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Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta 

Edustajiston kokous 6/2021 
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4.11.2021 

ESITYSLISTA 

Edustajiston kokous 6/2021 

 

Aika:             11.11.2021 klo 17.00 

Paikka:        Joensuu: AU100 

                      Kuopio: SN200 

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 4.11.2021 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja 

lähetettiin sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille. 
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Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: 

 

3.§ 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: 

Roosa Ylikoski (Iviva) 

Sami Gabbouj (Kylterit) 

 

Ääntenlaskijat: 

Kaisa Rautiainen (Savilahden Sivistyneet) 

Jimi Virkkala (FaBio) 

 

Hanne Juntunen (Vihreä Lista) 

Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) 

Päätös:  

 

4. § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 

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

mistelee 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. 
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Päätös:  

 

5. § Yhdenvertaisuustarkkailijoiden valinta 

 

Asia: Edustajisto on toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2021 päättänyt: ” Edustajiston 

kokouksissa tulee olla nimetyt yhdenvertaisuustarkkailijat.” 

Esitys: Yhdenvertaisuustarkkailijoiksi esitetään Riku Kiviluotoa ja Salli Kososta. 

Päätös:  

 

6. § Ilmoitusasiat, liite 6.1, 6.2. & 6.3 

Asia: 

1. Tapahtumat ja muut tilaisuudet 

2. Toimistojen kuulumiset 

3. ISYYn SYL delegaatio vuodelle 2021, muutos kokoonpanoon. Emilia Ihanus il-

moitti henkilökohtaisesta esteestä osallistua liittokokoukseen, ja hallitus on va-

linnut tilalle Janina Gallen.  

4. Valiokuntien kuulumiset 

5. Hallituksen vastaukset edustajiston kokouksen 5–2021 ponsiesityksiin.  

Liite 6.1 ja 6.2. 

6. Hallituksen raportti ympäristöohjelman toteutumisesta 2021, liite 6.3. 

7. Hallitus on päättänyt kutsua koolle uuden edustajiston koolle 1.12. klo 17.00. 

8. 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:  

 

7. §   Edustajistovaalien tuloksen vahvistaminen, liite 7 

Asia:  ISYYn edustajistovaalit käytiin loka- marraskuun vaihteessa. Ennakkoäänestysaika 

oli 25.10.–29.10. ja virallinen vaalipäivä 3.11. Äänestysprosentti oli 21,05 % ja ää-

nestäneitä oli 2872. Äänioikeutettujen määrä oli kokonaisuudessaan 13 646.  

 

Ylioppilaskunnan vaalisäännön mukaan edustajiston tulee vahvistaa edustajisto-

vaalien tulos. Keskusvaalilautakunta julkaisi vaalin tuloksen vaali-iltana 3.11.2021 

ISYYn virallisella ilmoitustaululla.  
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ISYYn vaalisäännön mukaan: ”25 § Edustajiston jäsenyys ja varajäsenyys ISYYn vaali-

säännön 20 §:n 2. momentin mukaisesti laskettuna kolmekymmentäyhdeksän (39) suu-

rimman vertailuluvun saanutta ehdokasta julistetaan edustajiston jäseniksi. Edustajis-

ton varajäseniksi tulevat kaikki edustajistovaaleissa ehdolla olleet ehdokkaat, jotka ovat 

olleet vaalilistalla tai vaaliliitossa, josta on valittu vähintään yksi edustajiston jäsen. 

Edustajiston varajäsenten järjestys määräytyy siten, että listan tai vaaliliiton ensimmäi-

nen varajäsen on henkilö, joka on ensimmäinen edustajistoon valitsematta jäänyt hen-

kilö omalta vaalilistaltaan tai vaaliliitostaan.” 

 

Edustajistovaalien tulos esityslistan liitteenä 7.  

 

Esitys:  Keskusvaalilautakunta esittää edustajistolle vahvistettavaksi edustajistovaalien  

vuoden 2021 vaalituloksen moitteenvaraisena. Liite 7. 

 

Vaalitulos voidaan katsoa vahvistetuksi oikaisuvaatimusajan päätyttyä 4.12.2021 

jos vaalituloksesta ei ole jätetty oikaisuvaatimusta. 

 

Keskusvaalilautakunta toimittaa edustajistolle tiedoksi raportin vaalien kulusta oi-

kaisuvaatimusajan päättymisen jälkeen.  

 

Päätös:  

 

8. §         ISYYn toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022, liite 8 

Asia:  ISYYn sääntöjen mukaan 18 § Edustajiston tehtävät: ”6. hyväksyä ylioppilaskunnan  

toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja tarvittaessa lisätalousarviot sekä vahvistaa 

yritystoiminnan talousarviot;”.  

ISYYn sääntöjen 31 § mukaan: ”Hallituksen tehtävänä on: 10. valmistella edustajistolle 

talousarvio, toimintasuunnitelma sekä tilinpäätös;”. 

Hallitus on valmistellut ISYY:n toimintasuunnitelmaa vuodelle 2022. Toimintasuun-

nitelma on ollut edustajistoryhmillä kommentoitavana.  Toimintasuunnitelma liit-

teenä 8. 

Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle ISYYn toimintasuunnitelman vuodelle 2022 hyväksyt-

täväksi. Liite 8. 

Päätös:  

9.§     ISYYn talousarvion hyväksyminen vuodelle 2022, liite 9.1, 9.2 & 9.3 

 

Asia:  ISYYn sääntöjen mukaan 18 § Edustajiston tehtävät: ”6. hyväksyä ylioppilaskunnan  

toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja tarvittaessa lisätalousarviot sekä vahvistaa yri-

tystoiminnan talousarviot;”.  
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ISYYn sääntöjen mukaan Hallituksen tehtävät 31.§: ” 10. valmistella edustajistolle ta-

lousarvio, toimintasuunnitelma sekä tilinpäätös;” 

 

Hallituksen esitys ISYYn talousarviosta liitteenä 9.1. Talousarvion seliteosuus liit-

teenä 9.2. 

 

ISYYn sääntöjen (24§) mukaisesti: ”Talousvaliokunnan erityisinä tehtävinä ovat: 1. an-

taa taloudelliseen toimintaan liittyviä suosituksia, lausuntoja ja aloitteita ylioppilaskun-

nan toimielimille (esimerkiksi talousarvioon, kiinteistöihin ja sijoitustoimintaan liittyen);” 

  

Talousvaliokunta on antanut lausunnon talousarviosta hallitukselle. Liite 9.3. 

Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle ISYYn talousarvion vuodelle 2022 hyväksyttäväksi.  

               Liite 9.1. 

Päätös: 

 

10.§  Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma, liite 10 

Asia: Talousvaliokunta on valmistellut ISYYlle keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman 

edustajistolle hyväksyttäväksi. Se on ollut edustajistoryhmillä kommentoitavana 

sekä se on esitelty edustajiston iltakoulussa 2.11.21. Liite 10. 

 

Esitys:    Edustajisto hyväksyy keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman. Liite 10. 

Päätös: 

 

11.§ Yliopistokollegion täydentäminen - esityksen tekeminen edustajistolle  

 

Asia:  Heli Saari on pyytänyt eroa yliopistokollegiosta solmittuaan työsopimuksen yliopis-

ton kanssa. Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija avasi täydennyshaun yli-

opistokollegion varajäseneksi 27.9. Hakuaika päättyi 12.10. Hakuajan puitteissa yli-

opistokollegioon jätettiin 1 hake-mus.  

 

Hakemusten perusteella Pavel Kiprianov on tehtävään motivoitunein ja pätevin.  

ISYYn sääntöjen § 18 mukaan edustajisto täydentää yliopistokollegiota kesken sen 

toimikauden, ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä.  

 

Koska Pavel Kiprianov toimii vuonna 2021 ISYYn hallituksessa, on hän hallintolain 

(434/2003) 27 § ja 28 § nojalla esteellinen osallistumaan omaa etuuttaan koske-

vaan päätöksentekoon.  

 

Hallitus merkitsi tiedoksi Heli Saaren eron yliopistokollegiosta. 
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Esitys:  Hallitus nimitti Pavel Kiprianovin Kalle Katteluksen henkilökohtaiseksi varajäse-

neksi yliopistokollegioon vuoden 2021 loppuun kestävälle toimikaudelle ja esittää 

asiaa edustajiston vahvistettavaksi.  

Päätös:  

12.§  Muut esille tulevat asiat 

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

jiston kokouksessa toivomusponsia. Edustajiston hyväksyessä toivomusponnen hallituk-

sen on toimivaltansa rajoissa ryhdyttävä ponnen edellyttämiin toimenpiteisiin 30 päivän 

kuluessa. Hallituksen tulee kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle tiedoksi toimenpi-

teet, joita ponnen johdosta on tehty.” 

Esitys:  Käsitellään muut esille tulevat asiat. 

Päätös: 

   

13. § Kokouksen päättäminen 

 Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen kello.  

 

 Ella Partanen   Sanna Heinonen 

Edustajiston puheenjohtaja  Pääsihteeri 


