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Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta 

Edustajiston kokous 5/2022 

Esityslista 

25.10.2022 

ESITYSLISTA 

Edustajiston kokous 5/2022 

 

Aika: 25.10.2022 klo 17.00 

Paikka: Joensuu: AU100 

Kuopio: SN200 

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

on estynyt saapumasta edustajiston kokoukseen, tulee kutsua tilalleen varaedustaja 

samasta vaaliliitosta, josta hänet 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 

kokoukseen 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.” 
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Kokouskutsu annettiin 18.10.2022 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja 

lähetettiin sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille. 

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: 

 

3.§ Muutokset edustajiston kokoonpanossa 

 

Asia: Edustajiston kokoonpanossa ei ole muutoksia edellisen kokouksen jälkeen. 

 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös:  

 

4.§ Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 

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

pöytäkirjaa. 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 

edustajiston 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. 

Esitys pöytäkirjantarkastajiksi: 

Julia Lautala (ISYYn Demariopiskelijat) ja Maija Kuivalainen (Itä-Suomen Vihreä 

Vasemmisto)  

 

Esitys ääntenlaskijoiksi: 

Miro Helminen (Kylterit), Sauli Löllö (Opiskelevat kokoomuslaiset), Riku Kukkonen 

(Savilahden sivistyneet) ja Tuomas Karikorpi (Vihreä lista) 

 

Päätös:  

 

 

5. § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
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Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 15 §:n mukaan: "Edustajiston kokouksen asialistan 

valmistelee edustajiston puheenjohtaja; puheenjohtaja voi käyttää apunaan 

pääsihteeriä. Edustajiston kokouksessa käsitellään edustajiston puheenjohtajan, 

hallituksen ja edustajiston 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 

edellyttävää 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 Wilma Poutasta (Vihreä lista) ja Roosa 

Ikimerta (Itä-Suomen vihreä vasemmisto). 

Päätös:   

 

7. § Ilmoitusasiat 

Asia: 

1. Tapahtumat ja muut tilaisuudet 

2. Toimistojen kuulumiset 

3. Valiokuntien kuulumiset 

4. Hallituksen ajankohtaiskatsaus 

5. Toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2023 on kommenttikierroksella 

24.10.2022 saakka 

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 §  ISYYn Yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyminen, liite 8.1 ja 8.2 

Asia:  ISYYn hallitus on valmistellut henkilöstön kanssa ISYYn 

Yhdenvertaisuussuunnitelman, joka on liitteenä 8.1. Suunnitelman liite on 

Turvallisemman tilan periaatteet, joka on liitteenä 8.2. (Luonnokset on olleet 

edustajistolla kommentoitavana.) 

Esitys:  Edustajisto hyväksyy Yhdenvertaisuussuunnitelman (Liite 8.1), jonka liite on 

Turvallisemman tilan periaatteet. (Liite 8.2) 

 

Päätös:  

 

9 §  ISYYn strategian osavuosikatsaus, liite 9 

Asia:  Edustajisto on hyväksynyt ISYYlle strategian vuosille 2021–2024 kokouksessaan 5-

2020. ISYYn hallitus ja pääsihteeri ovat valmistelleet katsauksen strategian 

toteutumiseen kuluvalta vuodelta. 

Esitys:  Merkitään osavuosikatsaus ja käyty keskustelu tiedoksi. 

Päätös:  

 

 

10 §  Muutosesitys ylioppilaskunnan sääntöihin, Toimen täyttäminen 

Ensimmäinen käsittely. 

 

Asia:  Hallitus on pyytänyt sääntövaliokuntaa tekemään edustajistolle esityksen ISYYn 

sääntöjen 45 §:n ”Toimen täyttäminen” osalta. 

Sääntövaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 2/2022 ja on tehnyt alla olevan 

muutosesityksen ylioppilaskunnan sääntöihin. 

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

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

enemmistöllä näiden sääntöjen muuttamisesta, sääntöjen muutoksen vahvistaa 

Itä-Suomen yliopiston rehtori;” 

 

Esitys:   Muutetaan ISYYn sääntöjen 45 § seuraavalla tavalla: 

Sinisellä lisäys, punaisella poisto. 
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45 § Toimen täyttäminen: 

Ylioppilaskunnan avoinna olevat toimet ja sijaisuudet täyttää hallitus avoimella 

hakumenettelyllä, mikäli työsuhde kestää enemmän kuin kolme (3) kaksitoista (12) 

kuukautta. Pääsihteeri voi täyttää enintään kolmeksi (3) kahdeksitoista (12) 

kuukaudeksi toimen ja sijaisuuden ilman hakumenettelyä, mikäli kiireellisyys tai 

erityinen syy niin vaatii. 

  

Vakituisen työntekijän vapaasta johtuvaa sijaisuutta hoitavan henkilön työsuhdetta 

voidaan jatkaatyösuhteen katkeamatta hallituksen päätöksellä ilman avointa 

hakumenettelyä enintään kahdellatoista (12) kuukaudella kerrallaan. 

  

Pääsihteerin ja päätoimittajan hakuaika on vähintään kolmekymmentä (30) 

vuorokautta. Muihin toimiin hakuaika on vähintään neljätoista (14) vuorokautta. 

Hakuaikaa voidaan jatkaa tai toimi julistaa uudelleen haettavaksi hallituksen 

päätöksellä, jos hallitus katsoo siihen olevan tarvetta. 

  

Toimi julistetaan haettavaksi ainakin ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla. 

Pääsihteerin toimi tulee lisäksi julistaa avoimeksi kampuskaupunkien 

maakuntalehdissä. Toimet tulee julkistaa myös muilla edustajiston päättämillä 

tavoilla. 

 

Päätös: 

 

 

11 §  Muutosesitys ylioppilaskunnan merkkiohjesääntöihin 

Ainoa käsittely. 

 

Asia:  Hallitus on pyytänyt sääntövaliokuntaa tekemään edustajistolle ylioppilaskunnan 

merkkiohjesäännön muuttamiseksi. Sääntövaliokunta käsitteli asiaa 

kokouksessaan 2/2022 ja on tehnyt alla olevan muutosesityksen ylioppilaskunnan 

merkkiohjesääntöön. 

 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18.1 § 25. kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on: 

”hyväksyä kahden kolmasosan enemmistöllä (2/3) työjärjestykset, talousohjesääntö 

merkkiohjesääntö sekä muut ylioppilaskunnan säännöt lukuun ottamatta 

hallituksen perustamien työryhmien, tiimien ja kerhojen sääntöjä;” 
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Esitys:  Muutetaan ISYYn merkkiohjesääntöä seuraavilla tavoilla: 

Sinisellä lisäys, punaisella poisto. 

4 § Ylioppilaskunnan huomionosoitustoimikunta  

Huomionosoitustoimikunta tekee hallitukselle esityksen ylioppilaskunnan kunnia-, 

ansio- ja kuntamerkeistä. Huomionosoitustoimikuntaan kuuluvat istuvan hallituksen 

puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja ja edustajiston puheenjohtaja, sekä neljän 

viimeisen vuoden hallitusten puheenjohtajat sekä varapuheenjohtajat ja edustajistojen 

puheenjohtajat. Huomionosoitustoimikunnan kutsuu koolle istuvan hallituksen 

puheenjohtaja. Kokous täytyy pitää viimeistään kuukausi ennen vuosijuhlia ja sen 

koollekutsumisaika on yksi viikko.  

  

5b § Ylioppilaskunnan kuntamerkki 

Kuntamerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminnallaan edistänyt 

ylioppilaskunnan toimintaa, hyvää henkeä ja kulttuuria. 

Kuntamerkin myöntämisestä päättää ylioppilaskunnan hallitus, 

huomionosoitustoimikunnan, kampusvaliokunnan tai järjestöjaoston 

puheenjohtajaneuvoston tai kerhon johtokunnan esityksestä. 

Huomionosoitustoimikunta, kampusvaliokunta tai järjestöjaosto 

puheenjohtajaneuvosto tai kerhon johtokunta ei voi esittää kuntamerkkiä omalle 

jäsenelleen. Kenellä tahansa ylioppilaskunnan jäsenellä tai alumnilla on oikeus esittää 

kuntamerkkiä, kuitenkin siten, että yhdellä henkilöllä on oikeus esittää yhtä 

huomionosoitusta vuodessa. 

Kuntamerkki myönnetään ylioppilaskunnan kuntanauhan kanssa. Kuntamerkkiä 

kannetaan kuntanauhan kanssa juhlapuvun vasemmalla puolella, mahdollisen taskun 

päällä. 

 

Päätös: 

 

12 § Muut esille tulevat asiat 

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

edustajiston kokouksessa toivomusponsia. Edustajiston hyväksyessä toivomusponnen 

hallituksen on toimivaltansa rajoissa ryhdyttävä ponnen edellyttämiin toimenpiteisiin 
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30 päivän kuluessa. Hallituksen tulee kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle tiedoksi 

toimenpiteet, joita ponnen johdosta on tehty.” 

Esitys:  Käsitellään muut esille tulevat asiat. 

Päätös: 

   

13 §  Kokouksen päättäminen 

  

 

 Emilia Honkanen   Antti Natunen 

Edustajiston puheenjohtaja  Pääsihteeri 


