• Roosa Ylikoski (Iviva) 

• Joona Käenmäki (Kylterit) 

Esitys ääntenlaskijoiksi: 

• Anniina Peltonen (ISYYn Demariopiskelijat, Joensuu) 

• Jasmin Metwally (Judistit, Joensuu) 

• Lassi Karppi (DeeKu, Kuopio) 

• Maria Ilola (FaBio, Kuopio) 

Päätös:  

 

5. § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 15 §:n mukaan: "Edustajiston kokouksen asialis-

tan valmistelee edustajiston puheenjohtaja; puheenjohtaja voi käyttää apu-

naan pääsihteeriä. Edustajiston kokouksessa käsitellään edustajiston puheen-

johtajan, hallituksen ja edustajiston alaisten valiokuntien esitykset sekä 15 §:n 

2. momentin perusteella esityslistalle vaaditut asiat.  

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

väkseen kokouskutsussa mainitsemattoman asian, ei kuitenkaan määräenem-

mistöä edellyttävää päätöstä." 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös:  

6. § Yhdenvertaisuustarkkailijoiden valinta 

 

Asia: Edustajisto on toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2021 päättänyt: ” Edus-

tajiston kokouksissa tulee olla nimetyt yhdenvertaisuustarkkailijat.” 

Esitys: Yhdenvertaisuustarkkailijoiksi esitetään Riku Kiviluotoa ja Salli Kososta. 
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Päätös:  

 

7. § Ilmoitusasiat 

Asia: 

1. Tapahtumat ja muut tilaisuudet 

2. Hallinto-oikeus hylkäsi ylioppilaskunnan päätöstä koskevaan valituk-

seen. 

3. Toimistojen kuulumiset 

4. OKM-hankeasiat 

5. Tiimien työjärjestys on hyväksytty 25.3.2021 hallituksen kokouksessa. 

6. Valiokuntien kuulumiset 

7. Hallituksen ajankohtaiskatsaus  

Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on: 

”11. antaa edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väli-

seltä ajalta sekä vuosittain kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta”. 

Esitys: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat. 

Päätös:  

 

8. § Talousvaliokunnan täydentäminen 

 

Asia:  Vili Moisio (Vihreä Lista) on ilmoittanut eroavansa edustajistosta sekä 

talousvaliokunnasta. 

 

ISYYn sääntöjen 18.1 §:n 12 a. kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on: 
”valita talousvaliokunta ja sen puheenjohtaja;” 

 

ISYYn sääntöjen 42a.1 §:n mukaan: ”Talouden erityiskysymyksiä ylioppilaskun-

nassa valmistelee talousvaliokunta. Edustajisto nimittää toimikautensa alussa 

valiokuntaan vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) ylioppilaskunnan jäsentä 

sekä enintään neljä (4) varajäsentä. Lisäksi hallitus nimittää talousvaliokuntaan 

vähintään yhden (1) ja enintään kolme (3) asiantuntijajäsentä varsinaisiksi jäse-

niksi. Edustajisto nimittää talousvaliokunnan puheenjohtajan talousvaliokunnan 

jäsenistä. Talousvaliokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Talous-

valiokunnan jäsenten tulee olla talouteen perehtyneitä ja taloudesta kiinnostu-

neita.” 
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Esitys:  Valitaan ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta uusi jäsen ISYYn  

talousvaliokuntaan Vili Moision (Vihreä Lista) tilalle. 

 

Päätös: 

 

9.§ Edustajistovaalien päivämäärät 

 

Asia: Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan vaalijärjestyksen 14 §:n mukaan 

“Vaalit toimitetaan KVL:n esittämänä, edustajiston määräämänä, ajankoh-

tana.” KVL:n tulee siis esittää edustajistolle vaalipäivää. Suomen ylioppilas-

kuntien liitto SYL ry suosittaa keskiviikkoa 3.11. yhteiseksi edustajistovaali-

päiväksi. Vuonna 2019 varsinainen vaalipäivä oli 3.11.2019 ja ennakkoää-

nestyksen päivämäärät 29.10.—1.11.2019. Edustajistovaalit on järjestetty 

sähköisellä äänestysjärjestelmällä 2013, 2015, 2017 ja 2019, joten vaalien 

järjestäminen sähköisellä äänestysjärjestelmällä olisi tämän vuoksi luonnol-

lista sekä järkevää vallitsevan koronatilanteen takia 

Esitys: Keskusvaalilautakunta esittää edustajistolle vahvistettavaksi edustajisto-

vaalipäivän 3.11.2021. 

KVL esittää edustajistolle, että edustajistovaalien ennakkoäänestys järjeste-

tään 25.-29.10.2021 

Lisäksi merkitään tiedoksi, että keskusvaalilautakunta päättää, että vaalit 

järjestetään ISYYn vaalijärjestyksen 17 § mukaisina sähköisinä vaaleina. 

 

Päätös:  

 

10. §  ISYYn vuosikertomus 2020, liite 10  

 

Asia:  ISYYn vuosikertomuksen hyväksyminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020,  

liite 10. 

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 31.§ mukaan:” antaa 

edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta 

sekä vuosikertomus ylioppilaskunnan toiminnasta.” 

 

Esitys:  Hallitus antaa tiedoksi edustajistolle vuosikertomuksen kaudelta  

1.1.-31.12.2020. Merkitään vuosikertomus tiedoksi. Liite 10. 
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Päätös: 

 

 

11.§ Ylioppilaskunnan tilinpäätöksen hyväksyminen tilikaudelta 1.1. – 

31.12.2020, liite 11 

 

Asia:  Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätös vuodelta 2020 on val-

mistunut. Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 § mukaan hallituksen tehtävänä 

on ”--- 10. valmistella edustajistolle talousarvio, toimintasuunnitelma ja ti-

linpäätös”. Tilinpäätös esityslista liitteenä 11. 

 

Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle hyväksyttäväksi tilinpäätöksen kaudelta 

1.1. - 31.12.2020 edustajistolle hyväksyttäväksi. Liite 11. 

Päätös:  

 

12. § Tilintarkastajan lausunto ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen, 

liite 12 

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan edustajiston tehtävänä on: ”9. 

päättää ylioppilaskunnan tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden 

myöntämisestä tilivelvollisille”. Edellyttäen, että edustajisto hyväksyy pykä-

lässä 11 tilinpäätöksen, voidaan tilinpäätös todeta tarkastetuksi ja hyväksy-

tyksi.  

 

Esitys:  Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille kaudelta 

1.1. – 31.12.2019. Liite 12. 

 

Päätös: 
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13.§ Hallinnon uudistamisen vaikutukset ISYYn talousarvioon, liite 13 

Asia:  Hallinnon uudistusten vuoksi talousarviota 2021 tulee muuttaa, että perus-

tetut uudet toimielimet on huomioitu talousarviossa.  

ISYYn sääntöjen 18.§ mukaan: ” 6. hyväksyä ylioppilaskunnan toimintasuunni-

telma sekä talousarvio ja tarvittaessa lisätalousarviot sekä vahvistaa yritystoi-

minnan talousarviot;” 

Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle muutokset talousarvioon hyväksyttäväksi. 

Liite 13.  

Jäljellä olevat varat siirretään 31.3.2021 toteuman mukaisesti liitteen 13 esi-

tyksen mukaisesti uusille toimielimille. 

Päätös: 

  

14. §  Lisätalousarvioesitys edustajistolle, liite 14 

Asia: ISYYn sääntöjen 18.§ mukaan: ” 6. hyväksyä ylioppilaskunnan toimintasuunni-

telma sekä talousarvio ja tarvittaessa lisätalousarviot sekä vahvistaa yritystoi-

minnan talousarviot;” 

Talousarvioon on tullut merkittäviä muutoksia alkuvuodesta ja sitä on tar-

peen muuttaa. 

Edustajisto on kokouksessaan 1–2021 (25.2.2021) myöntänyt Suvaksen 

kosteiden tilojen remontille 30 000 euroa.  

Esitys: Hallitus esittää lisätalousarviota edustajistolle hyväksyttäväksi. Liite 14. 

Päätös:   

 

15.§ Hallituksen täydentäminen 

Asia:  ISYYn sääntöjen 29.§ mukaan: ”Hallituksen täydentäminen  

Milloin hallituksen jäsen tai varapuheenjohtaja menettää kesken toimikauden 

vaalikelpoisuuden, vapautetaan tehtävästään tai eroaa hallituksesta, tulee hal-

lituksen puheenjohtajan esittää edustajistolle ehdokkaan uudeksi hallituksen 

jäseneksi tai varapuheenjohtajaksi. Jos edustajisto ei hyväksy ehdokasta, esittää 

hallituksen puheenjohtaja uuden ehdokkaan. Jos valittavana on useampia eh-

dokkaita, on ehdokaslista hyväksyttävä tai hylättävä sellaisenaan. Menettelyä 
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jatketaan, kunnes edustajisto hyväksyy hallituksen puheenjohtajan esityksen. 

Hallituksen puheenjohtaja ei voi esittää uudelleen jo kerran edustajiston hyl-

käämää ehdokaslistaa. Jos hallituksen varapuheenjohtajan paikkaa täydennet-

täessä valituksi tulee hallituksen jäsen, esittää hallituksen puheenjohtaja va-

pautuneen hallituksen jäsenen paikalle uuden hallituksen jäsenen. Milloin halli-

tuksen puheenjohtaja kesken toimikauden menettää vaalikelpoisuuden tai 

eroaa tehtävästään, kutsuu edustajiston puheenjohtaja viipymättä edustajiston 

koolle valitsemaan uuden hallituksen.” 

Esitys:  Hallituksen puheenjohtaja Vesa Janhunen tuo esityksen hallituksen jäse-

nestä edustajiston kokoukseen. 

Päätös: 

 

16.§ Muut esille tulevat asiat 

 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan: ”Edustajiston jäsenet voivat 

tehdä edustajiston kokouksessa toivomusponsia. Edustajiston hyväksyessä toi-

vomusponnen hallituksen on toimivaltansa rajoissa ryhdyttävä ponnen edellyt-

tämiin toimenpiteisiin 30 päivän kuluessa. Hallituksen tulee kohtuullisessa 

ajassa antaa edustajistolle tiedoksi toimenpiteet, joita ponnen johdosta on 

tehty.” 

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat 

Päätös: 

   

17. § Kokouksen päättäminen 

 

 Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen kello.  

 

 

Ella Partanen 

Edustajiston puheenjohtaja 

 

Sanna Heinonen 

Pääsihteeri

 


