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Aika:  2.2.2023 klo 17.00 

Paikka: Joensuu: M100 

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 Jimi Viita-aho 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 26.1.2023 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja 

lähetettiin sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille. 

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: 

 

3.§ Muutokset edustajiston kokoonpanossa 

 

Asia:  Seuraavat muutokset edustajiston kokoonpanoon: 

● Pauliina Ryökäs (FaBio) on ilmoittanut eroavansa edustajiston 

jäsenyydestä. 

● Julia Lautala (ISYYn Demariopiskelijat) on ISYYn hallituksen jäsen ja näin 

ollen ei voi toimia edustajiston jäsenenä. Hänen tilalleen nousee Annika 

Juurikka (ISYYn Demariopiskelijat). 

● Lassi Oikkonen (Keskeiset) on ISYYn hallituksen jäsen ja näin ollen ei voi 

toimia edustajiston jäsenenä. Hänen tilalleen nousee Eero Ellilä. 

● Miro Helminen (Kylterit) on ISYYn hallituksen jäsen ja näin ollen ei voi 

toimia edustajiston jäsenenä. Hänen tilalleen nousee Saara Myllynen 

(Kylterit). 

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

edustajiston varajäsenenä. 

● Otto Korkalainen (Opiskelevat kokoomuslaiset) on ISYYn hallituksen jäsen 

ja näin ollen ei voi toimia edustajiston varajäsenenä. 

● Mirka Nieminen (Savilahden Sivistyneet) on ISYYn hallituksen jäsen ja näin 

ollen ei voi toimia edustajiston jäsenenä. Hänen tilalleen nousee Jimi Viita-

aho (Savilahden Sivistyneet). 

● Niklas Leinonen (Keskeiset) toimii ISYYn työntekijänä ja on näin ollen 

estynyt toimimaan edustajiston jäsenenä työsuhteensa ajan. 

● Kaj Koivunen (DeeKu), Kaisla Niemelä (ISYYn Demariopiskelijat), Siiri 

Peltonen (ISYYn Demariopiskelijat), Virve Mikkonen (ISYYn 

Demariopiskelijat), Antti Saarelainen (Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto), Anja 

Studer (Keskeiset), Ella Veteläinen (Keskeiset), Janina Gallén (Opiskelevat 

Kokoomuslaiset) sekä Anssi Turunen (Vihreä lista) eivät ole ISYYn jäseniä ja 

näin ollen eivät  voi toimia edustajiston varajäsenenä. 

● Päivikki Ojalehto (Keskeiset) ja Pavel Kipriianov (Keskeiset) ovat 

ilmoittautunut poissa olevaksi, eivätkä voi tällöin toimia edustajiston 

varajäsenenä. 

 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: 
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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. 

Pöytäkirjantarkastajat: 

Matias Pelkonen (Vihreä lista) ja Emilia Honkanen (Kylterit)  

 

Ääntenlaskijat: 

Samir Moniruzzaman (Deeku) ja Inka Rantamäki (FaBio)  

Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) ja Reuben Amedalor (Keskeiset) 

 

Päätös: 

  

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:  
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6. § Yhdenvertaisuustarkkailijoiden valinta 

 

Asia: Edustajisto on toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2021 päättänyt: ” Edustajiston 

kokouksissa tulee olla nimetyt yhdenvertaisuustarkkailijat.” 

Esitys: Yhdenvertaisuustarkkailijoiksi esitetään Miika Hiltusta (Kylterit) ja Helmi Vanhasta 

(Vihreä Lista). 

Päätös:  

 

7. § Ilmoitusasiat, liitteet 7.1 ja 7.2 

Asia: 

1. Alumnien tervehdys edustajistolle 

2. Tapahtumat ja muut tilaisuudet 

3. Toimistojen kuulumiset 

4. Valiokuntien kuulumiset 

5. Hallitus perusti eduskuntavaalityöryhmän. Hallitus valitsi 

eduskuntavaalityöryhmään hallituksen jäsenet Otto Korkalainen, Julia Lautala, 

Eetu Hyvönen ja Niina-Hannele Nuutinen sekä edunvalvonta-asiantuntijat 

Pekka Koivaara ja Mikko Aaltonen. Lisäksi päätettiin pyytää 

sähköpostilistakyselyllä edustajiston listalta kolme edustajiston jäsentä 

työryhmän jäseneksi. 

6. Kuopion puheenjohtajaneuvoston vuosikertomus, liite 7.1 

7. Edustajistoryhmien toimintarahaohjeistus, liite 7.2 

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:  

 

8. §  Pääsihteerin rekrytointi, liite 8 

Asia:  Hallitus avasi kokouksessaan 35-2022, 4.11.2022 haun pääsihteerin toimeen ajalle 

4.11.–4.12.2022. Määräaikaan mennessä avoinna olleeseen pääsihteerin paikkaan 

tuli viisi hakemusta. 

Hallitus päätti kokouksessaan 41-2022 8.12.2022, että pääsihteerin hakuaikaa 

jatketaan 8.1.2023 klo 23.59 asti, ja että aiemmin tulleet hakemukset otetaan 

huomioon. Jatketun hakuajan puitteissa tuli kaksi uutta hakemusta. 
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Rekrytointiryhmään kuului hallituksen puheenjohtajisto, kolme hallituksen jäsentä, 

edustajiston puheenjohtaja, vs. pääsihteeri sekä henkilöstön nimeämä edustaja. 

Hallitus päätti kokouksessaan 1-2023, 12.1.2023, että haastatteluun kutsutaan 

seuraavat neljä henkilöä: 

Aaltonen Mikko, TM, HTM, Tradenomi 

 Hiltunen Tuomas, FM 

 Kansanen Helena, MSc in International Relations of the European Union, BBA 

 Partanen Ella, YTM 

Haastattelut pidettiin 21.1.2023 Joensuussa. 

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että pääsihteerin tehtävään valitaan Helena 

Kansanen, MSc in International Relations of the European Union, BBA ja 

varahenkilöksi Ella Partanen, YTM. 

Perustelut: Kelpoisuus- ja soveltuvuusvaatimukset parhaiten täytti Helena 

Kansanen tehtävään soveltuvalla koulutuksella, monipuolisella työkokemuksella 

hallinto- ja taloustehtävistä sekä erinomaisilla vuorovaikutustaidoilla. Hallitus arvioi 

haastattelussa esiin tulleita toimen täyttämisen kokonaisarviointiin perustuvia 

asioita hakijan valintaa puoltavina. 

Päätös: 

 

9. §  Edustajiston lähetekeskustelu mahdollisesta toimitilan hankinnasta ISYYlle, 

liitteet 9.1 ja 9.2 

Asia:  Joensuun keskustassa on myynnissä asunto-osakeyhtiön osakkeet 679 - 978, jotka 

oikeuttavat Sepänkatu 33a:ssa sijaitsevan 250 m2 liiketilan hallintaan. 

Esitys:  Hallitus esittää, että edustajisto käy lähetekeskustelun mahdollisesta toimitilan 

hankinnasta ja päättää jatketaanko asian eteenpäin viemistä. 

Päätös: 

 

10. § Kuntotarkastuksen teettäminen Asunto Oy Joensuun Sepänmökin myytävänä 

olevaan liiketilaan (pykälä käsitellään, jos edellisessä pykälässä on päätetty jatkaa 

asian eteenpäin viemistä) 

Asia:  Ennen mahdollista ostopäätöstä on perusteltua selvittää ostettavien tilojen kunto. 

Talousarviossa ei ole tähän varattuna rahaa. 
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Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että kyseessä olevaan liiketilaan teetetään 

kuntotarkastus ja että edustajisto hyväksyy tähän tarkoitukseen käytettäväksi 

enintään 2000 euroa. 

Päätös:   

 

11. § Edustajiston puheenjohtajiston palkkiot vuodelle 2023 

Asia:  Ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtajille on aiemmin maksettu palkkiota. 

ISYYn sääntöjen 51 § mukaan: ”Palkkiot luottamustoimista Ylioppilaskunnan 

luottamushenkilöt voivat saada tehtävistään palkkion. Edustajisto päättää 

edustajiston puheenjohtajiston palkkiot. Muiden toimielimien ja 

luottamushenkilöiden palkkioiden osalta päättää hallitus.” Edustajiston 

puheenjohtaja on itse toimensa puolesta kuitenkin jäävi tekemään asiasta esitystä 

edustajistolle, joten hallituksen tulisi tehdä asiasta esitys edustajistolle. 

Esitys:  Hallitus edustajistolle, että puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimen hoidosta 

1000 euroa vuodessa. Varapuheenjohtajille molemmille esitetään 

luottamustoimen hoidosta 500 euroa vuodessa.  

Päätös:   

 

12.§     Muutokset sääntövaliokunnan kokoonpanossa 

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

keskuudesta sääntövaliokunnan. Sääntövaliokuntaan tulee valita edustajia 

mahdollisimman monesta edustajistoryhmästä. Valiokuntaan valitaan vähintään 

kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä sekä tarvittaessa enintään neljä (4) 

varajäsentä järjestyksessä. Edustajisto valitsee valiokunnan puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan valiokunnan jäsenten keskuudesta. Sääntövaliokunta voi 

kutsua kuultavaksi asiantuntijoita. 

  Sääntövaliokunnan varajäsen Mirka Nieminen on ISYYn hallituksessa, eikä näin ollen 

ole edustajiston jäsen eikä voi toimia sääntövaliokunnassa. 

Esitys: Edustajisto toteaa, ettei Mirka Nieminen enää ole sääntövaliokunnan varajäsen ja 

päättää varajäsenen valinnasta. 

Päätös: 

 

13.§     Muutokset talousvaliokunnan kokoonpanossa 

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

talousvaliokunta. Edustajisto nimittää toimikautensa alussa valiokuntaan vähintään 
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neljä (4) ja enintään kuusi (6) ylioppilaskunnan jäsentä sekä enintään neljä (4) 

varajäsentä. Lisäksi hallitus nimittää talousvaliokuntaan vähintään yhden (1) ja 

enintään kolme (3) asiantuntijajäsentä varsinaisiksi jäseniksi. Edustajisto nimittää 

talousvaliokunnan puheenjohtajan talousvaliokunnan jäsenistä. Talousvaliokunta 

valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Talousvaliokunnan jäsenten tulee olla 

talouteen perehtyneitä ja taloudesta kiinnostuneita.” 

 

Talousvaliokunnan varajäsen Lassi Oikkonen on ilmoittanut eroavansa 

talousvaliokunnan jäsenyydestä. 

Esitys: Edustajisto toteaa, ettei Lassi Oikkonen enää ole talousvaliokunnan varajäsen ja 

päättää varajäsenen valinnasta. 

Päätös: 

 

14.§ Edustajiston edustajien valinta hallituksen perustamiin työryhmiin 

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

Hallitus määrittää työryhmien tehtävät, toimikauden, toimialan ja jäsenet työryhmää 

perustaessaan. Hallitus valitsee työryhmän jäsenet ja tarvittaessa varajäsenet. Hallitus 

voi tarvittaessa vaihtaa työryhmän jäseniä kesken toimikauden. Työryhmä voi tehdä 

hallitukselle esityksiä toimialaansa kuuluvista asioista. Työryhmän toimikausi voi olla 

toistaiseksi voimassaoleva.” 

 1. Hallitus perusti säätiötyöryhmän ja nimesi työryhmään hallituksen jäsenet Eetu 

Hyvönen, Otto Korkalainen, Lassi Oikkonen ja Mirka Nieminen. Lisäksi työryhmän 

jäseneksi nimettiin pääsihteeri sekä henkilökunnan edustaja Pekka Koivaara. 

Hallitus kutsui Vesa Janhusen, Aleksi Kinnusen ja Emilia Honkasen työryhmän 

jäseneksi. 

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että edustajisto nimeää kaksi edustajaa 

säätiötyöryhmän jäseneksi. 

Päätös:  

 

 

15.§  Muutosesitys ylioppilaskunnan sääntöihin, toinen käsittely, liite 15  

Asia:   Edustajisto on kokouksessaan 8-2022 ensimmäisen kerran hyväksynyt liitteen 15 

  mukaisen muutosesityksen ISYYn 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;” 
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Esitys:    Hyväksytään liitteenä 15 olevat sääntömuutokset ylioppilaskunnan sääntöihin 

  toisen kerran ja lähetetään säännöt rehtorille vahvistettavaksi.  

Päätös: 

 

 

16.§ 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: 

   

17. § Kokouksen päättäminen 

 Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen kello 

 

 

 Jimi Viita-aho    Hannele Mirola 

Edustajiston puheenjohtaja  Pääsihteeri 


