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Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta 

Edustajiston kokous 1/2022 

Esityslista 

24.2.2022 

ESITYSLISTA  

Edustajiston kokous 1/2022 

 

Aika:             24.2.2022 klo 17.00 

Paikka:        Joensuu: M100 

                      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 Emilia Honkanen 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 17.2.2022 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja 

lähetettiin sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille. 

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Päätös: 

 

3.§ Muutokset edustajiston kokoonpanossa 

 

Asia:  Seuraavat muutokset edustajiston kokoonpanoon: 

• Matti Karhunen (Deeky) on ISYYn hallituksen jäsen ja näin ollen ei voi toi-

mia edustajiston jäsenenä. Hänen tilalleen nousee Joonas Pänkäläinen 

(Deeku) 

• Pauliina Ryökäs (FaBio) on ISYYn hallituksen jäsen ja näin ollen ei voi toimia 

edustajiston varajäsenenä. 

• Jimi Virkkala (FaBio) on ISYYn hallituksen jäsen ja näin ollen ei voi toimia 

edustajiston varajäsenenä. 

• Ville-Pekka Timonen (Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto) on ISYYn hallituksen 

jäsen ja näin ollen ei voi toimia edustajiston jäsenenä. Hänen tilalleen nou-

see Antti Saarelainen (Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto). 

• Saara Myllynen (Kylterit) on ISYYn hallituksen jäsen ja näin ollen ei voi toi-

mia edustajiston varajäsenenä. 

• Eetu Hyvönen (Kylterit) on ISYYn hallituksen jäsen ja näin ollen ei voi toimia 

edustajiston varajäsenenä. 

• Laura Kangasoja (Opiskelevat kokoomulaiset) on ISYYn hallituksen jäsen ja 

näin ollen ei voi toimia edustajiston varajäsenenä. 

• Sami Tanskanen (Vihreät) on ISYYn hallituksen jäsen jäsen ja näin ollen ei 

voi toimia edustajiston varajäsenenä. 

• Niklas Leinonen (Keskeiset) on ISYYn työntekijäksi ja on näin ollen estynyt 

toimimaan edustajiston varajäsenenä työsuhteensa ajan. 

 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

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. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

Tuomas Karikorpi (Vihreät) ja Miro Helminen (Kylterit)  

 

Ääntenlaskijat: 

Samir Moniruzzaman (Deeku) ja Inka Rantamäki (FaBio)  

Sauli Löllö (Opiskelevat kokoomuslaiset) ja Teemu Toivonen (Keskeiset) 

 

Päätös:  

5. § 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. 

Päätös:  

 

6. § Yhdenvertaisuustarkkailijoiden valinta 

 

Asia: Edustajisto on toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2021 päättänyt: ” Edustajiston 

kokouksissa tulee olla nimetyt yhdenvertaisuustarkkailijat.” 

Esitys: Yhdenvertaisuustarkkailijoiksi esitetään Roosa Ylikoski ja Arttu Leppäkynnäs. 

Päätös:  

 

7. § Ilmoitusasiat, liite 7 

Asia: 

1. Tapahtumat ja muut tilaisuudet 

2. Toimistojen kuulumiset 

3. Valiokuntien kuulumiset 

4. Pääsihteeri Sanna Heinosen on irtisanoutunut 4.3.2022 alkaen. Pääsihteeriä 

sijaistaa Hannele Mirola kunnes uusi pääsihteeri on valittu. 
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5. Tiedoksi: Hallituksen perustamat työryhmät. Hallitus perusti työryhmän vuo-

deksi 2022 valmistelemaan ISYYn uuden asiakirjan nykyisen yritysyhteistyö-

asiakirjan tilalle. Työryhmään nimetään henkilökunnan edustajana tapahtuma-

tuottaja, lisäksi hallitus nimitti työryhmään Eetu Hyvösen (pj.) ja Sonja Soin-

teen.  

6. Tiedoksi: Hallituksen perustamat työryhmät. Hallitus perustaa työryhmän vuo-

deksi 2022 selvittämään toimintasuunnitelman kirjauksen mukaisen säätiön 

perustamisen mahdollisuuksia, laatimaan aikataulun ja sekä määrittämään 

säätiön tarkoituksen ja tavoitteen. Työryhmään nimettiin henkilökunnan edus-

tajana edunvalvonta-asiantuntija Pekka Koivaara, lisäksi hallitus nimitti työryh-

mään Sami Tanskasen (pj.), Jimi Virkkalan, Eetu Hyvönen, Emilia Honkanen, 

Vesa Janhunen ja Aleksi Kinnunen. Työryhmä tekee esityksen hallitukselle 31.3. 

mennessä säätiön tarkoituksesta ja tavoitteista sekä talousvaliokunnalle esityk-

sen säätiön tarvitseman pääoman suuruudesta.  

7. Tiedoksi: Hallituksen perustamat työryhmät. Hallitus perusti työelämätapahtu-

mien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavaan työryhmän vuodeksi 2022. 

Työryhmään nimettiin henkilökunnan edustajina pääsihteeri, jäsenpalveluasi-

antuntija, tapahtumatuottaja, kv-koordinaattori sekä kv- ja hallintokoordinaat-

tori, lisäksi hallitus nimitti keskuudestaan jäseniksi Pauliina Ryökkään (pj.) ja 

Kaisa Rautiainen.  

8. Tiedoksi: Joensuun puheenjohtajaneuvoston puheenjohtajaksi on valittu Simo 

Koljonen. 

9. SILLAT-hanke saa jatkoa ajalle 2022-2023. 

10. Edustajistoryhmien toimintarahaohjeistus, liite 7 

11. 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:  

 

8. §   Edustajiston puheenjohtajiston palkkiot vuodelle 2022 

Asia:  Ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtajille on aiemmin maksettu palkkiota. 

ISYYn sääntöjen 51 § mukaan: ”Palkkiot luottamustoimista Ylioppilaskunnan luotta-

mushenkilöt voivat saada tehtävistään palkkion. Edustajisto päättää edustajiston 

puheenjohtajiston palkkiot. Muiden toimielimien ja luottamushenkilöiden palkkioi-

den osalta päättää hallitus.” Edustajiston puheenjohtaja on itse toimensa puolesta 

kuitenkin jäävi tekemään asiasta esitystä edustajistolle, joten hallituksen tulisi 

tehdä asiasta esitys edustajistolle. 
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Esitys:  Hallitus edustajistolle, että puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimen hoidosta 

1000 euroa vuodessa. Varapuheenjohtajille molemmille esitetään luottamustoi-

men hoidosta 500 euroa vuodessa.  

Päätös:   

 

9. §          Tilintarkastajan valinta 

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

edustajisto valitsee tilintarkastusyhteisön tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varati-

lintarkastajat. --- ”. Ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisönä on toiminut useamman 

vuoden KPMG Oy Ab. Yhteistyö KPMG:n kanssa on toiminut hyvin.  

Esitys:   Hallitus esittää edustajistolle, että tilikauden 2022 tilintarkastajaksi valitaan tilintar-

kastusyhteisö KPMG Oy Ab/Jere Niskanen.  

Päätös:   

 

10.§     Sääntövaliokunnan valinta kaudelle 2022–2023 

Asia:   Ylioppilaskunnan sääntöjen 24 §:n mukaan: ” Edustajisto valitsee jäsentensä keskuu-

desta sääntövaliokunnan. Sääntövaliokuntaan tulee valita edustajia mahdollisim-

man monesta edustajistoryhmästä. Valiokuntaan valitaan vähintään kuusi (6) ja 

enintään kahdeksan (8) jäsentä sekä tarvittaessa enintään neljä (4) varajäsentä jär-

jestyksessä. Edustajisto valitsee valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

valiokunnan jäsenten keskuudesta. Sääntövaliokunta voi kutsua kuultavaksi asian-

tuntijoita. 

Esitys:    Valitaan edustajiston varsinaisten ja varajäsenten keskuudesta vähintään kuusi (6) 

ja enintään kahdeksan (8) sääntövaliokunnan jäsentä sekä tarvittaessa enintään 

neljä (4) varajäsentä. Valitaan sääntövaliokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjoh-

taja valiokunnan jäsenten keskuudesta 

Päätös: 

11.§  Talousvaliokunnan valinta kaudelle 2022–2023  

Asia: ISYYn säännöt 24a: ”Talouden erityiskysymyksiä ylioppilaskunnassa valmistelee talous-

valiokunta. Edustajisto nimittää toimikautensa alussa valiokuntaan vähintään neljä (4) 

ja enintään kuusi (6) ylioppilaskunnan jäsentä sekä enintään neljä (4) varajäsentä. Li-

säksi hallitus nimittää talousvaliokuntaan vähintään yhden (1) ja enintään kolme (3) 

asiantuntijajäsentä varsinaisiksi jäseniksi. Edustajisto nimittää talousvaliokunnan pu-

heenjohtajan talousvaliokunnan jäsenistä. Talousvaliokunta valitsee keskuudestaan va-
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rapuheenjohtajan. Talousvaliokunnan jäsenten tulee olla talouteen perehtyneitä ja ta-

loudesta kiinnostuneita.” 

 

Esitys:    Valitaan edustajiston varsinaisten ja varajäsenten keskuudesta vähintään neljä (4) 

ja enintään kuusi (6) ylioppilaskunnan jäsentä sekä enintään neljä (4) varajäsentä. 

Edustajisto nimittää talousvaliokunnan puheenjohtajan talousvaliokunnan jäse-

nistä. 

Päätös: 

 

12.§ Muiden edustajiston tarpeelliseksi katsomien valiokuntien perustaminen 

kaudelle 2022–2023  

Asia:      Ylioppilaskunnan sääntöjen 25 §:n mukaan: ”Edustajisto voi perustaa enintään toimi-

kaudekseen valiokuntia. Edustajisto määrittää valiokunnan tehtävät, sen toimialan ja 

jäsenet valiokuntaa perustaessaan. Valiokunta voi tehdä edustajistolle tai hallitukselle 

esityksiä toimialaansa kuuluvista asioista.”  

 

Esitys:  Edustajisto päättää tarpeellisten valiokuntien perustamisesta.  

 

Päätös: 

 

 

13.§ Edustajiston edustajien valinta hallituksen perustamiin työryhmiin 

Asia: ISYYn säännöt 38:”Hallitus voi perustaa ja lakkauttaa tarvitsemiaan työryhmiä. Halli-

tus määrittää työryhmien tehtävät, toimikauden, toimialan ja jäsenet työryhmää perus-

taessaan. Hallitus valitsee työryhmän jäsenet ja tarvittaessa varajäsenet. Hallitus voi 

tarvittaessa vaihtaa työryhmän jäseniä kesken toimikauden. Työryhmä voi tehdä halli-

tukselle esityksiä toimialaansa kuuluvista asioista. Työryhmän toimikausi voi olla tois-

taiseksi voimassaoleva.” 

 1. ISYYn yhdenvertaissuunnitelma on voimassa vuoden 2022 loppuun. Hallitus on 

käynnistänyt suunnitelman päivitystyön ja nimennyt työryhmän tekemään valmis-

televaa työtä. Yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyy edustajisto. ”Yhdenvertai-

suussuunnitelman tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, syrji-

mättömyyttä, yhdenvertaisuutta sekä opiskeluympäristön fyysistä ja psyykkistä 

turvallisuutta ISYYssä sekä sen toiminnan piirissä olevissa järjestöissä ja kerhoissa. 

Yhdenvertaisuussuunnitelma on toimintaa ohjaava asiakirja ja siihen sitoutumista 

edellytetään niin ISYYn toimijoilta kuin työntekijöiltä. Itä-Suomen yliopiston ylioppi-

laskunnan hallitus on hyväksynyt yhdenvertaisuussuunnitelman kokouksessaan 

10.10.2018 ja ylioppilaskunnan edustajisto kokouksessaan 16 24.10.2018. Yhden-

vertaisuussuunnitelma on voimassa vuosina 2018–2022.” (ISYYn yhdenvertaisuus-

suunnitelmasta) 
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Työryhmään nimettiin henkilökunnan edustajina luottamushenkilö ja työsuojelu-

valtuutettu lisäksi hallitus nimitti työryhmään keskuudestaan jäseniksi Matti Karhu-

nen, Ville-Pekka Timonen ja Laura Kangasoja. Työryhmän puheenjohtajaksi nimet-

tiin Ville-Pekka Timonen. 

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee 1-3 jäsentä työryhmään. 

Päätös:  

14.§ Esitys edustajistolle SYL:n liittokokousdelegaation valinnasta, liite 14 

Asia:  SYL:n liittokokous järjestetään vuosittain. Vuonna 2022 ISYYllä on jäsenmääränsä 

mukaan 14 kokousedustajaa, lisäksi ISYY voi valita kokoukseen enintään 14 vara-

edustajaa. Vuonden 2023 edustajamääristä ei ole vielä varmaa tietoa.  

Esitys:    1. Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy liitteen 14 mukaisen liittokokous-

delegaatiopaikkojen jaon vuosille 2022–2023.  

2. Hallitus esittää edustajistolle, että edustajistoryhmien tulee esittää edusta-

jansa vuoden 2022 liittokokoukseen 30.9.2022 mennessä. Edustajistoryhmiä 

muistutetaan nimeämisistä 2022 syyskuun alussa. Mikäli ryhmät eivät ole eh-

dottaneet omia edustajiaan voi hallitus valita puuttuvat edustajat.  

3. Hallitus esittää edustajistolle, että edustajistoryhmien tulee esittää edusta-

jansa vuoden 2023 liittokokoukseen 30.9.2023 mennessä. Edustajistoryhmiä 

muistutetaan nimeämisistä 2023 syyskuun alussa. Mikäli ryhmät eivät ole eh-

dottaneet omia edustajiaan voi hallitus valita puuttuvat edustajat.  

Päätös:  

 

 

15.§ Pääsihteerin irtisanoutuminen  

Asia: ISYYn pääsihteeri Sanna Heinonen on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen 7.2.2022. 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 46 §:n mukaan: Ylioppilaskunnalla tulee olla pääsihteeri. Jos 

pääsihteeri on pysyvästi estynyt tai esteellinen hoitamaan tehtäviään on hallituksen aloitet-

tava ensi tilassa valmistelut pääsihteerin toimen täyttämiseksi.  

 Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan Edustajiston tehtävänä on 5. valita ja vapauttaa 

tehtävistään ylioppilaskunnan pääsihteeri.  

Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle, että se toteaa pääsihteerin irtisanoutumisen 4.3.2022 alkaen 

ja vapauttaa ISYYn pääsihteeri Sanna Heinosen pääsihteerin tehtävästä.  
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Päätös: 

 

16.§    Pääsihteerin haku ja valintaprosessia koskeva pykälä 

Asia: Pääsihteeri Sanna Heinonen on irtisanoutunut pääsihteerin tehtävistä siirtyäkseen uusiin 

haasteisiin 4.3.2022 alkaen. Pääsihteerin tehtävästä tulee avata haku sekä päättää 

haku- ja  valinta-aikatauluista. 

Esitys:   Hallitus esittää edustajistolle seuraavanlaista käytäntöä rekrytoinnin toimenpiteistä: 

1. Hallitus on avannut haun tehtävään 17.2.-20.3.2022 klo 23.59, jonka jälkeen hakemuk-

set avataan hallitukselle arvioitavaksi. Hallitus perehtyy hakemuksiin. Hallituksen lisäksi 

kutsutaan vs. pääsihteeri, henkilöstön nimeämä edustaja ja edustajiston puheenjohtaja 

osallistumaan haastateltavien valintaan.  

2. Hallituksen kokouksessa 24.3. valitaan haastateltavat ja ilmoitetaan haastatteluajat. 

Haasteltavaksi valikoidaan 3–5 parasta ehdokasta hakemusten perusteella. 

3.  Hallitus ja edustajiston puheenjohtaja haastattelevat 26.3. ehdokkaat Joensuussa, sit-

ten että edustajisto voi tulla paikalle seuraamaan haastatteluja. Hakemukset ja cv:t ovat 

edustajiston jäsenten luettavana ISYYn toimistoilla hakuajan päättymisen jälkeen.  

4. Hallitus tekee esityksen valittavasta ja hänelle varahenkilöstä edustajistolle 31.3. ko-

kouksessaan.  

5. Valinta uudesta pääsihteeristä tehdään 7.4. edustajiston kokouksessa. 

Päätös:  

 

17.§ 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: 

   

18. § Kokouksen päättäminen 

 Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen kello. 



 
 

 Emilia Honkanen   Sanna Heinonen 

Edustajiston puheenjohtaja  Pääsihteeri 


