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Edustajiston kokous 8/2022 

 

 

Aika: 13.12.2022 klo 17.00 

Paikka: Joensuu: AU100 

Kuopio: SN201 

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.” 
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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 näiden sääntöjen 11 §:n 

2. momentin mukaisesti.” 

Kokouskutsu annettiin 2.12.2022 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja 

lähetettiin sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille. 

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: 

 

3 § Muutokset edustajiston kokoonpanossa 

 

Asia: Kokouskutsun lähtiessä ei tiedossa olevia muutoksia. 

 

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: 

 

Esitys ääntenlaskijoiksi: 

 

 

Päätös:  
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5 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 

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. Yritysyhteistyön periaatteet 

2. Tapahtumat ja muut tilaisuudet 

3. Toimistojen kuulumiset 

4. Valiokuntien kuulumiset 

5. 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 §          Tilintarkastajan valinta 

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

edustajisto valitsee tilintarkastusyhteisön tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille 

varatilintarkastajat. --- ”. Ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisönä on toiminut 

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

Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle, että tilikauden 2023 tilintarkastajaksi valitaan 

tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab/Jere Niskanen.  

Päätös:   

 

9 §  Muutosesitys ylioppilaskunnan sääntöihin, ensimmäinen käsittely, liite 9 

Asia:  ISYYn hallitus on kokouksessaan 30/2022 pyytänyt sääntövaliokuntaa tekemään 

esityksen sääntömuutoksista sääntöjen pykälien 26, 28, 33, 36 & 52 osalta. Lisäksi 

säännöissä on epämääräisiä ja vanhentuneita ilmaisuja, joita olisi hyvä tarkistaa. 

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;” 

Sääntövaliokunta on tarkastellut ISYYn sääntöjä kokouksessaan 3/2022 ja tehnyt 

liitteen 9 mukaisia sääntömuutosesityksiä edustajistolle. 

Esitys: Hyväksytään liitteessä 9 esitetyt sääntömuutokset ja siirretään ne edustajiston 

toiseen käsittelyyn. 

Päätös: 

 

10 §  Esitys säätiön valmistelun aikataulusta ja toimenpiteistä, liite 10 

 

Asia:   ISYYn säätiötyöryhmä on tehnyt vuoden 2022 aikana luonnoksen säätiön 

tarkoituksesta ja toimintaperiaatteista, joista järjestettiin lähetekeskustelu 

edustajiston kokouksessa 3-2022. Säätiötyöryhmä ja ISYYn hallitus on lisäksi 

käynyt keskustelua säätiön perustamisesta ISYYn tilintarkastusyhteisön ja Itä-

Suomen yliopiston edustajan kanssa. Edustajiston kokouksessa 7-2022 

hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti ISYY päättää säätiön 

perustamisesta vuonna 2023. Säätiön perustamista varten on asianmukaista 

päättää valmistelun tarkemmista aikatauluista ja käytännöistä. 

Esitys:   Hallitus on kokouksessaan 40-2022 hyväksynyt liitteen 10 mukaisen 

suunnitelman säätiön valmistelun aikataulusta ja toimenpiteistä ja esittää 

suunnitelman edustajiston hyväksyttäväksi. 

Päätös: 
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11 §  Pääsihteerin valinta 

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

Jos pääsihteeri on pysyvästi estynyt tai esteellinen hoitamaan tehtäviään on hallituksen 

aloitettava ensi tilassa valmistelut pääsihteerin toimen täyttämiseksi. 

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

vapauttaa tehtävistään ylioppilaskunnan pääsihteeri.  

Haku pääsihteerin tehtävään on auki ajalla 4.11.–4.12.2022. Haastattelut 

järjestetään Joensuussa 10.12.2022. Hallitus tekee edustajistolle esityksen 

pääsihteerin valinnasta kokouksessaan 13.12.2022. 

Esitys:  Hallitus esittää, että edustajisto tekee päätöksen pääsihteerin valinnasta. Hallitus 

tuo esityksen edustajiston kokoukseen. 

Päätös:  

 

12 §   Hallituksen muodostajan valinta 

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”2. valita 

hallituksen muodostaja”. 

 

  ISYYn säännöt 27 §: ”Edustajisto valitsee hallituksen muodostajan ennen 

toimikautensa alkua pidettävässä järjestäytymiskokouksessa näiden sääntöjen 11 § 1 

momentin 1 kohdan mukaisesti, sekä ensimmäisen toimintavuotensa viimeisessä 

kokouksessa tai kokouksessa, jossa hallitus on saanut edustajistolta 

epäluottamuslauseen näiden sääntöjen 22 §:n mukaisesti.  

 

  Hallituksen muodostajaksi on vaalikelpoinen ylioppilaskunnan jäsen, joka on 

vaalikelpoinen hallituksen jäseneksi. Jos ehdokkaita hallituksen muodostajaksi on vain 

yksi, katsotaan hänet valituksi hallituksen muodostajaksi. Ehdokkaita ollessa enemmän 

kuin yksi hallituksen muodostaja valitaan suljetulla lippuäänestyksellä.  

 

  Mikäli yksikään ehdokkaista ei saa äänestyksen ensimmäisellä kierroksella yli puolia 

annetuista äänistä, järjestetään vaalissa toinen kierros kahden eniten ääniä saaneiden 

ehdokkaiden kesken. Toisella äänestyskierroksella valituksi tulee henkilö, joka saa 

enemmistön annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee arpa.” 

 

Esitys:  Valitaan hallituksen muodostaja. 

 

Päätös: 
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13 §  Hallituksen muodostajan esitys hallitukseksi vuodelle 2023 

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”3. valita 

hallituksen muodostajan esityksestä hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat 

sekä hallituksen muut jäsenet […]”. 

 

  Edelleen ylioppilaskunnan sääntöjen 26 §:n mukaan: ”Ylioppilaskunnan hallitukseen 

kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja siten, että molemmat kampukset ovat 

edustettuina puheenjohtajistossa, sekä vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) 

jäsentä. Hallitus valitaan kalenterivuodeksi. Hallitukseen valittu edustajiston jäsen on 

estynyt toimimaan edustajiston jäsenenä hallituskautensa aikana.”  

   

  Sääntöjen 28 §:n mukaan: ”Edustajiston valittua hallituksen muodostajan tulee tämän 

tehdä esitys hallituksen puheenjohtajistosta, hallituksen jäsenten määrästä sekä 

hallituksen jäsenistä samassa kokouksessa. Edustajiston hyväksyessä hallituksen 

muodostajan esityksen, on tämän esittämät henkilöt valittu hallituksen 

puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi ja hallituksen jäseniksi. Mikäli edustajisto ei 

hyväksy hallituksen muodostajan esitystä, suoritetaan uusi hallituksen muodostajan 

vaali 28 §:n mukaisesti. Sama henkilö voidaan valita uudelleen hallituksen 

muodostajaksi. Valintamenettelyä jatketaan kunnes hallitus on valittu. Hallituksen 

puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimivat hallituksen järjestäytymiskokouksen 

nimeämien kampusvaliokuntien puheenjohtajina, kukin yhdellä kampuksella.” 

 

Esitys:  Valitaan ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut 

hallituksen jäsenet vuodelle 2023. 

 

Päätös: 

 

14 §  Edustajiston puheenjohtajan valinta vuodelle 2022 

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”1. valita 

edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat”. 

 

  Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n mukaan: ”Edustajisto valitsee 

järjestäytymiskokouksessaan varsinaisten jäsenten keskuudesta edustajiston 

puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan. Kunnes puheenjohtaja on valittu, johtaa 

puhetta edustajiston fyysiseltä iältään vanhin varsinainen jäsen. Puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtajat valitaan kalenterivuodeksi. Edustajiston puheenjohtajasta 

käytetään nimitystä ylioppilaskunnan puheenjohtaja.” 

 

  Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n 3. momentin mukaan: ”Sen estämättä, mitä on 

määrätty edustajiston jäsenten vapauttamisesta tehtävistään hallituksen jäsenyyden 

perustella, voidaan väistyvän hallituksen jäsen valita edustajiston seuraavan vuoden 

puheenjohtajistoon.” 
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Esitys:   Valitaan edustajiston puheenjohtaja vuodelle 2023. 

 

Päätös:  

 

 

15 §        Edustajiston 1. varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2023 

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”1. valita 

edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat”. 

 

  Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n mukaan: ”Edustajisto valitsee 

järjestäytymiskokouksessaan varsinaisten jäsenten keskuudesta edustajiston 

puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan. Kunnes puheenjohtaja on valittu, johtaa 

puhetta edustajiston fyysiseltä iältään vanhin varsinainen jäsen. Puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtajat valitaan kalenterivuodeksi. Edustajiston puheenjohtajasta 

käytetään nimitystä ylioppilaskunnan puheenjohtaja.” 

 

  Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n 3. momentin mukaan: ”Sen estämättä, mitä on 

määrätty edustajiston jäsenten vapauttamisesta tehtävistään hallituksen jäsenyyden 

perustella, voidaan väistyvän hallituksen jäsen valita edustajiston seuraavan vuoden 

puheenjohtajistoon.” 

 

Esitys:   Valitaan edustajiston 1. varapuheenjohtaja vuodelle 2023. 

 

Päätös: 

 

16 §  Edustajiston 2. varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2023 

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”1. valita 

edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat”. 

 

  Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n mukaan: ”Edustajisto valitsee 

järjestäytymiskokouksessaan varsinaisten jäsenten keskuudesta edustajiston 

puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan. Kunnes puheenjohtaja on valittu, johtaa 

puhetta edustajiston fyysiseltä iältään vanhin varsinainen jäsen. Puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtajat valitaan kalenterivuodeksi. Edustajiston puheenjohtajasta 

käytetään nimitystä ylioppilaskunnan puheenjohtaja.” 

 

  Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n 3. momentin mukaan: ”Sen estämättä, mitä on 

määrätty edustajiston jäsenten vapauttamisesta tehtävistään hallituksen jäsenyyden 

perustella, voidaan väistyvän hallituksen jäsen valita edustajiston seuraavan vuoden 

puheenjohtajistoon.” 
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Esitys:   Valitaan edustajiston 2. varapuheenjohtaja vuodelle 2023. 

 

Päätös: 

 

 

 

17 § 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 

30 päivän kuluessa. Hallituksen tulee kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle tiedoksi 

toimenpiteet, joita ponnen johdosta on tehty.” 

Esitys:  Käsitellään muut esille tulevat asiat. 

Päätös: 

   

18 §  Kokouksen päättäminen 

  

 

 Emilia Honkanen   Hannele Mirola 

edustajiston puheenjohtaja  pääsihteeri (vs.) 


