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Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta 

Edustajiston kokous 5/2021 

Esityslista 

6.10.2021 

ESITYSLISTA 

Edustajiston kokous 5/2021 

 

Aika:             13.10.2021 klo 17.00 

Paikka:        Joensuu: AU100 

                      Kuopio: SN201 

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 Ella Partanen avaa kokouksen. 

 

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 

varapuheenjohtajista on läsnä sekä kokouskutsu on toimitettu näiden sääntöjen 11 §:n 

2. momentin mukaisesti.” 

Kokouskutsu annettiin 6.10.2021 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja 

lähetettiin sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille. 

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: 
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3. § Muutokset edustajiston kokoonpanossa 

 

Asia: Seuraavat muutokset edustajiston kokoonpanoon: 

 Jenna Laaksonen (Deeku) on ilmoittanut olevansa poissaoleva edustajistosta syk-

syn 2021 ja näin ollen Teemu Zacheus nousee varsinaiseksi edustajiston jäseneksi. 

Esitys: Merkitään tiedoksi muutokset edustajiston kokoonpanoon. 

Päätös:  

 

4.§ Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 

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

täkirjaa. 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 edus-

tajiston äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni ja äänioikeus on henkilökohtainen. 

Edustajiston kokouksen äänet laskee kaksi (2) edustajiston keskuudestaan valitsemaa 

ääntenlaskijaa. ” 

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja neljä ääntenlaskijaa. 

Pöytäkirjantarkastajat: 

Annika Juurikka (ISYYn Demariopiskelijat) 

Lassi Karppi (DeeKu) 

 

Ääntenlaskijat: 

Veera Pajunen (FaBio) 

Carita Korhonen (Kokoomus) 

 

Aino Olander (Puolueettomat) 

Jasmin Metwally (Judistit) 

Päätös:  

 

5. § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 

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

mistelee edustajiston puheenjohtaja; puheenjohtaja voi käyttää apunaan pääsihteeriä. 
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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:  

 

6. § Yhdenvertaisuustarkkailijoiden valinta 

 

Asia: Edustajisto on toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2021 päättänyt: ” Edustajiston 

kokouksissa tulee olla nimetyt yhdenvertaisuustarkkailijat.” 

Esitys: Yhdenvertaisuustarkkailijoiksi esitetään Riku Kiviluotoa ja Salli Kososta. 

Päätös:  

 

7. § Ilmoitusasiat, liite 7 

Asia: 

1. Tapahtumat ja muut tilaisuudet 

2. Toimistojen kuulumiset 

3. Toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2022 on lausuntokierroksella 17.10.21 

saakka. 

4. ISYYn SYL delegaatio vuodelle 2021, liite 7 

5. Valiokuntien kuulumiset 

6. Hallituksen ajankohtaiskatsaus  

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

edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä 

vuosittain kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta”. 

Esitys: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat. 

Päätös:  
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8. § Selvitys Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) ry:n jäsenyydestä,  

liitteet 8.1 & 8.2 

Asia: ISYYn toimintasuunnitelmaan 2021 on kirjattu seuraavaa: 

”Liikuntaverkostotoiminta 

Liikuntasektori pyrkii järjestämään kuukausittaista matalan kynnyksen toimintaa aine-

järjestöjen liikuntatoimijoiden kanssa. ISYY selvittää Opiskelijoiden liikuntaliiton jäse-

nyyden hyödyt, ja eroaa liitosta, mikäli siihen kuulumisesta ei koeta saavan riittävästi 

edunvalvonnallista tai taloudellista hyötyä.” 

ISYYn sääntöjen 18 § 1 momentin 18. kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on: 

”Päättää jäseneksi liittymisestä ja eroamisesta yhteisöihin kahden kolmasosan (2/3) 

enemmistöllä.” 

OLL:n edustajat olivat esittelemässä edustajistolle 11.5.2021 iltakoulussa OLL:n toi-

mintaa, lisäksi annettiin selvitys jäsenyyden eduista ja hyödyistä. 

Liitteinä 8.1 ja 8.2 ovat päivitetty selvitys OLL:n jäsenyydestä sekä arvio kustannuk-

sista, mikäli vastaavat vakuutukset hankitaan itse sekä arvio mitä vastaavalla sum-

malla voidaan tehdä ISYYn jäsenistölle liikuntapalvelujen osalta. 

Esitys: 1. Merkitään tiedoksi hallituksen selvitykset ja laskelmat OLL:n jäsenyysselvityksen 

osalta. 

 2.Hallitus esittää, että ISYY eroaa Opiskelijoiden liikuntaliitto ry:stä. 

3. Hallitus lisäksi esittää, että vuoden 2022 talousarvioon varataan vastaava 

summa kohdennettavaksi vapaa-ajan palveluihin, -välineisiin ja -tapahtumiin sekä 

kyseisten tapahtumien vakuutuksiin. 

Päätös:  

 

9.§ Talouskatsaus 8/2021 ja lähetekeskustelu talousarviosta 2022, liite 9 & 10 

Asia:  Tiedoksi 1.1.-31.8.2021 talouskatsaus (liite 9). Lisäksi kokouksessa esitellään talous-

arvioluonnos vuodesta 2022 (liite 10). 

Esitys: Merkitään tiedoksi talouskatsaus ja käyty lähetekeskustelu talousarvioluonnok-

sesta. 

Päätös:  
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10.§  ISYYn jäsenmaksu lukuvuodelle 2022 – 2023, liite 10 

Asia: ISYYn säätöjen 48 §:n mukaan: 

”Edustajisto päättää jäsenmaksuista yksinkertaisella enemmistöllä ennen seuraavan tilikau-

den talousarvion hyväksymistä. Itä-Suomen yliopiston rehtori vahvistaa jäsenmaksun. Jäsen-

maksun muuttamisesta tulevalle lukuvuodelle edustajisto päättää kahden kolmasosan (2/3) 

enemmistöllä. Mikäli enemmistöä ei saavuteta, jää vanha jäsenmaksu voimaan. 

Jäsenmaksun kantamistavasta ja -ajasta päättää hallitus.” 

Ylioppilaskunnan jäsenmaksun suuruus tulevalle lukuvuodelle 2022–2023 on vahvistet-

tava ennen talousarvion hyväksymistä. 

ISYYn jäsenmaksu perustutkinto-opiskelijoille on lukuvuonna 2021 - 2022: 71,50 euroa / 

lukuvuosi. Jäsenmaksu on lukukausittain maksettuna syyslukukausi 35,50 e ja kevätluku-

kausi 36 e. 

Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksu on lukuvuonna 2021 - 2022: 56 euroa / lukuvuosi. 

Jatko-opiskelijan jäsenmaksu lukukausittain maksettuna syksy ja kevät 28 e / lukukausi. 

 

Jäsenmaksuesitys perustuu ISYYn talousarvioluonnokseen vuodelle 2022. Liite 10. 

 

Esitys:   Hallitus esittää edustajistolle ISYYn jäsenmaksuksi lukuvuodelle 2022 – 2023: 

ISYYn jäsenmaksu perustutkinto-opiskelijoille lukuvuonna 2022 – 2023 on 71,50 euroa. 

Jäsenmaksu lukukausittain maksettuna on syyslukukaudelta 35,50 euroa ja kevätluku-

kaudelta 36 euroa. 

 

Perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksun maksavat myös jäseneksi liittyvät vaihto-opiskeli-

jat, tilauskoulutusopiskelijat sekä tutkintoa täydentävät opiskelijat, joiden opiskelu on tut-

kintoon johtavaa ja päätoimista. 

 

Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksu lukuvuonna 2022 – 2023 on 56 euroa. 

Jäsenmaksu lukukausittain maksettuna on syyslukukaudelta 28 euroa ja kevätlukukau-

delta 28 euroa. 

 

Jatko-opiskelijan jäsenmaksun maksavat myös jäseneksi liittyvät vaihdossa olevat jatko-

opiskelijat sekä jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskelevat opiskelijat 

 

Lisäksi hallitus esittää, että päätös jäsenmaksusta astuu voimaan heti pykälän käsittelyn 

jälkeen ja voidaan tarkistaa erikseen, ennen kokouksen pöytäkirjan tarkistamista, sekä 

lähettää UEF:n rehtorilla vahvistettavaksi. 

 

Päätös: 
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11. §  Opiskelijaedustajien nimeäminen yliopiston hallitukseen (julkinen) 

Asia:  Yliopistolain (558/2009) 46 § mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on nimetä 

opiskelijoiden edustajat yliopistolain 3 luvussa mainittuihin toimielimiin, näitä ovat Itä-

Suomen yliopistossa yliopiston hallitus, yliopistokollegio sekä tiedekuntien tiedekunta-

neuvostot. Yliopiston uusien toimielinten toimikausi alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2025, 

joista opiskelijaedustajien toimikausi on 1.1.2022 - 31.12.2023. 

 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan opiskelijoiden edustajat yliopiston hallitukseen 

valitsee ylioppilaskunnan edustajisto, ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä. Ylioppilas-

kunnan on nimettävä yliopiston hallitukseen 2 opiskelijaedustajaa. Yliopistolain 

(559/2009) yliopistokollegion on vahvistettava yliopiston sisäisten ryhmien valinnat yli-

opiston hallituksen jäseniksi.  

 

Opiskelijaedustajien nimeäminen on ylioppilaskunnan sääntöjen 56 § mainittua julkisen 

vallan käyttöä. Ylioppilaskunnan käyttäessä julkista valtaa on ylioppilaskunnan sääntöjen 

mukaan noudatettava esittelymenettelyä sekä erityistä tarkkuutta. Asian kuuluessa edus-

tajiston päätösvaltaan esittelijänä toimii hallitus, asian kuuluessa hallituksen päätösval-

taan esittelijänä toimii pääsihteeri. Hallitus delegoi kokouksessaan 15/21 pääsihteerin 

esittelyvastuun asiantuntija Mikko Aaltoselle.  

 

ISYYn hallitus perusti kokouksessaan 15/21 työryhmän valmistelemaan esitystä yliopiston 

hallitukseen nimettävistä opiskelijajäsenistä. Työryhmään nimettiin Vesa Janhunen sekä 

Sami Tanskanen sekä sihteeriksi Mikko Aaltonen. Edustajisto täydensi työryhmää omalla 

edustajallaan, Sami Gabbouj'lla, kokouksessaan 3/21 sekä kävi asiasta lähetekeskuste-

lun.  

 

Haku yliopiston hallituksen opiskelijaedustajaksi avautui 13.9. ja päättyi 27.9. Hakuajan 

puitteissa yliopiston hallituksen opiskelijaedustajaksi jätettiin yhteensä 5 hakemusta.  

 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 58b § mukaan " Esittelijä voi tarvittaessa haastatella toimieli-

meen hakijat. Mikäli esittelijä haastattelee vain osan hakijoista, siitä on tehtävä 19 § 4 

momentin tarkoittama perusteltu päätös." Hakuajan päätyttyä työryhmä päätti haasta-

tella hakijoista kolme. 

 

Haastattelujen jälkeen työryhmä päätti esittää ISYYn hallitukselle, että se esittää kahta 

opiskelijaedustajaa valittavaksi yliopiston hallitukseen, koska nämä olivat hakijoista sovel-

tuvimpia sekä kyvykkäimpiä. ISYYn hallitus käsitteli asiaa 6.10. ja päätti asian työryhmän 

esityksen mukaan. 

 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 58c § mukaan " Edustajat toimielimiin valitsee ylioppilaskun-

nan edustajisto valintaa valmistelevan työryhmän esityksen pohjalta ylioppilaskunnan 

sääntöjen 58b §:n mukaisesta perustellusta syystä. Valintaa tekevä toimielin voi halutes-

saan haastatella yhden tai useamman hakijan. Jos haastattelu päätetään pitää, ainakin 

esittelijän esittämät henkilöt tulee haastatella." Edustajistolle on annettu mahdollisuus 

haastatella esittelijän esittämiä ehdokkaita iltakoulussaan 5.10.  
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Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 § mukaan " Ylioppilaskunnan edustajiston tai hallituksen 

jäsen tai pääsihteeri on esteellinen toimimaan esittelijänä tai päätöstä tekevän toimieli-

men jäsenenä, mikäli hän missään vaiheessa vaikuttaa hakumenettelyyn ennen esitteli-

jän esityksen tekemistä. Hakumenettelyyn vaikuttamiseksi katsotaan myös henkilön oma 

hakemus kyseessä olevaan toimielimeen." 

 

Koska Sami Gabbouj on ollut mukana laatimassa esitystä hallitukselle, on hän ISYYn 

sääntöjen mukaan esteellinen osallistumaan asiaa koskevaan päätöksentekoon.  

 

Esitys: Edustajisto valitsee yliopiston hallitukseen 2 opiskelijaedustajaa toimikaudelle 2022 -2023   

             ja esittää asiaa yliopistokollegion vahvistettavaksi 

 

            Yliopiston vaalirauhan turvaamiseksi päätös julistetaan salaiseksi 14.10.klo 14.00 saakka 

 

Päätös: 

 

12.§    Opiskelijaedustajien nimeäminen yliopistokollegioon (julkinen) 

Asia:  Yliopistolain (558/2009) 46 § mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on nimetä 

opiskelijoiden edustajat yliopistolain 3 luvussa mainittuihin toimielimiin, näitä ovat Itä-Suo-

men yliopistossa yliopiston hallitus, yliopistokollegio sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvos-

tot. Yliopiston uusien toimielinten toimikausi alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2025, joista 

opiskelijaedustajien toimikausi on 1.1.2022 - 31.12.2023. 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan opiskelijoiden edustajat yliopistokollegioon valit-

see ylioppilaskunnan edustajisto, ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä. Ylioppilaskun-

nan on nimettävä kollegioon 8 varsinaista edustajaa ja näille 8 varaedustajaa 

Opiskelijaedustajien nimeäminen on ylioppilaskunnan sääntöjen 56 § mainittua julkisen 

vallan käyttöä. Ylioppilaskunnan käyttäessä julkista valtaa on ylioppilaskunnan sääntöjen 

mukaan noudatettava esittelymenettelyä sekä erityistä tarkkuutta. Asian kuuluessa edus-

tajiston päätösvaltaan esittelijänä toimii hallitus, asian kuuluessa hallituksen päätösval-

taan esittelijänä toimii pääsihteeri. Hallitus delegoi kokouksessaan 15/21 pääsihteerin esit-

telyvastuun asiantuntija Mikko Aaltoselle.  

 Haku yliopistokollegion opiskelijajäseneksi avautui 13.9. ja päättyi 27.9. Hakuajan puit-

teissa yliopistokollegion opiskelijaedustajaksi jätettiin 4 hakemusta. Hallitus päätti jatkaa 

hakuaikaa 7:lla päivällä ISYYn sääntöjen 58a § mukaisesti.  

 Koska ISYYn sääntöjen 11 § mukaan kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä vähin-

tään 7 vuorokautta ennen kokousta, on hakuaika vielä käynnissä kokouskutsun lähtiessä. 

Näin ollen esitystä valittavista henkilöistä ei voida tehdä kokouskutsun lähtiessä vaan esi-

tys valittavista henkilöistä tuodaan kokoukseen.  
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Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 § mukaan " Ylioppilaskunnan edustajiston tai hallituksen 

jäsen tai pääsihteeri on esteellinen toimimaan esittelijänä tai päätöstä tekevän toimieli-

men jäsenenä, mikäli hän missään vaiheessa vaikuttaa hakumenettelyyn ennen esittelijän 

esityksen tekemistä. Hakumenettelyyn vaikuttamiseksi katsotaan myös henkilön oma ha-

kemus kyseessä olevaan toimielimeen." 

Esitys: Edustajisto nimeää 8 opiskelijaedustajaa yliopistokollegioon ja näille 8 henkilökohtaista va-

rajäsentä. 

 Mikäli hakemuksia on vähemmän kuin täytettäviä paikkoja, edustajisto valtuuttaa hallituk-

sen täyttämään puuttuvat opiskelijaedustuspaikat. 

 Yliopiston vaalirauhan turvaamiseksi päätös julistetaan salaiseksi 14.10. klo 14.00 saakka 

Päätös: 

 

13.§ Opiskelijaedustajien nimeäminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekun-

nan tiedekuntaneuvostoon (julkinen) 

Asia:  Asia: Yliopistolain (558/2009) 46 § mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on ni-

metä opiskelijoiden edustajat yliopistolain 3 luvussa mainittuihin toimielimiin, näitä ovat 

Itä-Suomen yliopistossa yliopiston hallitus, yliopistokollegio sekä tiedekuntien tiedekunta-

neuvostot. Yliopiston uusien toimielinten toimikausi alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2025, 

joista opiskelijaedustajien toimikausi on 1.1.2022 - 31.12.2023. 

 Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan opiskelijoiden edustajat tiedekuntien tiedekun-

taneuvostoihin valitsee ylioppilaskunnan edustajisto näiden toimikausien alussa, ylioppi-

laskunnan hallituksen esityksestä. Ylioppilaskunnan on nimettävä yhteiskuntatieteiden ja 

kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 5 edustajaa ja näille 5 varaedustajaa  

 Opiskelijaedustajien nimeäminen on ylioppilaskunnan sääntöjen 56 § mainittua julkisen 

vallan käyttöä.Ylioppilaskunnan käyttäessä julkista valtaa on ylioppilaskunnan sääntöjen 

mukaan noudatettava esittelymenettelyä sekä erityistä tarkkuutta. Asian kuuluessa edus-

tajiston päätösvaltaan esittelijänä toimii hallitus, asian kuuluessa hallituksen päätösval-

taan esittelijänä toimii pääsihteeri. Hallitus delegoi kokouksessaan 15/21 pääsihteerin esit-

telyvastuun asiantuntija Mikko Aaltoselle.  

 Haku yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskeli-

jaedustajaksi avautui 13.9. ja päättyi 27.9. Hakuajan puitteissa yhteiskuntatieteiden ja 

kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajaksi jätettiin 4 hake-

musta. Hallitus päätti kokouksessaan 31/21 jatkaa hakuaikaa 7:lla päivällä ISYYn sääntöjen 

58a § mukaisesti siten että hakuaika päättyy 8.10. klo 12.00. 
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 Koska ISYYn sääntöjen 11 § mukaan kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä vähin-

tään 7 vuorokautta ennen kokousta, on hakuaika vielä käynnissä kokouskutsun lähtiessä. 

Näin ollen esitystä valittavista henkilöistä ei voida tehdä kokouskutsun lähtiessä vaan esi-

tys valittavista henkilöistä tuodaan kokoukseen.  

 Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 § mukaan " Ylioppilaskunnan edustajiston tai hallituksen 

jäsen tai pääsihteeri on esteellinen toimimaan esittelijänä tai päätöstä tekevän toimieli-

men jäsenenä, mikäli hän missään vaiheessa vaikuttaa hakumenettelyyn ennen esittelijän 

esityksen tekemistä. Hakumenettelyyn vaikuttamiseksi katsotaan myös henkilön oma ha-

kemus kyseessä olevaan toimielimeen." 

Esitys: Edustajisto nimeää 5 opiskelijaedustajaa yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekun-

nan tiedekuntaneuvostoon ja näille 5 henkilökohtaista varajäsentä. 

Mikäli hakemuksia on vähemmän kuin täytettäviä paikkoja, edustajisto valtuuttaa hallituk-

sen täyttämään puuttuvat opiskelijaedustuspaikat. 

 Yliopiston vaalirauhan turvaamiseksi päätös julistetaan salaiseksi 14.10. klo 14.00 saakka. 

Päätös: 

   

14.§  Opiskelijaedustajien nimeäminen filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 

(julkinen) 

Asia: Asia: Yliopistolain (558/2009) 46 § mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on ni-

metä opiskelijoiden edustajat yliopistolain 3 luvussa mainittuihin toimielimiin, näitä ovat 

Itä-Suomen yliopistossa yliopiston hallitus, yliopistokollegio sekä tiedekuntien tiedekunta-

neuvostot. Yliopiston uusien toimielinten toimikausi alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2025, 

joista opiskelijaedustajien toimikausi on 1.1.2022 - 31.12.2023. 

 Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan opiskelijoiden edustajat tiedekuntien tiedekun-

taneuvostoihin valitsee ylioppilaskunnan edustajisto näiden toimikausien alussa, ylioppi-

laskunnan hallituksen esityksestä. Ylioppilaskunnan on nimettävä filosofisen tiedekunnan 

tiedekuntaneuvostoon 5 edustajaa ja näille 5 varaedustajaa  

 Opiskelijaedustajien nimeäminen on ylioppilaskunnan sääntöjen 56 § mainittua julkisen 

vallan käyttöä. Ylioppilaskunnan käyttäessä julkista valtaa on ylioppilaskunnan sääntöjen 

mukaan noudatettava esittelymenettelyä sekä erityistä tarkkuutta. Asian kuuluessa edus-

tajiston päätösvaltaan esittelijänä toimii hallitus, asian kuuluessa hallituksen päätösval-

taan esittelijänä toimii pääsihteeri. Hallitus delegoi kokouksessaan 15/21 pääsihteerin esit-

telyvastuun asiantuntija Mikko Aaltoselle.  
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Haku filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajaksi avautui 13.9. ja 

päättyi 27.9. Hakuajan puitteissa filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelija-

edustajaksi jätettiin 1 hakemus. Hallitus päätti  kokouksessaan 31/21 jatkaa hakuaikaa 7:lla 

päivällä ISYYn sääntöjen 58a § mukaisesti siten että hakuaika päättyy 8.10. klo 12.00. 

 Koska ISYYn sääntöjen 11 § mukaan kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä vähin-

tään 7 vuorokautta ennen kokousta, on hakuaika vielä käynnissä kokouskutsun lähtiessä. 

Näin ollen esitystä valittavista henkilöistä ei voida tehdä kokouskutsun lähtiessä vaan esi-

tys valittavista henkilöistä tuodaan kokoukseen.  

 Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 § mukaan " Ylioppilaskunnan edustajiston tai hallituksen 

jäsen tai pääsihteeri on esteellinen toimimaan esittelijänä tai päätöstä tekevän toimieli-

men jäsenenä, mikäli hän missään vaiheessa vaikuttaa hakumenettelyyn ennen esittelijän 

esityksen tekemistä. Hakumenettelyyn vaikuttamiseksi katsotaan myös henkilön oma ha-

kemus kyseessä olevaan toimielimeen." 

Esitys: Edustajisto nimeää 5 opiskelijaedustajaa filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon ja 

näille 5 henkilökohtaista varajäsentä. 

Mikäli hakemuksia on vähemmän kuin täytettäviä paikkoja, edustajisto valtuuttaa hallituk-

sen täyttämään puuttuvat opiskelijaedustuspaikat. 

 Yliopiston vaalirauhan turvaamiseksi päätös julistetaan salaiseksi 14.10. klo 14.00 saakka 

Päätös: 

15.§  Opiskelijaedustajien nimeäminen terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvos-

toon (julkinen) 

Asia:  Yliopistolain (558/2009) 46 § mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on nimetä 

opiskelijoiden edustajat yliopistolain 3 luvussa mainittuihin toimielimiin, näitä ovat Itä-Suo-

men yliopistossa yliopiston hallitus, yliopistokollegio sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvos-

tot. Yliopiston uusien toimielinten toimikausi alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2025, joista 

opiskelijaedustajien toimikausi on 1.1.2022 - 31.12.2023.  

 Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan opiskelijoiden edustajat tiedekuntien tiedekun-

taneuvostoihin valitsee ylioppilaskunnan edustajisto näiden toimikausien alussa, ylioppi-

laskunnan hallituksen esityksestä. Ylioppilaskunnan on nimettävä terveystieteiden tiede-

kunnan tiedekuntaneuvostoon 5 edustajaa ja näille 5 varaedustajaa  

Opiskelijaedustajien nimeäminen on ylioppilaskunnan sääntöjen 56 § mainittua julkisen 

vallan käyttöä. Ylioppilaskunnan käyttäessä julkista valtaa on ylioppilaskunnan sääntöjen 

mukaan noudatettava esittelymenettelyä sekä erityistä tarkkuutta. Asian kuuluessa edus-

tajiston päätösvaltaan esittelijänä toimii hallitus, asian kuuluessa hallituksen päätösval-

taan esittelijänä toimii pääsihteeri. Hallitus delegoi kokouksessaan 15/21 pääsihteerin esit-

telyvastuun asiantuntija Mikko Aaltoselle.  
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 Haku terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajaksi avautui 

13.9. ja päättyi 27.9. Hakuajan puitteissa terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvos-

ton opiskelijaedustajaksi jätettiin 1 hakemus. Hallitus päätti kokouksessaan 31/21 jatkaa 

hakuaikaa 7:lla päivällä ISYYn sääntöjen 58a § mukaisesti siten että hakuaika päättyy 8.10. 

klo 12.00. 

 Koska ISYYn sääntöjen 11 § mukaan kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä vähin-

tään 7 vuorokautta ennen kokousta, on hakuaika vielä käynnissä kokouskutsun lähtiessä. 

Näin ollen esitystä valittavista henkilöistä ei voida tehdä kokouskutsun lähtiessä vaan esi-

tys valittavista henkilöistä tuodaan kokoukseen.  

 Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 § mukaan " Ylioppilaskunnan edustajiston tai hallituksen 

jäsen tai pääsihteeri on esteellinen toimimaan esittelijänä tai päätöstä tekevän toimieli-

men jäsenenä, mikäli hän missään vaiheessa vaikuttaa hakumenettelyyn ennen esittelijän 

esityksen tekemistä. Hakumenettelyyn vaikuttamiseksi katsotaan myös henkilön oma ha-

kemus kyseessä olevaan toimielimeen." 

Esitys: Edustajisto nimeää 5 opiskelijaedustajaa terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvos-

toon ja näille 5 henkilökohtaista varajäsentä. 

 Mikäli hakemuksia on vähemmän kuin täytettäviä paikkoja, edustajisto valtuuttaa hallituk-

sen täyttämään puuttuvat opiskelijaedustuspaikat. 

 Yliopiston vaalirauhan turvaamiseksi päätös julistetaan salaiseksi 14.10. klo 14.00 saakka 

Päätös: 

 

16.§  Opiskelijaedustajien nimeäminen luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan 

tiedekuntaneuvostoon (julkinen) 

Asia:  Yliopistolain (558/2009) 46 § mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on nimetä 

opiskelijoiden edustajat yliopistolain 3 luvussa mainittuihin toimielimiin, näitä ovat Itä-Suo-

men yliopistossa yliopiston hallitus, yliopistokollegio sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvos-

tot. Yliopiston uusien toimielinten toimikausi alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2025, joista 

opiskelijaedustajien toimikausi on 1.1.2022 - 31.12.2023.  

 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan opiskelijoiden edustajat tiedekuntien tiedekun-

taneuvostoihin valitsee ylioppilaskunnan edustajisto näiden toimikausien alussa, ylioppi-

laskunnan hallituksen esityksestä. Ylioppilaskunnan on nimettävä luonnontieteiden ja 

metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 5 edustajaa ja näille 5 varaedustajaa  

Opiskelijaedustajien nimeäminen on ylioppilaskunnan sääntöjen 56 § mainittua julkisen 

vallan käyttöä. Ylioppilaskunnan käyttäessä julkista valtaa on ylioppilaskunnan sääntöjen 
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mukaan noudatettava esittelymenettelyä sekä erityistä tarkkuutta. Asian kuuluessa edus-

tajiston päätösvaltaan esittelijänä toimii hallitus, asian kuuluessa hallituksen päätösval-

taan esittelijänä toimii pääsihteeri. Hallitus delegoi kokouksessaan 15/21 pääsihteerin esit-

telyvastuun asiantuntija Mikko Aaltoselle.  

Haku luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelija-

edustajaksi avautui 13.9. ja päättyi 27.9. Hakuajan puitteissa luonnontieteiden ja metsätie-

teiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajaksi jätettiin 2 hakemusta. Hal-

litus päätti kokouksessaan 31/21 jatkaa hakuaikaa 7:lla päivällä ISYYn sääntöjen 58a § mu-

kaisesti siten että hakuaika päättyy 8.10. klo 12.00. 

 Koska ISYYn sääntöjen 11 § mukaan kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä vähin-

tään 7 vuorokautta ennen kokousta, on hakuaika vielä käynnissä kokouskutsun lähtiessä. 

Näin ollen esitystä valittavista henkilöistä ei voida tehdä kokouskutsun lähtiessä vaan esi-

tys valittavista henkilöistä tuodaan kokoukseen.  

 Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 § mukaan " Ylioppilaskunnan edustajiston tai hallituksen 

jäsen tai pääsihteeri on esteellinen toimimaan esittelijänä tai päätöstä tekevän toimieli-

men jäsenenä, mikäli hän missään vaiheessa vaikuttaa hakumenettelyyn ennen esittelijän 

esityksen tekemistä. Hakumenettelyyn vaikuttamiseksi katsotaan myös henkilön oma ha-

kemus kyseessä olevaan toimielimeen." 

Esitys: Edustajisto nimeää 5 opiskelijaedustajaa luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan 

tiedekuntaneuvostoon ja näille 5 henkilökohtaista varajäsentä. 

Mikäli hakemuksia on vähemmän kuin täytettäviä paikkoja, edustajisto valtuuttaa hallituk-

sen täyttämään puuttuvat opiskelijaedustuspaikat. 

 Yliopiston vaalirauhan turvaamiseksi päätös julistetaan salaiseksi 14.10. klo 14.00 saakka 

Päätös: 

 

17.§ Muutosesitys ylioppilaskunnan sääntöihin, valmisteluvaliokunnan perustaminen, 

 liite 17 

 Toinen käsittely. 

Asia:  Edustajisto on kokouksessaan (4–2021) hyväksynyt ensimmäisen kerran ylioppilaskunnalle 

sääntömuutos, jolla perustetaan valmisteluvaliokunta. Valiokunnan tehtävänä tulisi olla 

edustajiston käsittelyyn tulevien asioiden valmistelu. 

 Ylioppilaskunnan sääntöjen 18.1 § 19. kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on: 
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 ”päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmisto ̈lla ̈ na ̈iden 

sa ̈a ̈nto ̈jen muuttamisesta, sa ̈a ̈nto ̈jen muutoksen vahvistaa Ita ̈-Suomen yliopiston rehtori;” 

Esitys:  Hyväksytään liitteenä 17. olevat sääntömuutokset ylioppilaskunnan sääntöihin toisen ker-

ran ja lähetetään sääntömuutoksen rehtorille vahvistettavaksi. 

Päätös: 

 

18. § Muutosesitys ylioppilaskunnan sääntöihin epäluottamuslauseen osalta, liite 18 

 Toinen käsittely.  

Asia:  Edustajisto on kokouksessaan (4–2021) tehnyt ja hyväksynyt ensimmäisen kerran ylioppi-

laskunnalle sääntömuutoksen koskien ISYYn sääntöjä epäluottamuslauseen osalta. 

 Ylioppilaskunnan sääntöjen 18.1 § 19. kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on: 

 ”päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä näiden 

sääntöjen muuttamisesta, säa ̈nto ̈jen muutoksen vahvistaa Ita ̈-Suomen yliopiston rehtori;” 

Esitys:  Hyväksytään liitteenä 18 olevat sääntömuutosesitykset ylioppilaskunnan sääntöihin toisen 

kerran ja lähetetään sääntömuutoksen rehtorille vahvistettavaksi. 

Päätös: 

 

19.§ 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. Hallituk-

sen tulee kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle tiedoksi toimenpiteet, joita ponnen johdosta 

on tehty.” 

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat 

Päätös: 

   

20. § Kokouksen päättäminen 

 Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen kello.  
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 Ella Partanen  

Edustajiston puheenjohtaja 

 

Sanna Heinonen 

Pääsihteeri

 


