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1 Johdanto 

Kukoistuksen kulttuuri on siinä, että annamme 

rohkeasti, iloisena ja kiitollisena; 

oppimme, tietomme ja taitomme, 

yhteiseksi hyväksi. 

~ Mikael Taylor 

 

Edustajiston jäsenten eli edaattoreiden tehtävä on palvella ylioppilaskunnan jäsenistöä arvostaen 

valitsijoidensa antamaa luottamusta. Edarioppaan lähtökohtana on, että jo aiemmin matkan varrelta 

kertynyt viisaus kulkisi eteenpäin. Toivomme tämän oppaan auttavan ja edistävän edaattorin tärkeän 

tehtävän toteutumista mahdollisimman hyvin. Annetaan hyvän kiertää – ja kasvaa! 

Edarioppaaseen on kerätty edaattoreilta ja ylioppilaskunnan aktiivitoimijoilta arvokkaaksi ja hyödylliseksi 

koettuja huomioita sekä toimiviksi havaittuja käytänteitä. Oppaan alussa käsitellään edaattorin tehtävää ja 

ylioppilaskuntaa periaatteellisella ja teoreettisella tasolla. Loppupuolella opasta keskitytään avaamaan 

edustajiston toimintaan liittyviä käytänteitä ja kokemuksia. Opas on ytimekäs tietopaketti ja se on 

tarkoitettu myös inspiroimaan ja rohkaisemaan astumaan sille tielle, jota yhdessä kuljemme kohti 

opiskelijan parempaa huomista. 

Toivomme, että tulevaisuudessa myös Sinä voit olla rakentamassa edariopasta entistä 

tarkoituksenmukaisemmaksi. Aina silloin kun huomaat asioita, joiden uskot palvelevan myös muita 

edaattoreita tehtävässään, tee muutos- tai lisäysehdotus oppaaseen. Edaattoreiden esittämistä 

muutoksista ja lisäyksistä oppaaseen vastaa edustajiston kulloinkin määrittelemä taho. Jos tahoa ei 

erikseen määritellä, katsotaan vastuun siirtyvän ylioppilaskunnan hallitukselle. Oppaan on koonnut 

edustajiston asettama tulevaisuusvaliokunta vuonna 2011 ja sitä on muokannut seuraava 

tulevaisuusvaliokunta vuonna 2013 sekä viestintä- ja tulevaisuusvaliokunta 2014–2015. 

 

 

RAI! Kohti kukoistavaa opiskelijavaikuttamisen tulevaisuutta, 

Viestintä- ja tulevaisuusvaliokunnan jäsenet 2014–2015
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2 Kohti edustajistotyöskentelyä 

Mikä on ylioppilaskunnan tehtävä? 

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan eli ISYY:n tehtävä on toteuttaa yhteiskunnan sille asettamaa 

tehtävää (Yliopistolaki 46 §): 

“Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan 

tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja 

henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan liittyviä pyrkimyksiään. Ylioppilaskunnan tehtävänä on 

osallistua yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen 

ja kriittiseen kansalaisuuteen.” 

 

 Mihin pääsee vaikuttamaan? 

Yliopistolaki 46 §: 

“Ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttää hallitus ja edustajisto. Hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää 

hallitus. Ylioppilaskunnan muista toimielimistä ja toimielinten valinnasta säädetään valtioneuvoston 

asetuksella. Ylioppilaskunnan hallinnosta määrätään tarkemmin edustajiston hyväksymissä säännöissä, 

jotka yliopiston rehtori vahvistaa.” 

 

ISYY on keskisuuri ylioppilaskunta maassamme ja sen jäsenmäärä on viime vuosina ollut noin 12 

000. Edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin, jonka tehtävänä on palvella kaikkia 

ylioppilaskunnan jäseniä ja toimia yhdyssiteenä ja edunvalvojana opiskelijan arjessa. 

Edaattorina pääset vaikuttamaan moniin opiskelijan arkeen liittyviin asioihin. Edustajisto päättää 

esimerkiksi mihin jäsenmaksut käytetään. Edustajiston jäsenenä olet mukana päättämässä 

ylioppilaskunnan toiminnasta ja tulevaisuuden linjauksista, ja pääset tekemään yhteistyötä yliopiston 

kanssa, huolehtimaan opiskelijoiden edunvalvonnasta sekä rakentamaan opiskelijan parempaa huomista. 

 Mitä hyödyt edustajistotoiminnasta? 

 pääset vaikuttamaan opiskelijoita koskeviin asioihin 

 saat arvokasta kokemusta kokoustoiminnasta, vaikuttamisesta ja yhdessä toimimisesta 

 saat osallistua yhteiskunnan rakentamiseen osana opiskelijaliikettä 

 saat haasteita ja riemukkaita kokemuksia 

 tutustut uusiin ihmisiin 

 opit yhtä ja toista mielenkiintoista yliopistosta ja ylioppilaskunnasta 

Kuka sopii edustajistovaikuttajaksi? 

Vaikuttajaksi voi lähteä kuka tahansa ylioppilaskunnan läsnäoleva jäsen, jolla on intoa ja kiinnostusta 

kehittää ylioppilaskuntaamme. Edustajistovaalit järjestetään joka toinen vuosi. Äänestämällä voit vaikuttaa 

siihen, ketkä päättävät ylioppilaskuntamme asioista. Asettumalla ehdolle pääset mukaan edustajiston 

toimintaan. Niistä ehdokkaista, jotka eivät saavuta varsinaisen edaattorin paikkaa, tulee varajäseniä ja he 
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voivat osallistua esim. valiokuntien toimintaan. Aiempaa kokemusta edaattorilla ei tarvitse olla. 

Vaikuttajiksi tarvitaan monenlaisia ihmisiä, ja heidän välilleen tarvitaan hyvää yhteistyötä. Toisiamme 

täydentäen voimme luoda enemmän kuin yksin. 

“Kukaan ei voi tehdä kaikkea, 

mutta jokainen voi tehdä jotakin; 

ja jos jokainen tekee jotakin, tulee kaikki tehdyksi.” 

~ Tuntematon 

 

3 Edustajiston vastuu 

Edustajistolla on poliittinen ja hallinto-oikeudellinen vastuu. Edustajiston tehtävänä on toimia 

mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti jäsenistön etuja palvellen. Jäsenistön luottamus edustajistoa 

kohtaan mitataan edustajistovaaleissa. Vastuullinen edaattori kuitenkin tiedostaa, että todellinen 

vastuunkantokyky punnitaan aina edustajistokauden aikana. 

Koska edustajisto käyttää julkista valtaa, sen toimintaa ohjaa hallintolaki. Hallintolaki sisältää hyvän 

hallinnon perusteet sekä hallintomenettelyn. Hyvän hallinnon perusteet käsittävät asian käsittelyn yleiset 

vaatimukset, joita ovat muun muassa käsittelyn joustavuus ja käsittelyn julkisuus. Lain mukaan jokaisella 

on oikeus vaatia asiansa käsittelyä viipymättä ja asianmukaisesti. Lisäksi käsittelyssä noudatetaan hyvää 

kielenkäyttöä. 

Hyvän hallinnon oikeusperiaatteita ovat: 

 Yhdenvertaisuuden periaate 

 Objektiivisuuden periaate 

 Suhteellisuuden periaate 

 Tarkoitussidonnaisuuden periaate 

 Luottamuksensuojaperiaate 

 

Oikeusperiaatteet tarkoittavat tiivistetysti sitä, että päätökset tehdään tasavertaisuuden periaatteen 

mukaan niin, että samanlaiset tilanteet ratkaistaan samalla tavalla. Päätöksen teossa pyritään 

puolueettomuuteen ja toiminta pitää pystyä perustelemaan. Toimenpiteet suhteutetaan aina tarkoituksen 

mukaan ja toimivalta käsittää vain ne asiat, jotka lainsäädännöllä on perusteltu. Käytännössä siis 

ylioppilaskunnassa tehdään päätöksiä, joihin sillä on päätösvalta. Lisäksi ylioppilaskunnan toiminnan 

on oltava johdonmukaista ja edustajiston tulee nauttia ylioppilaskunnan jäsenten luottamusta. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
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Hallintomenettelyn edellytykset täyttyvät, kun päätöstä on tekemässä oikea kokoonpano. Oikea 

kokoonpano tarkoittaa edustajiston päätösvaltaisuutta ja sitä, että edustajiston jäsenet ovat 

esteettömiä. Lisäksi asiaan, asianosaiseen ja asian vireillepanoon liittyvien edellytysten tulee olla kunnossa. 

4 Säännöt 

Suomen lain lisäksi ylioppilaskunnan säännöt määrittelevät kohdennetummin puitteet edustajiston 

toiminnalle. Edustajisto päättää ylioppilaskunnan säännöistä (ISYY:n säännöt 19 §, 20. momentti). 

Tarvittavat sääntömuutokset valmistellaan edustajiston käsittelyyn edustajiston alaisessa 

sääntövaliokunnassa (ks. luku 11.2). Puheenjohtajiston tehtävänä on sääntöjen noudattamisen seuranta. 

Kukin edaattori perehtyy ylioppilaskunnan sääntöihin toimikautensa alussa ja päivittää sääntöjen 

tuntemustaan tarvittaessa. 

 Säännöt löytyvät kokonaisuudessaan oppaan liitteistä (liite 1) ja ISYY:n nettisivuilta. 

 5 Strategia 

Kun Kuopion ja Joensuun yliopistot ja ylioppilaskunnat yhdistyivät, uudelle ylioppilaskunnalle luotiin 

strategia toimintaa ohjaamaan. Strategia on tarkoitettu ennen kaikkea työvälineeksi ylioppilaskunnan 

toimijoille. Edustajiston tehtävä on omalta osaltaan tehdä strategian mukaiset arvot, tavat ja ajattelu 

tunnetuksi koko jäsenistölle. 

Edustajiston toiminta pohjautuu ISYY:n strategiaan. Kukin edaattori perehtyy ylioppilaskunnan strategiaan 

toimikautensa alussa ja päivittää strategian tuntemustaan säännöllisin väliajoin. Strategia on mukana 

ylioppilaskunnan koko toimintaketjussa: perehdyttämisessä ja toimintasuunnitelman valmistelussa sekä 

ylioppilaskunnan päivittäisessä toiminnassa ja päätöksenteossa. Edustajiston tulee pitää huolta, että on 

olemassa taho, jolla on ohjaava erityisvastuu strategian tuntemisesta ja sen kehittämisestä. 

Ylioppilaskunnan strategian pohjalla on Stellar-metodi, jossa organisaatiota, tässä tapauksessa 

ylioppilaskuntaa, lähestytään 12:sta eri näkökulmasta. Näiden 12 kohdan katsotaan kattavan kaikki 

oleelliset seikat, jotka organisaation kehittämisessä tulee ottaa huomioon. Tärkeitä käsitepareja, joita 

on hyvä pohtia strategiaan perehtyessä, ovat: yleinen – erityinen ja arvo – arvot. 

Strategiaprosessissa on kyse organisaation ainutlaatuisuuden löytämisestä. Stellar-metodin käsiteparilla 

“yleinen – erityinen” halutaan painottaa ainutlaatuisuuden merkitystä. Sen sijaan, että pysytään 

yleisellä tasolla, pureudutaan juuri meidän ylioppilaskuntamme ominaispiirteisiin. Miksi juuri tämä 
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ylioppilaskunta on olemassa ja mikä on se tehtävä, joka on vain sen? Tehtävä, joka ei kuulu millekään tai 

kellekään muulle. 

Esimerkiksi: Miksi en kelpuuta mitä tahansa kahvilaa halutessani kuumaa juomaa? Siksi, että yleisen 

“kuuma juoma” -tarpeeni lisäksi on olemassa erityinen tarve. Haluan minttukaakaon kermavaahdolla ja 

suklaakastikkeella, nonparellein ja pienellä päivänvarjolla koristeltuna. Tällaisia juomia tarjoaa vain se yksi 

kahvila, joten valitsen sen. 

Tällaisia erityisyyksiä ylioppilaskuntamme strategia metsästää. 

Käsitepari arvo – arvot taas viittaa eroon organisaation toiminnan pohjalla olevien arvojen ja sen 

tuottaman arvon välillä. Organisaatiolla on arvot toimintansa taustalla (esim. luottamus), ja toisaalta 

organisaation toiminnalla on käyttöarvoa eli hyötyä asiakkailleen (esim. opiskelijaedut). 

 Strategia on kokonaisuudessaan luettavissa oppaan liitteissä (liite 2). 

6 Ylioppilaskunnan organisaatio 
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Yhdistymisprosessin yhteydessä ylioppilaskunnalle luotiin organisaatiorakenne, joka mahdollistaa 

osallistumisen matalalla kynnyksellä. Organisaatiossa keskushallinto koostuu ylimmästä päättävästä 

elimestä edustajistosta (39 jäsentä) ja hallituksesta (puheenjohtaja, 2 varapuheenjohtajaa sekä 3-7 jäsentä) 

(ISYY:n säännöt 27§). Edustajiston alaisina valmistelevina eliminä toimivat valiokunnat ja vastaavasti 

hallituksen alaisina työryhmät. Kampustasolla hallinnosta vastaa kampusvaliokunta, joka koostuu ko. 

kampuksen hallituksen jäsenistä sekä jaostojen puheenjohtajista, joiden henkilökohtaisina varajäseninä 

toimivat jaostojen varapuheenjohtajat. 

Ylioppilaskunnan hallituksen valitsee edustajisto. Hallitus vastaa edustajiston päätösten toimeenpanosta. 

Hallituksen toimintaa ohjaa kunakin vuonna edustajiston vahvistama toimintasuunnitelma (tosu) ja 

talousarvio (TA). Hallitus vastaa ylioppilaskunnan ajankohtaiseen toimintaan liittyvistä päätöksistä ja niiden 

toimeenpanosta yhdessä pääsihteerin ja muun henkilökunnan kanssa. Hallitus myös valmistelee 

edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat. Tarkemmin hallituksen vastuut on määritelty 

ylioppilaskunnan säännöissä. 

Hallituksen sisäinen työnjako on usein jakautunut sektoreihin. Tyypillisesti puheenjohtajisto yhdessä 

pääsihteerin kanssa vastaa pääsektorista, eli taloudesta ja hallinnosta. Hallituksen sääntömääräiset sektorit 

ovat koulutuspolitiikka (kopo), sosiaalipolitiikka (sopo), kansainvälisyys (kv) ja vapaa-aika. Näillä sektoreilla 

on myös oma ylioppilaskunnan palkkaama sihteerinsä. Muista sektoreista voi hallitus keskenään päättää ja 

muita sektoreita ovat olleet: liikunta, kehitysyhteistyö, ympäristöasiat, tuutorointi ja yritysyhteistyö. 

Hallitus päättää itse sektorijaostaan, tyypillisesti 1(-2) hallituksen jäsentä on vastuussa kustakin sektorista. 

Hallintotasolla keskeisinä toimijoina ovat ylioppilaskunnan työntekijät. He vastaavat myös monien 

ylioppilaskunnan jäsenpalveluiden käytännön toteutuksesta. Ajantasaisin yhteystietolista löytyy ISYY:n 

nettisivuilta. 

Kampuksilla ylioppilaskunnan toiminnasta vastaavat kampusvaliokunnat, jaostot ja kerhot. Jaostot 

ovat sääntömääräisiä. Sääntöjen mukaan jaostojen tehtävänä on tehdä esityksiä ja valmistella lausuntoja 

toimialaansa kuuluvista asioista paikalliselle kampusvaliokunnalle tai hallitukselle (ISYY:n säännöt 40 §). 

Joensuussa ja Kuopiossa ISYY:llä on neljä jaostoa: järjestöjaosto, koulutuspoliittinen, sosiaalipoliittinen sekä 

vapaa-ajan jaosto. Järjestöjaostossa jäseninä ovat kaikkien kyseisen kampuksen ainejärjestöjen 

puheenjohtajat ja sen tarkoituksena on yhteydenpito ja yhteistyön kehittäminen ylioppilaskunnan ja 

ainejärjestöjen välillä sekä ainejärjestöjen kesken. Koulutuspoliittinen jaosto on keskittynyt 

koulutuspoliittisiin asioihin ja vastaavasti sosiaalipoliittinen jaosto sosiaalipoliittisiin asioihin. Vapaa-ajan 

jaoston rooli on eri kampuksilla erilainen ja sen tehtävät määräytyvät kampusten kulloisistakin tarpeista 
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ja toimijoista. Savonlinnassa toiminnasta vastaa kampusvaliokunta, joka koostuu ainejärjestöjen 

puheenjohtajista sekä savonlinnalaisista ISYY:n hallituksen jäsenistä. 

Kaikilla ylioppilaskunnan jäsenillä on vapaa pääsy jaostoihin järjestöjaostoa lukuun ottamatta. 

Äänivaltaiseksi jäseneksi pääsee osallistuttuaan kahteen peräkkäiseen kokoukseen. Lisäksi jaostojen jäseniä 

ovat hallituksen jäsenet ja ne ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ainejärjestöt ovat nimenneet omiksi 

edustajikseen. 

Ylioppilaskunnan kerhon voivat perustaa ketkä tahansa ylioppilaskunnan jäsenet. Kerhot ovat hyvä keino 

jakaa mielenkiinnon kohde ja kokoontua esimerkiksi pelaamaan lautapelejä tai katsomaan elokuvia. 

Kerhoilla tulee olla säännöllistä toimintaa, josta he tiedottavat ylioppilaskunnan jäsenille. Näin he saavat 

ylioppilaskunnan etuuksia, kuten avustuksia tai tiloja käyttöönsä. Tarkempia tietoja ja opas kerhojen 

toimijoille löytyy nettisivuilta. 

7 Edustajistoryhmät ja niiden työskentely 

Edustajistossa toimii erilaisia ryhmiä, joista kullakin on oma erityinen taustansa. Osa ryhmistä on 

puoluepoliittisesti sitoutuneita ja osa sitoutumattomia. Sitoutumattomista ryhmistä osalla on taustallaan 

ainejärjestö. Sitoutumattomana edustajana voi toimia kuitenkin minkä tahansa ryhmän sisällä. Osa 

ryhmistä toimii vain yhdellä kampuksella, osa taas useammalla. Kuhunkin edustajistoryhmään kuuluu kaikki 

kyseisellä listalla edustajistovaleissa ehdolla olleet, edelleen vaalikelpoiset, edaattorit ja varaedaattorit. 

Jokaiselta edustajistoryhmittymältä tulee löytyä ryhmäpuheenjohtaja. Ryhmäpuheenjohtaja vastaa ryhmän 

tapaamisten koolle kutsumisesta ja sisäisestä viestinnästä. Ryhmäpuheenjohtaja edustaa ryhmäänsä 

ryhmien välisissä tapaamisissa. Ryhmä voi valita myös varapuheenjohtajan. Ryhmäpuheenjohtajan 

vaihdoksesta ilmoitetaan pääsihteerille ja edustajiston puheenjohtajalle. 

Ryhmissä perehdytään kokousasioihin yhdessä etukäteen, laaditaan tarvittaessa ponsia, vaihdetaan 

kuulumisia ja ajatuksia hallinnon eri sektoreilta, niin ylioppilaskunnasta kuin yliopistosta. Jokaisessa 

ryhmässä on omat käytäntönsä, esimerkiksi ryhmäkurista tai ryhmän kokoontumisista. Kukin ryhmä 

huolehtii itsenäisesti siitä, että estyneiden edaattoreiden tilalle saadaan varaedaattorit edustajiston 

kokouksiin. 

Ryhmien välinen viestintä tapahtuu kokousten ja iltakoulujen lisäksi edustajiston sähköpostilistan avulla. 

Vuonna 2012 edustajisto päätti perustaa avoimuuden lisäämiseksi edelleen toiminnassa olevan 

valmisteluvaliokunnan, jossa toimivat edustajistoryhmien puheenjohtajat. Valmisteluvaliokunta 

kokoontuu kuuntelemaan hallituksen linjoja ja niiden valmisteluita etukäteen ennen edustajiston 

http://isyy.fi/mukaan-toimintaan/kerhot/
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kokousta. Valmisteluvaliokunnan sähköpostilistalla voi myös käydä keskustelua muiden ryhmien kanssa. 

Edustajiston puheenjohtaja käyttää myös valiokuntaa kysymällä mielipidettä ryhmiltä esimerkiksi 

kokousten ajankohdasta. 

8 Puheenjohtajiston rooli ja toiminta 

Edustajiston puheenjohtajasta käytetään sääntöjen mukaisesti nimitystä 'ylioppilaskunnan 

puheenjohtaja'. Puheenjohtajan toimenkuvaa ei säännöissä ole tarkasti rajattu. Suuren vapauden myötä 

puheenjohtajalla on myös suuri vastuu ylioppilaskunnasta. 

Puheenjohtajalla on kuitenkin seuraavat käytännön ja sääntöjen määrittämät tehtävät: 

 Puheenjohtaja laatii edustajiston kokousten esityslistat yhteistyössä pääsihteerin ja hallituksen 

kanssa ja sopii kokousten käytännön järjestelyistä heidän kanssaan. 

 Puheenjohtaja johtaa kokousta, eli avaa ja päättää kokouksen, vastaa pitkälti kokouksen 

menettelytavoista ja jakaa puheenvuorot. 

 Edustajiston puheenjohtaja on myös yhteydessä ryhmien puheenjohtajiin ja yhteistyössä heidän 

kanssaan organisoi yhteistyötapaamisia. 

 Puheenjohtajaan voi kukin edustajiston jäsen olla yhteydessä missä tahansa mieltänsä 

askarruttavassa asiassa. 

 Puheenjohtaja osallistuu myös hallituksen kokouksiin ja näin välittää edustajiston näkemystä 

hallituksen päivittäiseen työskentelyyn ja hallituksen kuulumisia edustajiston suuntaan. 

 Puheenjohtaja osallistuu kansalliseen edustajistotoiminnan kehittämiseen yhdessä Suomen 

muiden ylioppilaskuntien edustajistojen puheenjohtajien kanssa. 

 

Edustajistolle valitaan 1. ja 2. varapuheenjohtaja. Varapuheenjohtajisto toimii puheenjohtajan apuna ja 

tukena edustajiston toiminnan johtamisessa. Sääntöjen mukaisesti varapuheenjohtaja toimii edustajiston 

kokouksen puheenjohtajana varsinaisen puheenjohtajan ollessa estynyt. Varapuheenjohtajilla on 

kokonaisvaltainen käsitys ylioppilaskunnan toiminnasta ja ylioppilaskunnan puheenjohtajan ohella he 

valvovat strategisten linjojen toteutumista. Varapuheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen 

kokouksissa. Varapuheenjohtajat pysyttelevät ajan tasalla ylioppilaskunnan asioista ja toimivat muutenkin 

aktiivisesti esimerkiksi valiokuntien puheenjohtajina. Hyvä toimintamalli on myös se, että puheenjohtajat 

ovat eri kampuksilta, jolloin he voivat osallistua myös kampusvaliokuntien kokouksiin ja luoda näin 

vuorovaikutusta eri toimijoiden välille. Luontevinta lienee, että puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 

sopivat keskenään vuoden alussa työnjaosta ja vastuualueista. 

Kuten eräs edaattori totesi osuvasti: “Puheenjohtajat kannustavat omin ideoin muita ja rohkaisevat muita 

ideoimaan.” Edustajiston puheenjohtajiston tehtävänä on varmistaa, että edustajistotyöskentelyssä 

toteutuu strategian hengen mukainen rakentava työskentely. 
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9 Edaattoreiden kesken – käyttäytymisetiketti 

“Opiskelijayhteisömme toiminta perustuu luottamukseen. Otamme toisemme huomioon: 

Kunnioitamme, vaikkemme vielä tuntisi.  

Yritämme, vaikkemme vielä ymmärtäisi.  

Rohkaisemme, vaikkemme vielä uskaltaisi.” 

~ ISYY:n strategia 

Luodaksemme luottamusta ja ymmärrystä, edustajiston toiminnassa tarvitaan asiatyöskentelyn lisäksi 

myös ihmissuhdetaitoja. 

Se, että toimimme avoimesti ja rehellisesti, luo pohjan luottamukselle. Toisiimme tutustuminen on 

ensimmäinen askel toistemme tuntemiseen. Kun tunnemme toisemme, on toistemme näkökulmien ja 

mielipiteiden ymmärtäminen ja arvostaminen helpompaa. Etenkin ne edustajat, jotka eivät tunne toisiaan, 

esittäytyvät toisilleen yli ryhmärajojen. Jokainen edaattori tuo oman panoksensa edustajiston ilmapiiriin ja 

on siitä vastuussa. Edustajiston puheenjohtajisto rohkaisee omalla esimerkillään, auttaa ja tukee sitä, 

että edustajiston jäsenillä on kokousten yhteydessä aikaa ja mahdollisuus toinen toistensa huomiointiin. 

Kunnioittaminen ja arvostaminen näkyvät käyttäytymisessä toisia kohtaan tekoina, joita ei aina tule edes 

ajatelleeksi. Kuuntelemmehan toistemme puheenvuorot loppuun asti, vaikka meillä olisi innokkaissa 

mielissämme hienoja ajatuksia. Toisaalta muistetaan, että muiden edustajistoryhmien edustajat eivät ole 

mörköjä, vaan yhdenvertaisia opiskelijoita niin kuin sinäkin. Kaikilla meillä on oma osaamisemme, joten 

laitetaan se peliin arkailematta! Annetaan persoonamme näkyä myös ylioppilaskuntatoiminnassa 

huumoria unohtamatta. Nöyryys ja inhimillisen erehtyvyyden ymmärrys on tärkeää. On upeaa, kun voi 

luottaa siihen, että yhdessä tuskin erehdymme. Näin ollen jokainen voi rohkeasti tuoda omat vielä 

keskeneräisetkin ajatuksensa ja ideansa esiin. 

10 Kokoukset 

Edustajisto kokoontuu neljästä kuuteen kertaan vuodessa, pääsääntöisesti kaksi kertaa syksyllä ja kaksi 

kertaa keväällä. Edustajiston kokoukset ovat näkyvin osa edustajistotyöskentelyä, mutta onnistuakseen 

niiden tulisi olla vain osa edustajiston työskentelystä. Kokouksiin valmistautuminen, mahdolliset 

iltakoulut, keskustelut ja valmisteluvaliokunnan kokoontumiset toimivat pohjana kokouksille. 

Edustajiston vuodessa toistuvat tietyt sääntömääräiset asiat. Kokouksissa päätetään syksyisin 

ylioppilaskunnan toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta, jotka ovat tärkeimmät ISYY:n toimintaa 

seuraavana vuonna määrittävät asiakirjat. Nämä asiakirjat määrittävät käytännössä sen, miten 
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jokaisen perustutkinto-opiskelijan maksama ISYY:n jäsenmaksu käytetään. Lisäksi syksyisin valitaan hallitus 

ja edustajiston puheenjohtajisto seuraavalle vuodelle. Erityisesti näiden asioiden päättäminen vaatii 

edustajilta paneutumista ja valmistautumista. 

Kokouksia voidaan järjestää joko kasvokkain tai videoneuvottelulla. Kasvokkain tapahtuvat kokoukset ovat 

sijoittuneet viikonloppuun ja videokokouksia on käytetty arkipäivinä järjestetyissä kokouksissa. Kasvokkain 

pidettävien kokousten etuina on pidetty muun muassa edustajiston yhteisöllisyyden kasvamista. 

Kasvokkain keskustelu on luontevampaa ja usein hedelmällisempää. Näiden syiden vuoksi kasvokkain 

järjestettyjä kokouksia on pidetty erityisen tärkeänä edustajistokauden alkuvaiheessa sekä suuremmista 

linjauksista päätettäessä. Videoneuvottelukokousten järjestämisen etuna taas on käytännön helppous, 

koska edustajia on useammalla kampuksella. Videoneuvottelukokoukset ovat soveltuneet hyvin 

“välikokouksiksi” suurempien kokousten välille keventämään niiden työtaakkaa. 

Edustajistolla on ollut myös viikonlopun mittaisia reissuja. Silloin edaattorit ovat kokouksen lisäksi 

ideoineet, suunnitelleet, kouluttautuneet sekä viettäneet aikaa yhdessä rennommissa tunnelmissa. 

Reissut ovat olleet antoisia ja yhteisöllisyyttä luovia. 

10.1 Kokouksiin valmistautuminen 

Ennen kokouksia perehdytään käsiteltäviin asioihin yksin ja yhdessä. Esityslista tarvittavine liitteineen 

lähetetään edaattoreille hyvissä ajoin, jotta edaattorit ehtivät perehtyä asiakirjoihin ja käydä läpi 

käsiteltävät asiat oman ryhmänsä kesken. Kokousten sujuvoittamiseksi on tarkoituksenmukaista, että 

edustajiston sähköpostilistaa käytetään pohjustamaan kokouksessa käsiteltäviä asioita. 

Ennakkovalmistautumisen tarkoituksena on luoda päätöksenteon pohjaksi mahdollisimman laaja ja 

syvä perehtyneisyys. Tavoitteena on, että edustajisto pystyy tekemään hyviä, perusteltuja ja kestäviä 

päätöksiä. 

10.2 Esityslista 

Esityslistaan merkitään kokouksessa käsiteltävät asiat. Kustakin asiakohdasta on edustajiston 

päätöksenteon pohjaksi hallituksen esitys. Myös valiokunnat voivat tehdä esityksiä esityslistalle omaan 

toimialaansa kuuluvista asioista. Kukin edustajiston jäsen voi halutessaan tehdä vastaesityksen. Päätös 

tehdään äänestämällä kannatettujen esitysten välillä. Usein päätösten tueksi toimitetaan myös muuta 

tietoa päätettävistä asioista esityslistan liitteenä. Esityslistalle on mahdollista vielä kokouksen alussa 

lisätä asiakohtia ⅔ enemmistöllä, mutta ei kuitenkaan sellaisia, jotka edellyttävät määräenemmistön 

päätöstä. 
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Muut esille tulevat asiat (META), on kohta, jossa käsitellään kokouksen aikana esille nousseita asioita. 

Tässä kohdassa ei voida käsitellä päätösasioita, mutta kohdassa käsitellään edustajistoryhmien 

valmistelemat ponnet, jotka hyväksytyksi tullessaan velvoittavat hallitusta (kohta 10.4). 

Esityslista toimitetaan vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kaikille edaattoreille, jotta he 

ehtivät tutustua siihen ja keskustella siitä ryhmänsä kanssa. Toimikauden alussa edustajiston on syytä 

sopia esityslistan liitteiksi tulevien asiakirjojen lähettämisen aikataulusta niin keskenään kuin hallituksen ja 

henkilökunnan kanssa. 

10.3 Kokouskäytännöt 

Edaattorit tulevat kokoukseen ajoissa hyvin valmistautuneena ja tarvittavat materiaalit mukana. Mikäli 

varsinainen edaattori ei pääse kokoukseen, hänen tilalleen saapuu varaedaattori. Edustajistoryhmiltä 

edellytetään, että edustajaryhmä sopii sisäisestä käytännöstä varaedustajan saamiseksi paikalle kokouksiin. 

On tärkeää, että poissaolevien edaattorien tilalle saadaan varaedustaja, jotta kokoukset olisivat aina 

päätösvaltaisia. Jokaisen edaattorin vastuulla on, että hänen äänioikeutensa tulee käytetyksi. Edustajiston 

puheenjohtaja kysyy valmisteluvaliokunnan kokoontumisessa ryhmäpuheenjohtajilta ryhmien 

osallistujien määrän. Näin kokouksen päätösvaltaisuutta voidaan arvioida jo ennen kokousta. 

Kokouksessa puheenvuoroa pyydetään viittaamalla. Käsi pidetään ylhäällä, kunnes puheenjohtaja näyttää 

jollain eleellä (esim. nyökkäämällä) huomanneensa puheenvuoropyynnön. Puheenjohtaja myöntää 

puheenvuorot. Puheenvuoron ajaksi noustaan seisomaan ja puheenvuoron aluksi on hyvä kiittää 

puheenvuorosta ja esitellä itsensä ja kertoa, mitä ryhmää edustaa. Vaikka edustajisto olisikin tullut 

jo tutuksi, ja nimet muistettaisiin edustajien ja puheenjohtajien kesken, voi paikalla olla muita 

ylioppilaskunnan jäseniä tai esimerkiksi lehdistön edustajia, joille nimet ja ryhmät eivät ole 

ennestään tuttuja. 

Puheenvuorot pyritään pitämään selkeinä ja tiiviinä. Jos puheenvuorossa tehdään esitys, se tulisi tehdä 

selkeästi esim. sanoilla: “Esitän, että...” Asiakysymyksissä esityksille täytyy olla aina yksi kannattaja, 

henkilövaalissa tätä edellytystä ei ole. Esityksen kannattaja sanoo puheenvuoron saatuaan: “Kannatan 

esitystä...” 

Joskus samasta asiasta tulee kaksi tai useampia kannatettuja esityksiä. Tällöin äänestetään. Varsinaista 

äänestystä ennen voidaan suorittaa koeäänestys, jonka tulos voidaan hyväksyä äänestystulokseksi koko 

edustajiston tämän hyväksyessä. Äänestystapoja ovat kädennostoäänestys, äänestyslappuäänestys ja 

suljettu lippuäänestys. Äänestys järjestetään suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli joku edaattoreista 

sitä esittää. Henkilövalinnat suoritetaan aina suljettuna lippuäänestyksenä. 
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Edustajien on tärkeää muistaa toisten kunnioittaminen ja kuunteleminen keskusteltaessa yhteisistä 

asioista. Asiat riitelevät usein, mutta asialliset edustajat eivät. Tuo edustajana rohkeasti esiin mielipiteesi ja 

innosta muita. 

Kasvokkain pidettävissä kokouksissa on huolehdittu edustajien ruokailusta ja välipaloista, mutta etenkin 

iltakouluihin ja videokokouksiin on hyvä ottaa oma vesipullo ja pientä evästä, jos kokee sitä tarvitsevansa. 

Joskus kokoukset voivat venyä tuntien pituisiksi, joten kalenterista on hyvä varata riittävästi aikaa. 

Kokousruokakäytännöistä on hyvä sopia edustajistokauden alussa. 

10.4 Ponnet 

Yksi hyvä vaikuttamisen keino edustajalle on ponsien eli aloitteiden tekeminen hallitukselle. Ponsi tehdään 

kirjallisena ja se olisi hyvä lähettää etukäteen edustajiston ja hallituksen puheenjohtajille ja edustajiston 

sähköpostilistalle. Joskus ponsi voidaan antaa myös kokouksen aikana, mutta yleinen hyvä käytäntö 

on, että kaikki ponnet toimitetaan edustajistolle hyvissä ajoin ennen kokousta. Ponnen hyväksymisestä 

päätetään edustajiston kokouksessa, jonka jälkeen hallituksen tulee reagoida ponteen 30 vuorokauden 

kuluttua sen saapumisesta. Ponsi voi olla esimerkiksi pyyntö hallitukselle selvittää jonkin asian hankkimista 

opiskelijoiden käyttöön. Ponsi on yksi hyvistä keinoista saada uudet ideat hallituksen selvitettäväksi, ja 

edaattoreita kannustetaan tekemään ponsia rohkeasti. 

11 Työskentely kokousten välissä 

11.1 Sähköpostilistat 

Edustajiston sähköpostilistan kautta tiedotetaan tulevista kokouksista ja monista muista edustajistoa 

koskevista asioista. Koska sijaitsemme kolmella kampuksella, emme tapaa toisiamme päivittäin, minkä 

vuoksi sähköpostilistoilla tapahtuva viestintä on todella tärkeää. Sähköpostilistojen hyödyntäminen 

kokousten välissä parantaa viestintää niin kaikkien edaattorien kuin ryhmien puheenjohtajien kesken sekä 

kunkin edustajistoryhmän sisällä. Sähköpostilistoilla on hyvä keskustella esimerkiksi seuraavassa 

kokouksessa käsiteltävistä asioista, mutta sana on vapaa myös muulle keskustelulle. Sähköpostilista 

on suljettu keskustelukanava, jolla voi heitellä ideoita ja ajatuksia muille edaattoreille. 

11.2 Valiokunnat 

Edustajiston kokousten lisäksi edaattorilla on mahdollisuus osallistua valiokuntatyöskentelyyn. 

Valiokuntatyöskentelyn kautta pääsee vaikuttamaan asioihin enemmän jo valmisteluvaiheessa. Edustajisto 

voi perustaa uusia valiokuntia tarpeen mukaan toimikaudekseen. Valiokuntiin pyritään saamaan edustus 
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mahdollisimman kattavasti eri edustajistoryhmistä. Valiokuntien toimintaa ohjaa edustajiston vuonna 2014 

hyväksymä valiokuntien työjärjestys. Jäsenet valiokuntiin valitaan edustajiston kokouksessa. Kausi 

valiokunnassa kestää yleensä edustajistokauden loppuun asti, mutta kokoonpano voi myös muuttua.  

ISYY:lla on sääntömääräinen sääntövaliokunta (ISYY:n säännöt 24 §). Sen lisäksi edustajisto perusti 

joulukuussa 2013 itselleen Viestintä- ja tulevaisuusvaliokunnan (ViTu), Talous- yritysyhteistyö- ja 

tilavaliokunnan (TYTTi), Hyvinvointivaliokunnan (HV) sekä valmisteluvaliokunnan. Viestintä- ja 

tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä ovat mm. positiivisen medianäkyvyyden lisääminen, strategian 

toimenpideohjelman toteutumisen seuraaminen, edustajiston toiminnan kehittäminen, uuden edustajiston 

perehdyttäminen ja edarioppaan päivittäminen sekä toimintasuunnitelman ideointi. Talous- 

yritysyhteistyö- ja tilavaliokunnan tehtävinä ovat talouden toteutumisen ja sijoitusten seuranta, 

keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman tekeminen ja sen toteutumisen seuranta, yritysyhteistyön 

kehittäminen yhdessä hallituksen kanssa sekä tiloihin kohdennettujen varojen käyttökohteiden 

kehittäminen. Hyvinvointivaliokunnan tehtävänä puolestaan ovat opiskelijoiden tukipalveluiden 

seuraaminen ja kehittäminen, korkeakoululiikunnan kehittämisen seuranta, liikunta- ja vapaa-

aikapalvelujen laadun seuraaminen sekä kansainväliset asiat. Valmisteluvakiokunnan tehtävät on kuvattu 

kohdassa 7. 

Hallituksen jäsenillä on oikeus osallistua valiokuntien kokouksiin. Hallitus on nähnyt hyväksi nimetä 

jokaiseen valiokuntaan ainakin yhden hallituksen jäsenistä. Edustajiston valitsema valiokunnan 

puheenjohtaja kutsuu ensimmäisen kokouksen koolle kolmen kuukauden sisällä valiokuntakauden alusta 

ja kokouksessaan valiokunta valitsee itselleen varapuheenjohtajan ja sihteerin. Valiokunta kokoontuu 

tarpeen mukaan ja noudattaa valiokuntien työjärjestystä sekä sääntövaliokunta säännöissä määritettyä 

tehtäväänsä. 

11.3 Tapahtumat 

ISYY järjestää joitakin omia toistuvia tapahtumia. ISYY:n vuosijuhlat järjestetään joka toinen vuosi. Lisäksi 

juhlitaan täysiä kymmeniä ja puolivuosikymmeniä (esim. 5- ja 10-vuotisjuhlat). Jokaisella kampuksella on 

lisäksi omia perinteisiä juhlia. Savonlinnassa järjestetään esimerkiksi joka vuosi Linnan juhlat. ISYY:n 

lisäksi tapahtumia järjestävät muun muassa kampusvaliokunnat ja ainejärjestöt. 

Ylioppilaskunnan ja hallituksen puheenjohtajistot edustavat ylioppilaskuntaa sidosryhmien 

tapahtumissa sekä pitävät puheet esimerkiksi vappuna, yliopiston lukuvuoden avajaisissa ja 

itsenäisyyspäivänä. 
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Edustajisto päätti vuonna 2012 aloittaa edustajistopäivien järjestämisen joka kevät ja syksy. 

Edustajistopäivän tarkoituksena on olla esillä opiskelijoiden keskuudessa, jalkauttaa edaattorit 

keskustelemaan opiskelijoiden kanssa ja tuoda avoimesti esille ylioppilaskunnan toimintaa. Hyvänä 

toimintamallina olisi ottaa joka kerta jokin teema, jota halutaan erityisesti esitellä, esimerkiksi tuodaan 

edustajiston päätökset näytille, mainostetaan vaaleja jne. Edustajistopäivä järjestetään kaikilla 

kampuksilla samalla viikolla ja ne suunnitellaan yhdessä. 

Hymy- ja valitusviikot ovat valtakunnallinen opiskelijoiden palautteenkeräyskampanja. Sen tarkoituksena 

on antaa opiskelijoille mahdollisuus ensin valittaa ja sitten kertoa positiiviset asiat. Ylioppilaskunta ottaa 

asiakseen vastata valituksiin ja hymyihin ja kehittää toimintaansa niiden mukaan. 

11.4 Koulutukset 

Jäsenistölle suunnattujen tapahtumien lisäksi edustajistolla on sen oman toiminnan kehittämiseen 

suunnattuja tapahtumia. Jo mainittujen iltakoulujen ja valiokuntatyöskentelyn lisäksi edustajistolle 

järjestetään sen niin halutessa pidempiä seminaarityyppisiä koulutustapahtumia. Kaikessa edustajiston 

koulutuksessa ja työskentelyssä on syytä käyttää asiantuntijoita apuna. Esimerkiksi ennen talousarvion 

hyväksymistä iltakoulussa olisi hyvä olla asiantuntija perehdyttämässä ennen kokouksessa tapahtuvaa 

päätöksentekoa. Etenkin seminaarityyppisissä tapahtumissa ulkopuoliset puhujat ovat paikallaan. 

Tärkeänä periaatteena kaikessa ylioppilaskunnan toiminnassa on toimijoiden kehittyminen ja 

kasvaminen. Muun muassa tätä kautta ylioppilaskunta osallistuu yliopiston kanssa jakamaansa 

kasvatustehtävään. 

12 Edustajiston toiminnasta ja päätöksistä tiedottaminen 

Edustajiston päätökset on saatettava jäsenistön nähtäville ylioppilaskunnan ilmoitustauluille määräajassa 

(viimeistään 21 vrk kokouksesta). Edustajiston päätöksistä tiedotetaan lisäksi ylioppilaskunnan kotisivuilla, 

joilla pöytäkirjat julkaistaan salassa pidettäviä asiakohtia (esim. sopimusneuvotteluihin ja henkilövalintoihin 

liittyviä tietoja) lukuun ottamatta. Näiltä osin edustajiston jäseniä sitoo salassapitovelvollisuus. Muutoin 

edustajiston jäsenet saavat vapaasti, ja mieluusti, kertoa edustajiston toiminnasta kaikille siitä 

kiinnostuneille. Edustajiston päätöksistä ja toiminnasta voi ajoittain lukea myös ylioppilaskunnan 

julkaisemasta Uljas-lehdestä. 

Jäsenistöä tulee muistuttaa myös, että kokoukset ovat avoimia kaikille ISYY:läisille ja päätöksentekoa voi 

tulla seuraamaan ja osallistumaan myös paikan päälle kokoukseen. Kokousten videoiminen on 
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erinomainen keino lisätä edustajiston päätöksenteon avoimuutta, etenkin kolmikampuksisessa 

ylioppilaskunnassamme, jossa läsnäolo kokouksissa ei jäsenistölle ole täysin vaivatonta. 

Kaiken kaikkiaan edustajiston tehtävä on varmistaa helppo ja nopea tiedonkulku jäsenistölle päätöksistään 

ja toiminnastaan. 

Edustajisto sopii toimikautensa alussa ja sen aikana kulloinkin parhaimmaksi havaituista 

tiedotuskäytännöistä ja -kanavista ja niiden hyödyntämisestä. ISYY:n tiedotuksesta vastaavat 

tiedotussihteeri ja hallituksen viestintävastaava. ISYY:llä on oma viestintästrategia. ISYY:n tiedotuskanavia 

ovat: Uljas, sähköpostilistat, Facebook, nettisivut ja Wiikko-Ärsykkeet. Lehdistötiedotteet menevät 

paikallisille medioille. 

Edustajiston näkyvyyttä voi jokainen edaattori lisätä omalla toiminnallaan ja osallistumalla erilaisiin 

tapahtumiin. Kannattaa kuunnella opiskelijoita, kertoa heille ISYY:stä, jalkautua esim. ainejärjestöjen 

tapahtumiin ja postata ajatuksia sosiaalisessa mediassa. Facebookissa toimii ryhmä ”ISYY: edunvalvonta voi 

kannattaa” eli EVVK-ryhmä, jossa voi keskustella ajankohtaisista edunvalvonnallisista asioista. 

13 SYL ja valtakunnallinen opiskelijavaikuttaminen 

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 135 000 perus- ja 

jatkotutkinto-opiskelijaa. SYL on rekisteröity yhdistys, jonka jäseninä ovat Suomen kaikkien 

yliopistojen ylioppilaskunnat. 

SYL:n keskeiset vaikuttamisen alueet ovat koulutuspoliittinen, sosiaalipoliittinen ja kansainvälinen toiminta. 

SYL hoitaa opiskelijakortti- ja opiskelija-alennusasioita sekä tarjoaa jäsenjärjestöilleen neuvonta- ja 

tiedotuspalveluita. Opiskelijoiden etupalvelu Frankin omistavat valtakunnalliset opiskelijajärjestöt, SYL:n 

lisäksi Suomen lukiolaisten liitto SLL, Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI, Suomen 

ammattikorkeakouluopiskelijoiden litto SAMOK sekä KILROY. 

SYL valvoo valtakunnallisesti opiskelijan etua. SYL:n keskeisimpiä yhteistyötahoja ovat jäsenjärjestöt, 

poliittiset ja muut opiskelijajärjestöt, yliopistot ja niiden rehtorit, opetusministeriö, ympäristöministeriö, 

eduskunta ja erilaiset kansalaisjärjestöt. SYL:n keskeisimpien vaikutusalueiden, koulutuspolitiikan, 

sosiaalipolitiikan ja kansainvälisten asioiden, lisäksi SYL:ssä paneudutaan myös tasa-arvoon, ympäristöön 

ja kehitysyhteistyöhön. 



Edariopas 2015 
 

16 
 

SYL:ssa ylintä päätösvaltaa käyttää liiton sääntömääräinen liittokokous marraskuussa. Liittokokouksessa 

päättävät jäsenjärjestöjen valitsemat edustajat. Liittokokous päättää toimintasuunnitelmasta, 

talousarviosta, hallituksen kokoonpanosta ja muista esille tulevista asioista. 

Liiton hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi 

hallituksen jäsentä.  Hallitus valitsee liiton sihteerit ja liiton muut työntekijät, jotka pääsääntöisesti 

työskentelevät toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa.  

ISYY:n hallitus on aktiivisesti yhteydessä muihin ylioppilaskuntiin ja niiden toimijoihin. Itä-Suomen 

yliopiston ylioppilaskunta on osa periferiaylioppilaskuntia, joihin kuuluvat Oulun, Lapin, Jyväskylän, 

Lappeenrannan ja Vaasan yliopistojen ylioppilaskunnat. Periferiayhteistyö on käynnistynyt yhteisestä 

tarpeesta saada ääni kuuluviin isojen Etelä-Suomen ylioppilaskuntien rinnalla.  

Ylioppilasliikkeen eli y-liikkeen historiaan voi tutustua tarkemmin Suomen ylioppilaskuntien liiton 

internetisivuilla. 

14 OLL 

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on vuonna 1924 perustettu valtakunnallinen opiskelija- ja 

korkeakoululiikunnan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. OLL:n jäsenrakenne muuttui vuoden 2015 alussa 

SYL:n eron astuessa voimaan. Tämän jälkeen OLL:n jäseniä ovat vuoden 2015 alusta alkaen kaikki 

ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat SAMOKin kautta, Tahkon talli, Poliisiammattikorkeakoulun 

opiskelijakunta ja kadettitoverikunta sekä kaikki muut ylioppilaskunnat paitsi OYY, LTKY, ÅAS ja TaiYo. 

OLL on keskittynyt nimensä mukaisesti liikuntapolitiikkaan ja -edunvalvontaan. Huippu-urheilu poistui 

OLL:sta vuoden 2015 alusta alkaen ja tämän jälkeen OLL keskittyy matalan kynnyksen ja terveyttä 

edistävään liikuntaan. Valtakunnallisella tasolla OLL vaikuttaa maamme päättäjiin korkeakoululiikunnan 

kehittämisen ja aseman puolesta. Korkeakoulut ovat ainoa osa koulutusjärjestelmäämme, jossa 

liikunnalla ei ole minkäänlaista virallista/lakisääteistä asemaa. 

Kansainvälisellä tasolla OLL vie eteenpäin terveyttä edistävää liikuntaa ja liikunnan yhdenvertaisuutta. 

Paikallisella tasolla OLL kouluttaa opiskelijakuntien ja ylioppilaskuntien liikuntavastaavia, 

liikuntatuutoreita ja tarjoaa tukea paikalliseen vaikuttamistyöhön. 

OLL:ssa päättävät jäsenjärjestöjen valitsemat opiskelijat vuosittaisessa sääntömääräisessä 

liittokokouksessa marraskuussa. Liittokokous päättää toimintasuunnitelmasta, talousarviosta, hallituksen 

kokoonpanosta ja muista esille tulevista asioista. Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee 

http://www.syl.fi/syl/historia/
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liiton sihteerit ja liiton muut työntekijät, jotka pääsääntöisesti työskentelevät toistaiseksi voimassa olevissa 

työsuhteissa. 

ISYY:n hallituksen liikuntavastaava ja työntekijät ovat aktiivisesti yhteydessä OLL:on. OLL järjestää 

vuosittain kolme liikuntavastaavien sektoritapaamista ja kaksi korkeakoulujen liikuntatoimien 

verkostotapaamista. Liikuntavastaavien tapaamisissa ohjataan OLL:n toimintaa. Tapaamiset toimivat 

erinomaisena verkostoitumiskanavana ja hyvien käytänteiden levittäjänä. 

15 Ajatuksia ISYY:destä!  

ISYY:s on loistava mahdollisuus – käytetään se! 

Huom! Tavoite ei siis ole laittaa ISYY:läisiä johonkin muottiin, vaan saada heidät työskentelemään itsensä 

kanssa siten, että he tiedostavat ja ymmärtävät, mitä omaan ISYY:teen kuuluu – ja kykenevät myös 

toteuttamaan sen. ISYY:den pelikentillä on loistopaikka jokaiselle! 

Tärkein asia, minkä ISYY:tensä eteen voi tehdä, on rakastaa ISYY:tensä siemeniä. 

Saavuttaa ISYY:s ei ole kovinkaan vaikeaa, mutta säilyttää ISYY:tensä – se on todellinen taito. 

Ei ole tärkeää muistaa, kuinka saavutti ISYY:tensä, mutta on tärkeää muistaa oma ISYY:tensä. 

Siunattu olet, jos kuulet monien lempeiden äänien tunnustavan Sinun ISYY:tesi. 

ISYY:s muuttaa elämäsi! 

Tunnusta rohkeasti ISYY:tesi! 
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16 Sanasto 

Edustaja, edaattori = Edustajiston jäsen 

Edustajisto, edari = Ylioppilaskunnan 39-jäseninen korkein päättävä elin. Toimikausi on kaksivuotinen.  

Edustajiston puheenjohtaja, epj = Edustajiston puheenjohtajan on oltava edustajiston varsinainen jäsen. Edustajisto 
valitsee vuosittain keskuudestaan. Edustajiston puheenjohtajaa kutsutaan ISYY:ssä ylioppilaskunnan 
puheenjohtajaksi. 

Esteellisyys = Esteellisyyden perusteet on lueteltu hallintolaissa (hallintolaki 28 §) yksityiskohtaisesti. Pääpiirteittäin 
esteellisyys siis tarkoittaa sitä, että edaattori itse tai hänen läheisensä eivät saa olla osallisena käsiteltävässä asiassa. 
Edaattori itse päättää ja huolehtii esteellisyydestään, mutta asian ollessa epäselvä edustajisto voi päättää jäsenensä 
esteellisyydestä. Ollessaan esteellinen edaattori ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla paikalla 
käsittelytilanteessa. 

Hallituksen puheenjohtaja, hpj = johtaa hallitusta. Hallituksen puheenjohtaja toimii myös kampusvaliokunnan 
puheenjohtajana yhdellä kampuksella (hallituksen varapuheenjohtajat puheenjohtajina muilla kampuksilla). 

Halloped = hallinnon opiskelijaedustaja, esim. tiedekuntaneuvostossa tai yliopistokollegiossa yhdessä professorien ja 
muiden henkilökunnan edustajien kanssa. 

Iltakoulu = koulutus- ja keskustelutilaisuus kokouksiin tulevien asioiden käsittelyyn 

ISYY = Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, johon kuuluvat kaikki yliopistomme alempaa tai ylempää 
korkeakoulututkintoa suorittavat perustutkinto-opiskelijat, sekä lisäksi osa jatkotutkinto-opiskelijoista. 

Koeäänestys = Suoritetaan varsinaisen äänestyksen sijaan kannatuksen jakauman selvittämiseksi. Jos koeäänestyksen 
tulos on selkeästi toisen vaihtoehdon kannalla, ei varsinaista äänestystä äänten laskuineen tarvitse suorittaa, mikäli 
kokous hyväksyy koeäänestyksen tuloksen. 

(Yliopiston) Kollegio = Yliopistokollegio on yliopistoyhteisöstä muodostuva toimielin. Sen tärkeimpänä tehtävänä on 
päättää yliopiston hallituksen jäsenmäärästä ja toimikaudesta. Se valitsee myös hallituksen ns. ulkopuoliset 
jäsenet, vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja rehtoreille. Yliopistokollegioon kuuluu 24 
jäsentä. Yliopistokollegion jäsenistä 8 edustaa professoreita, 8 muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa sekä 
8 opiskelijoita. Yliopistokollegion toimikausi on neljä kalenterivuotta. Opiskelijoita edustavien jäsenten toimikausi on 
kuitenkin kaksi kalenterivuotta.  

Lähetekeskustelu = esimerkiksi toimintasuunnitelmasta ja budjetista käydään yleensä lähetekeskustelu päätöstä 
edeltävässä kokouksessa. Lähetekeskustelussa tuodaan näkökulmia ja ehdotuksia, mutta asiasta ei vielä kyseisessä 
kokouksessa päätetä. 

Läsnäolo- ja puheoikeus = LO ja PO eli LPO. Jokaisella ylioppilaskunnan jäsenellä on läsnäolo-oikeus edustajiston 
kokouksissa. Sekä läsnäolo- että puheoikeus on kaikilla varsinaisilla edustajiston jäsenillä, työntekijöillä ja hallituksen 
jäsenillä. Läsnäolo- ja puheoikeus voidaan myöntää myös muille. 

OLL = Opiskelijoiden liikuntaliitto, toimii aktiivisesti korkeakoululiikunnan hyväksi (Luku 14). (www.oll.fi) 

SYL = Suomen ylioppilaskuntien liitto. Kansallinen ylioppilaskuntien yhdistys, johon ISYY kuuluu yhdessä muiden 
ylioppilaskuntien kanssa (Luku 13). (www.syl.fi) 

SYL:n liittokokous, liittari = Ylioppilasliike kokoontuu kerran vuodessa liittokokoukseen, jossa päätetään SYL:n 
linjasta, seuraavan vuoden toiminnasta kuten toteutettavista kampanjoista sekä taloudesta. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434#L5P28
http://www.uef.fi/uef/yliopistokollegio
http://www.oll.fi/
http://www.oll.fi/
http://www.syl.fi/
http://www.syl.fi/
http://www.syl.fi/
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Talousarvio = TA = budjetti. Laaditaan vuosittain tulevalle vuodelle. Siinä arvioidaan tulevan vuoden tulot ja menot ja 
niiden kohdentuminen. 

Tiedekuntaneuvosto = Tiedekuntaneuvostoon kuuluu hallituksen päätöksen mukaan enintään 16 jäsentä ja yhtä 
monta henkilökohtaista varajäsentä. Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä kalenterivuotta, opiskelijajäsenet 
valitaan kuitenkin kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Tiedekuntaneuvoston kokouksen puheenjohtajana toimii 
tiedekunnan dekaani ja sihteerinä tiedekunnan johtava hallintopäällikkö. Hallintojohtosäännön mukaan 
tiedekuntaneuvosto voi siirtää päätösvaltaansa kuuluvan asian dekaanin tiedekuntien yhteistyöneuvottelukunnan 
tai tiedekunnan alaisen yksikön johtajan ratkaistavaksi. (Hallintojohtosääntö 11 §) 

Tilinpäätös = Hallituksen tekemä selonteko ylioppilaskunnan edellisen vuoden taloudesta eli kaikista tuloista ja 
menoista, jonka edustajisto hyväksyy keväällä kokouksessaan. Tilinpäätöstä verrataan ko. vuoden budjettiin 
(talousarvioon) ja sen perusteella edellisen vuoden hallitukselle myönnetään vastuuvapaus. 

Toimintakertomus = toke = Hallituksen tekemä selonteko ylioppilaskunnan edellisen vuoden toiminnasta, jonka 
edustajisto hyväksyy vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Toimintakertomusta verrataan ko. vuoden 
toimintasuunnitelmaan ja sen perusteella edellisen vuoden hallitukselle myönnetään vastuuvapaus. 

Toimintasuunnitelma = tosu = kuvataan tulevan vuoden sisältöjä, tavoitteita ja painopisteitä ylioppilaskunnan 
toiminnassa. Laaditaan ja hyväksytään joka syksy edustajiston kokouksessa. Hallitus valmistelee työkalukseen 
toimintasuunnitelman totetuttamissuunnitelman (tosun tosu). 

Yliopiston hallitus = Hallitus päättää yliopiston toiminnan keskeisistä tavoitteista ja strategiasta. Hallitus valitsee 
myös yliopiston rehtorit. Itä-Suomen yliopiston hallituksessa on 10 jäsentä, joista neljä yliopistoyhteisön ulkopuolelta. 
Hallituksen toimikausi on 1.8.2009–31.12.2013. Hallituksen valitaan kaksi opiskelijajäsentä, jotka valitsee edustajisto. 

Ylioppilaskunnan hallitus = 6–10-henkinen edustajiston valitsema ylioppilaskunnan toimeenpaneva toimielin, joka 
toteuttaa edustajiston tahtoa. 

Äänioikeus = Oikeus äänestää ja käyttää päätösvaltaa. Jokaisella ylioppilaskunnan jäsenellä, joka on maksanut 
jäsenmaksunsa määräaikaan mennessä, on äänioikeus edustajistovaaleissa. Jokaisella varsinaisella edustajiston 
jäsenellä on äänioikeus edustajiston kokouksessa. 

Liitteet 

Liite 1. ISYY:n säännöt 

Liite 2. ISYY:n strategia 

http://www.uef.fi/lumet/tiedekuntaneuvosto
http://www.uef.fi/uef/hallitus
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Hyväksytty edustajiston kokouksessa 27.3.2010 

Sääntövaliokunta käsitellyt 3.3.2011 

Muutettu edustajistossa 16.3.2011 (1.käsittely)  

Hyväksytty edustajistossa 27.5.2011 (2.käsittely)  

Muutettu edustajistossa 6.10.2012 (1.käsittely)  

Hyväksytty edustajistossa 17.11.2012 (2.käsittely)  

Muutettu edustajistossa 9.11.2013 (1. käsittely)  

Hyväksytty edustajistossa 7.12.2013 (2. käsittely) 

 

 
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta 

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan säännöt 

1. LUKU 

Ylioppilaskunta, sen jäsenet ja tarkoitus 

1 § Lainsäädännöllinen asema ja tarkoitus 

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, jäljempänä ylioppilaskunta, on yliopistolain (558/2009) 46 §:n 

mukainen itsehallinnollinen julkisyhteisö. 

Ylioppilaskunnan nimi on Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, josta käytetään lyhennettä ISYY. 

Ylioppilaskunnan kaikessa toiminnassa noudatetaan yliopistolakia ja hallintolakia (434/2003) kuten 

yliopistolain 30 §:n 1 momentissa säädetään. 

Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, 

sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. 

Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua yliopistolain 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän 

hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen Lisäksi 

ylioppilaskunta hoitaa yliopistolain 46 §:n 2 momentissa säädettyjä erityisiä tehtäviä, kuten näissä 

säännöissä myöhemmin säädetään. 

2 § Jäsenet 

Kaikki yliopiston läsnäolevat opiskelijat, jotka on otettu opiskelemaan alempaan tai ylempään 

korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Itä-Suomen yliopistossa, kuuluvat ylioppilaskuntaan. 

Ylioppilaskunta voi hyväksyä jäsenikseen myös muita Itä-Suomen yliopiston opiskelijoita. Poissaolevaksi 

ilmoittautunut opiskelija on vapautettu jäsenmaksusta. 

Ylioppilaskunnan jäseniä eivät ole yliopistolain 9 §:n mainitut tilauskoulutukseen osallistuvat opiskelijat.  

Ylioppilaskunnan jäsenmaksusta päättää ylioppilaskunnan edustajisto ja sen vahvistaa yliopiston rehtori.  

Ylioppilaskunnan hallitus voi päättää jäsenmaksusta vapauttamisesta kokonaan tai osittain, jos jäsenen 

todistetun varattomuuden vuoksi on ilmeistä, että jäsenmaksu vaarantaisi hänen perustuslain 16§:n 

mukaisen oikeutensa saada opetusta. 

Ylioppilaskunnan hallitus voi päättää jäsenmaksusta vapauttamisesta osittain, jos jäsen osoittaa 

suorittaneensa jäsenmaksun kahteen tai useampaan suomalaisen yliopiston ylioppilaskuntaan. 

3 § Päätösvalta 
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Ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittu edustajisto siten, kuin näissä säännöissä 

määrätään. Edustajisto ei voi delegoida näiden sääntöjen 18 §:n 1 momentin kohtien 1- 30 mukaisia asioita, 

ellei edustajisto yksimielisesti toisin päätä. 

Edustajiston valitsema hallitus käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa sekä päätösvaltaa 

siten, kuin näissä säännöissä määrätään. Hallitus voi delegoida päätösvaltaansa kuuluvia asioita 

ylioppilaskunnan toimielimille tai työntekijöille, ellei sitä erikseen näissä säännöissä kielletä. Hallitus ei voi 

delegoida julkisen vallan piiriin kuuluvia asioita. 

4 § Jäsenten oikeudet 

Ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen on pidettävä huolta, että ylioppilaskunnan jäsenillä on 

edellytykset osallistua ja vaikuttaa ylioppilaskunnan toimintaan. 

Jäsenille on myös tiedotettava, millä tavoin asioista voi saada tietoa ja miten omat mielipiteet sekä 

ehdotukset saa asioiden valmistelijoiden ja päättäjien tietoon. 

Ylioppilaskunnan jäsen voi jonkin asian edistämiseksi tehdä kirjallisen aloitteen. Vastauksen aloitteeseen 

valmistelee sen kampuksen työvaliokunta, jonka alaan aloite kuuluu, ja tekee siitä esityksen hallitukselle. 

Mikäli aloite vaikuttaa koko ylioppilaskuntaan, sen käsittelee ylioppilaskunnan hallitus. Aloitteeseen on 

annettava jäsenelle kirjallinen vastaus kahden kuukauden kuluessa aloitteen jättämisestä. 

Vähintään 50 ylioppilaskunnan jäsenellä on oikeus esittää ylioppilaskunnalle kirjallinen kysymys 

ylioppilaskunnan toimintaan liittyvästä asiasta. Hallituksen on vastattava kysymykseen seuraavassa 

edustajiston kokouksessa ja kerrottava mahdollisista toimenpiteistä, joihin kysymys johti. 

2. LUKU 

Ylioppilaskunnan hallintoa koskevia määräyksiä 

5 § Äänioikeus 

Ylioppilaskunnan vaaleissa on äänioikeus ainoastaan vaalijärjestyksen mukaisesti ennalta läsnäolevaksi 

ilmoittautuneella ylioppilaskunnan jäsenellä. Vaaleissa kaikilla äänioikeutetuilla on yhtäläinen äänioikeus. 

Vaaleissa ei saa äänestää valtakirjalla. 

Ylioppilaskunnan vaaleista määrätään tarkemmin ylioppilaskunnan vaalijärjestyksessä. 

6 § Vaalikelpoisuus 

Vaalikelpoisia ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen jäseniksi ovat kaikki ylioppilaskunnan 

läsnäoleviksi ilmoittautuneet jäsenet, jäljempänä mainituin poikkeuksin. 

Vaalikelpoisia edustajiston jäseniksi eivät ole: 

1. jäsenet jotka eivät ole ilmoittautuneet vaalijärjestyksen 12 §:n 1 momentissa mainittuun 

määräpäivään mennessä; 

2. keskusvaalilautakunnan jäsenet valmistelemissaan tai valvomissaan vaaleissa; 

3. ylioppilaskunnan enemmistöomistamien yritysten johtavat työntekijät; sekä 

4. ylioppilaskunnan pääsihteeri ja lehden (nimi) päätoimittaja. 

Ylioppilaskuntaan työsuhteessa olevat henkilöt ovat esteellisiä toimimaan edustajiston jäseninä työsuhteen 

voimassaoloaikana. 

Vaalikelpoisia hallituksen jäseniksi eivät ole: 

1. ylioppilaskunnan enemmistöomistamien yritysten työntekijät; sekä 

2. ylioppilaskunnan työntekijät. 
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7 § Esteellisyys 

Toimielimen jäsen tai esittelijä on esteellinen käsittelemään asiaa kuten hallintolain (434/2003) 28 §:ssä 

säädetään. Esteelliseksi todettu henkilö ei saa olla läsnä toimielimen kokouksessa asian käsittelyn aikana. 

Edustajiston kokouksessa esteellinen henkilö ei saa olla läsnä asiaa käsitellessä. Esteellisen henkilön ollessa 

ylioppilaskunnan jäsen henkilö saa olla läsnä kokouksessa, mutta ei osallistua asian käsittelyyn; ei 

kuitenkaan tili- ja vastuuvapautta käsiteltäessä. 

8 § Asiakirjojen julkisuus 

Ylioppilaskunnan kaikki asiakirjat, lukuun ottamatta salassa pidettäviä tai arkaluontoisia tietoja sisältäviä 

asiakirjoja, ovat jäsenille julkisia, kuten laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1991) säädetään. 

9 § Ylioppilaskunnan viralliset ilmoitustaulut 

Kullakin kampuksella tulee olla määritelty virallinen ilmoitustaulu. Ylioppilaskunnan edustajisto päättää 

virallisten ilmoitustaulujen sijainnin. Ilmoitustaulujen tulee sijaita ylioppilaskunnan toimistolla tai sen 

välittömässä läheisyydessä. 

Ylioppilaskunnalla voi olla myös sähköisiä ilmoitustauluja. 

3. LUKU  

Edustajisto 

10 § Toimielin ja sen jäsenet 

Ylioppilaskunnan edustajistoon kuuluu kolmekymmentäyhdeksän (39) varsinaista jäsentä sekä varajäseniä. 

Edustajiston toimikausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja kestää kaksi (2) vuotta. Edustajisto järjestäytyy 

ennen toimikautensa alkua. 

Edustajiston valinta, jäsenyys ja varajäsenyys määritellään tarkemmin ylioppilaskunnan vaalijärjestyksessä.  

Näissä säännöissä edustajiston varsinainen jäsen tarkoittaa vaaleilla valittua edustajiston jäsentä tai 

hänen tilalleen noussutta varajäsentä. 

Varajäsenellä näissä säännöissä tarkoitetaan valitsematta jäänyttä ehdokasta, joka oli ehdolla vaalilistalla tai 

vaaliliitossa, josta tuli valituksi yksi tai useampi varsinainen jäsen tai josta on varsinaiseksi jäseneksi 

noussut henkilö vaalijärjestyksen 25 §:n 3 momentin mukaisesti. 

Näissä säännöissä edustajiston jäsenellä tarkoitetaan edustajiston varsinaista jäsentä tai varajäsentä. 

11 § Edustajiston varajäsenyys 

Jos edustajiston jäsen menettää vaalikelpoisuutensa, eroaa edustajistosta kesken toimikauden, valitaan 

ylioppilaskunnan hallituksen jäseneksi, tai on muuten esteellinen tai estynyt osallistumaan edustajiston 

kokoukseen, hänen sijaansa varsinaiseksi jäseneksi nousee varajäsen vaalijärjestyksen 25 §:n 2 ja 3 

momentin mukaisesti. 

Vaalikelpoisuuden menettämisen toteaa ja eron myöntää edustajisto. Edustajiston jäsen on esteellinen kuten 

näiden sääntöjen 7 §:ssä määrätään. 

Edustajisto voi yksimielisesti todeta edustajiston jäsenen määräaikaisesti poissaolevaksi, jos on ilmeistä, että 

kyseinen henkilö ei voi osallistua edustajiston toimintaan, tai edustajiston jäsen itse ilmoittaa siitä. 

Poissaolevaksi todettu henkilö voi palata edustajistoon ilmoittamalla asiasta edustajistolle tai edustajiston 

puheenjohtajalle. Poissaolevaksi todetun henkilön tilalle nousee varaedustaja vaalijärjestyksen 25 §:n 2 ja 3 

momentin mukaisesti. 
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12 § Edustajiston koollekutsuminen 

Edustajisto kokoontuu: 

1. kun hallitus kutsuu edustajiston järjestäytymiskokoukseen edustajiston toimikautta edeltävän 

vuoden aikana, jolloin käsitellään 18 §:n 1 momentin kohdat 1, 2 ja 3; 

2. kun edustajiston puheenjohtaja tai hallitus katsoo sen aiheelliseksi; 

3. itse päättämänään ajankohtana; sekä 

4. kun vähintään kolmetoista (13) edustajiston jäsentä sitä kirjallisesti ilmoittamaansa asian 

käsittelyä varten pyytää, jolloin edustajisto on kutsuttava koolle kolmenkymmenen (30) 

vuorokauden kuluessa pyynnön saapumisesta. 

Kutsu edustajiston kokoukseen ja esityslista on lähetettävä tai muutoin kirjallisesti tai sähköisesti 

toimitettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille edustajiston varsinaisille 

jäsenille ja edustajiston järjestäytymiskokouksessaan päättämälle määrälle varajäseniä. Lisäksi kokouksesta 

on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla. 

13 § Päätösvaltaisuus 

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. Mitä tässä pykälässä säädetään, ei koske 14§ 6. momentin 

mukaista menettelyä. 

14 § Edustajiston puheenjohtajisto 

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. 

Edustajiston toimikauden ensimmäisen vuoden viimeisessä kokouksessa valitaan uusi puheenjohtajisto 

edustajistolle toiseksi vuodeksi uuden hallituksen valinnan jälkeen. Vanhan edustajiston puheenjohtajisto 

toimii vuoden loppuun. 

Sen estämättä, mitä on määrätty edustajiston jäsenten vapauttamisesta tehtävistään hallituksen jäsenyyden 

perusteella, voidaan väistyvän hallituksen jäsen valita edustajiston seuraavan vuoden puheenjohtajistoon. 

Mikäli edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja menettää vaalikelpoisuutensa, eroaa tai erotetaan 

tehtävistään, valitsee edustajisto tilalle toisen henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.  

Edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voidaan erottaa epäluottamuslauseella, kuten näiden 

sääntöjen 21 §:ssä säädetään. 

Mikäli edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on esteellinen käsittelemään asiaa, voidaan 

tarvittaessa asiakohdan käsittelyn ajaksi nimetä edustajiston jäsen kokouksen puheenjohtajaksi. 

15 § Edustajiston puheenjohtajan tehtävät 

Edustajiston puheenjohtajan tehtävänä on: 

1. kutsua koolle edustajiston kokous ja johtaa niissä puhetta; 

2. huolehtia ja valvoa, että ylioppilaskunnan toiminnassa tarkoin noudatetaan voimassa olevia 

lakeja, sääntöjä ja määräyksiä; sekä 

3. vahvistaa tai hylätä sääntövaliokunnan esittämät sääntötulkinnat. 

Edustajiston puheenjohtajan ollessa esteellinen tai estynyt hoitamaan tehtäviään, toimii varapuheenjohtaja 

hänen tilallaan. 
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16 § Edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat 

Edustajiston kokouksen asialistan valmistelee edustajiston puheenjohtaja; puheenjohtaja voi käyttää apunaan 

pääsihteeriä. Edustajiston kokouksessa käsitellään edustajiston puheenjohtajan, hallituksen ja edustajiston 

alaisten valiokuntien esitykset sekä 11 §:n 1 momentin 4. kohdan perusteella esityslistalle vaaditut asiat. 

Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä ottaa käsiteltäväkseen kokouskutsussa 

mainitsemattoman asian, ei kuitenkaan määräenemmistöä edellyttävää päätöstä. 

Asian ratkaisuvallan pidättämisestä hallituksen tai toimielimen päätökseen voidaan ottaa käsiteltäväksi 

yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 

Ylioppilaskunnan hallitukselle on varattava mahdollisuus tehdä esitykseen poikkeava esitys jonkun toisen 

toimielimen tekemään pohjaesitykseen. 

Edustajiston kokouksessa tehty edustajiston puheenjohtajan tai hallituksen epäluottamuslause tulee käsitellä 

näiden sääntöjen 21 §:n mukaisesti. 

Ylioppilaskunnan hallitus kokoontuu aina samanaikaisesti ja samassa paikassa kuin edustajisto. Ollessaan 

päätösvaltainen hallitus voi ottaa edustajiston esityksiä nimiinsä ja muuttaa omia pohjaesityksiään. 

17 § Esitys- ja aloiteoikeus edustajiston kokouksessa 

Kokouksessa esitysoikeus on kaikilla edustajiston varsinaisilla jäsenillä ja hallituksella. 

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. 

18 § Läsnäolo- ja puheoikeus edustajiston kokouksessa 

Jokaisella ylioppilaskunnan jäsenellä on läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa. Edustajisto, edustajiston 

puheenjohtaja tai hallitus voi kutsua edustajiston kokoukseen asiantuntijoita kuultavaksi tai vieraita 

seuraamaan kokousta sekä myöntää heille puhe- ja läsnäolo-oikeuden. 

Ylioppilaskunnan edustajiston varsinaisilla jäsenillä ja hallituksen jäsenillä sekä työntekijöillä on 

edustajiston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kokous voi myöntää muillekin läsnäolooikeutetuille 

puheoikeuden kokoukseen. 

Edustajisto voi erityisestä perustellusta syystä ja poikkeuksellisesti päättää kahden kolmasosan 

enemmistöllä (2/3) pitää edustajiston kokouksen osittain tai kokonaan suljettuna istuntona. Suljetussa 

käsittelyssä saavat olla läsnä vain edustajiston varsinaiset jäsenet, edustajiston sihteeri sekä hallituksen 

jäsenet. Suljetussa istunnossa käyty keskustelu ja päätökset ovat salassa pidettäviä siltä osin mitä laissa 

viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1991) säädetään. 

19 § Edustajiston tehtävät 

Edustajiston tehtävänä on: 

1. valita edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat; 

2. valita hallituksen muodostaja; 

3. valita hallituksen muodostajan esityksestä hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä 

hallituksen muut jäsenet ja vapauttaa heidät tehtävistään kuten näissä säännöissä määrätään; 

4. päättää hallituksen ja työvaliokuntien jäsenten etuuksien perusteista; 

5. valita jaostojen puheenjohtajat hallituksen toimikauden alussa; 

6. valita ja vapauttaa tehtävistään ylioppilaskunnan pääsihteeri; 
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7. hyväksyä ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja tarvittaessa lisätalousarviot 

sekä vahvistaa yritystoiminnan talousarviot; 

8. määrätä, hallituksen esityksestä, opiskelijoilta perittävä jäsenmaksu, jonka suuruuden vahvistaa 

Itä- Suomen yliopiston rehtori; 

9. Valita näiden sääntöjen 54 § mukaisesti ylioppilaskunnalle tilintarkastajat; 

10. päättää ylioppilaskunnan tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä 

tilivelvollisille; 

11. hyväksyä hallituksen esittämä ylioppilaskunnan toimintakertomus ja päättää sen aiheuttamista 

toimenpiteistä; 

12. valita ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta (KVL) ja sen puheenjohtajiston, kuten 

vaalijärjestyksessä säädetään; 

13. valita sääntövaliokunta ja sen puheenjohtajisto; 

14. perustaa enintään toimikaudekseen edustajiston alaisia valiokuntia asioiden valmistelua varten, 

perustettaessa on päätettävä valiokunnan toimenkuva; 

15. tehdä päätös ratkaisuvallan pidättämisestä; 

16. valita opiskelijaedustajat yliopiston kollegioon, hallitukseen ja tiedekuntaneuvostoihin, niiden 

toimikauden alussa, ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä; 

17. täydentää yliopiston kollegiota ja hallitusta, ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä; 

18. valita liittokokousedustajat Suomen ylioppilaskuntien liitto – SYL ry. liittokokouksiin, mikäli 

ylioppilaskunta on sen jäsen; 

19. päättää jäseneksi liittymisestä ja eroamisesta yhteisöihin kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä; 

20. päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä näiden 

sääntöjen muuttamisesta, sääntöjen muutoksen vahvistaa Itä-Suomen yliopiston rehtori; 

21. päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä kiinteistön 

ostamisesta, myymisestä tai vaihtamisesta sekä kiinteistön, rakennuksen tai laitoksen 

kiinnittämisestä tai uudisrakentamiseen tai peruskorjaukseen ryhtymisestä;  

22. päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä 

ylioppilaskunnan harjoittaman liiketoiminnan aloittamisesta tai lopettamisesta tai oleellisesta 

laajentamisesta tai supistamisesta; 

23. päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä säätiön 

perustamisesta hyväksyen jälkimmäisellä käsittelykerralla säätiön säännöt; 

24. päättää kahden kolmasosan enemmistöllä (2/3) ylioppilaskunnan tilikauden ylittävän velan 

ottamisesta, ylioppilaskunta ei kuitenkaan voi toimia velan takaajana; 

25. hyväksyä kahden kolmasosan enemmistöllä (2/3) vaalijärjestys, vaalijärjestyksen muuttaminen 

tarvitsee lisäksi Itä-Suomen yliopiston rehtorin vahvistuksen; 

26. hyväksyä kahden kolmasosan enemmistöllä (2/3) työjärjestys, taloussääntö, lehtisääntö, 

merkkisääntö sekä muut ylioppilaskunnan säännöt lukuun ottamatta hallituksen perustamien 

työryhmien ja kerhojen sääntöjä; 

27. päättää neljän viidesosan enemmistöllä (4/5) neuvoa-antavan jäsenäänestyksen järjestämisestä, 

jäsenäänestyksessä kaikilla jäsenillä on yhtäläinen äänioikeus ja äänestys on suljettu ja salainen; 

28. päättää ylioppilaskunnan uuden toimen perustamisesta; 

29. päättää ylioppilaskunnan virallisesta ilmoitustaulusta; sekä 

30. päättää muistakin asioista, jotka edustajisto itselleen pidättää taikka, jotka hallitus katsoo 

tarpeelliseksi saattaa edustajiston ratkaistavaksi. 

Tämän pykälän 1. momentin kohdissa 20. - 22. määrätyt asiat voidaan päättää yhdessä edustajiston 

kokouksessa, mikäli edustajisto neljä viidesosan (4/5) enemmistöllä julistaa asian kiireelliseksi. Tämän 

jälkeen asia voidaan päättää yhdessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. 

20 § Edustajiston kokousten pöytäkirja, päätösluettelo sekä tiedoksianto 

Edustajiston kokouksista pidetään pöytäkirjaa sekä tehdään päätösluettelo. Edustajiston pöytäkirjan 

tarkastaa ja hyväksyy kokouksen valitsemat kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla edustajiston 

jäseniä. Pöytäkirjan varmentaa kokouksen puheenjohtaja sekä sihteeri. Pöytäkirja on allekirjoitettava 
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neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa kokouksen pitämisestä, pöytäkirjan allekirjoituksen voi toimittaa 

myös opiskelijan henkilökohtaisella yliopiston sähköpostilla. 

Edustajiston kokouksen päätösluettelo on julkaistava ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla 

seitsemän (7) vuorokauden kuluttua pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja sen on oltava esillä vähintään kolme 

(3) kuukautta. 

Ylioppilaskunnan käyttäessä julkista valtaa jäsenmaksun ja muiden ei yksittäistä henkilöä koskevan asian 

osalta, katsotaan tämän pykälän 2 momentti yleistiedoksiannoksi. 

Ylioppilaskunnan tehdessä näiden sääntöjen 56 § mukaisia henkilövalintoja on yleistiedoksiannon lisäksi 

kaikille asianomaisille tehtävä yksityinen tiedoksianto, jossa ilmaistaan päätös ja sen perustelut. 

21 § Äänestäminen ja vaali edustajiston kokouksessa 

Edustajiston kokouksessa kullakin edustajiston äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni ja äänioikeus on 

henkilökohtainen. Edustajiston kokouksen äänet laskee kaksi (2) edustajiston keskuudestaan valitsemaa 

ääntenlaskijaa. Äänestystä ennen voidaan suorittaa koeäänestys kädennostoäänestyksenä, henkilövalintaa 

ennen koeäänestystä ei voi suorittaa. 

Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä, ellei edustajiston jäsen vaadi suljettua lippuäänestystä. 

Henkilövalinnoissa käytetään aina suljettua lippuäänestystä. 

Edustajisto ratkaisee asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. 

Tasatilanteessa ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Mikäli vaalissa täytettäviä paikkoja on yksi ja yksikään ehdokkaista ei saa vaalissa yli puolia annetuista 

äänistä suoritetaan toinen äänestys kahden ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen ehdokkaan 

kesken. Toisessa äänestyksessä eniten ääniä saanut henkilö tulee valituksi. Mikäli toisessa 

äänestyksessä tulee tasatulos, ratkaisee vaalin arpa. 

Mikäli vaalissa täytettäviä paikkoja on enemmän kuin yksi, vaali toimitetaan suhteellisena 

henkilökohtaisena vaalina siten, että äänestäjä voi äänestää niin montaa ehdokasta kuin on täytettäviä 

paikkoja. Jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken siten, että lipussa 

ensimmäisenä oleva ehdokas saa yhden äänen, toisena oleva saa puoli ääntä, kolmantena oleva kolmasosan 

ääntä ja niin edelleen. 

Äänestäjä voi jättää halutessaan osan sijoista tyhjiksi, jolloin kyseisiltä sijoilta ei kerry kenellekään ääniä. 

Jos äänestyslippuun on kirjoitettu enemmän ehdokkaita kuin on täytettäviä paikkoja, hylätään lippu. Samoin 

menetellään, mikäli joku lippuun kirjoitetuista nimistä ei ole ehdolla tai lipusta ei yksiselitteisesti käy 

ilmi ketä äänestäjä on tarkoittanut. Vaaleissa valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien 

mukaisessa järjestyksessä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. 

Annetuiksi ääniksi ei lasketa tyhjiä tai hylättyjä ääniä. 

22 § Luottamuskysymys 

Luottamuskysymyksen voi tehdä edustajiston puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta, hallituksesta, 

hallituksen jäsenestä tai muusta ylioppilaskunnan toimielimestä. 

Luottamuskysymyksen voi panna vireille yksi kolmasosa (1/3) edustajiston koosta. Luottamuskysymys on 

toimitettava viipymättä luottamuskysymyksen saaneen toimielimen puheenjohtajan tietoon tai sen henkilön 

tietoon jota luottamuskysymys koskee. Luottamuskysymykseen kirjallisen vastauksen antaa kyseinen 

toimielin seuraavassa kokouksessaan tai henkilön ollessa kyseessä henkilön on vastattava kysymykseen 

seuraavassa edustajiston kokouksessa. 
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Luottamuskysymys käsitellään seuraavassa edustajiston kokouksessa, joka tulee kutsua koolle viimeistään 

kolmekymmentä (30) vuorokautta luottamuskysymyksen jättämisen jälkeen. 

Jos edustajisto toteaa, ettei luottamuskysymykseen vastannut edustajiston puheenjohtaja, toimielin tai 

hallituksen jäsen nauti edustajiston luottamusta, katsotaan toimielin tai henkilö vapautetuksi tehtävästään. 

Mikäli edustajisto toteaa, ettei hallituksen puheenjohtaja nauti edustajiston luottamusta, katsotaan hallitus 

vapautetuksi tehtävästään. 

Edustajiston puheenjohtajan luottamuskysymyksen voi laittaa vireille edustajiston kokouksen aikana, minkä 

tahansa asiakohdan käsittelyn aikana. Tällöin kyseisen asian käsittely keskeytetään kunnes 

luottamuskysymys on käsitelty. Edustajiston kokous keskeytetään enintään tunniksi, jonka jälkeen 

luottamuskysymykseen tulee antaa vastaus. Mikäli puheenjohtajan ei katsota nauttivan edustajiston 

luottamusta, aloitetaan välittömästi uuden valinta, jonka jälkeen palataan jatkamaan kesken jäänyttä 

kokouksen asiakohtaa. 

Hallituksen luottamuskysymyksen voi laittaa vireille edustajiston kokouksen aikana, minkä tahansa 

asiakohdan käsittelyn aikana. Tällöin kokous keskeytetään enintään tunniksi, jonka jälkeen 

luottamuskysymykseen tulee antaa vastaus. Mikäli hallituksen ei katsota nauttivan edustajiston luottamusta, 

aloitetaan välittömästi uuden valinta, jonka jälkeen palataan jatkamaan kesken jäänyttä kokouksen 

asiakohtaa. Jos hallitus ei ole edustajiston kokouksessa päätösvaltainen tai hallitus katsoo, että 

epäluottamuslauseeseen vastaamiseen tarvitaan lisää vastausaikaa vastaa hallitus epäluottamuslauseeseen 

tämän pykälän 2. momentin mukaisesti. 

23 § Ratkaisuvallan pidättäminen 

Edustajisto voi tehdä kokouksessaan päätöksen ratkaisuvallan pidättämisestä näiden sääntöjen 15 §:n 3 

momentin mukaisesti hallituksen tai muun toimielimen alaan kuuluvasta asiasta. Ratkaisuvallan pidätettyään 

edustajisto tekee tarvittavan päätöksen toimielimen sijasta. 

Edustajisto voi tehdä päätöksen ratkaisuvallan pidättämisestä tiettyyn asiaan liittyen. Tällöin kyseessä 

olevasta asiasta ei voi tehdä päätöstä se toimielin, jonka toimialaan se normaalisti kuuluu vaan 

päätöksen tekee edustajisto. Toimielin jolta ratkaisuvalta pidätettiin, tekee asiasta esityksen edustajistolle, 

mikäli asiassa käytetään julkista valtaa. 

24 § Sääntövaliokunta 

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 tehtävänä on: 

1. valmistella ylioppilaskunnan sääntömuutokset hallituksen tai edustajiston aloitteesta; 

2. antaa lausunto ylioppilaskunnan muille toimielimille niiden käsitellessä oikaisupyyntöä tai 

oikaisuvaatimusta; sekä 

3. esittää ylioppilaskuntaa sitova sääntötulkinta edustajiston puheenjohtajalle, mikäli 

ylioppilaskunnan säännöistä tulee tulkintaerimielisyyttä. 

Vahvistetut sääntötulkinnat tulee julkaista ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla ja ylioppilaskunnan 

sääntökokoelmassa. 

25 § (kumottu) 

26 § Edustajiston tarvitsemat valiokunnat 
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Edustajisto voi perustaa enintään toimikaudekseen valiokuntia. Edustajisto määrittää valiokunnan 

tehtävät, sen toimialan ja jäsenet valiokuntaa perustaessaan. Valiokunta voi tehdä edustajistolle tai 

hallitukselle esityksiä toimialaansa kuuluvista asioista. 

4. LUKU  

Hallitus 

27 § Hallituksen kokoonpano 

Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi (2) varapuheenjohtajaa järjestyksessä sekä 

vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitaan kalenterivuodeksi. Hallitukseen 

valittu edustajiston jäsen on estynyt toimimaan edustajiston jäsenenä hallituskautensa aikana. 

28 § Hallituksen muodostaja 

Edustajisto valitsee hallituksen muodostajan ennen toimikautensa alkua pidettävässä 

järjestäytymiskokouksessa näiden sääntöjen 11§:n 1 momentin 1. kohdan mukaisesti, sekä ensimmäisen 

toimintavuotensa viimeisessä kokouksessa tai kokouksessa, jossa hallitus on saanut edustajistolta 

epäluottamuslauseen näiden sääntöjen 21 §: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. 

29 § Hallituksen valinta 

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 26 §: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. 

30 § Hallituksen täydentäminen 

Milloin hallituksen jäsen tai varapuheenjohtaja menettää kesken toimikauden vaalikelpoisuuden, 

vapautetaan tehtävästään tai eroaa hallituksesta, tulee hallituksen puheenjohtajan esittää edustajistolle 

ehdokkaan uudeksi hallituksen jäseneksi tai varapuheenjohtajaksi. Jos edustajisto ei hyväksy ehdokasta, 

esittää hallituksen puheenjohtaja uuden ehdokkaan. Jos valittavana on useampia ehdokkaita, on ehdokaslista 

hyväksyttävä tai hylättävä sellaisenaan. Menettelyä jatketaan kunnes edustajisto hyväksyy hallituksen 

puheenjohtajan esityksen. Hallituksen puheenjohtaja ei voi esittää uudelleen jo kerran edustajiston 

hylkäämää ehdokaslistaa. 

Jos hallituksen varapuheenjohtajan paikkaa täydennettäessä valituksi tulee hallituksen jäsen, esittää 

hallituksen puheenjohtaja vapautuneen hallituksen jäsenen paikalle uuden hallituksen jäsenen. 
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Milloin hallituksen puheenjohtaja kesken toimikauden menettää vaalikelpoisuuden tai eroaa tehtävästään, 

kutsuu edustajiston puheenjohtaja viipymättä edustajiston koolle valitsemaan uuden hallituksen. 

31 § Hallituksen tehtävät 

Hallituksen tehtävänä on: 

1. käyttää ylioppilaskunnan puhevaltaa, kantaa ja vastata ylioppilaskunnan puolesta tuomioistuimissa, 

tehdä ylioppilaskunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet sekä muutoinkin edustaa 

ylioppilaskuntaa; 

2. päättää ylioppilaskunnan jäseneksi hyväksymisen perusteista; 

3. valita opiskelijaedustajat yliopiston toimielimiin, ei kuitenkaan tiedekuntaneuvostoihin niiden 

toimikausien alussa, yliopiston kollegioon tai hallitukseen, kuten sääntöjen 18 §:n 1 momentin 17. 

ja 18. kohdassa määritellään; 

4. täydentää tarvittaessa tiedekuntaneuvostoja kesken niiden toimikauden; 

5. valmistella edustajiston kokoukselle asiat, lukuun ottamatta hallituksen muodostajan valintaa, 

edustajiston puheenjohtajiston valintaa, hallituksen ja edustajiston puheenjohtajiston 

luottamuskysymystä, kokouksen työjärjestykseen liittyviä kysymyksiä, toivomusponsia sekä 

ratkaisuvallan pidättämistä; 

6. toimia esittelijänä asioissa joissa edustajisto käyttää julkista valtaa; 

7. huolehtia edustajiston päätösten toimeenpanosta, ellei toimeenpanoa ole määrätty jollekin toiselle 

toimielimelle; 

8. valita ja vapauttaa ylioppilaskunnan työntekijät, lukuun ottamatta pääsihteeriä; 

9. hyväksyä työsopimukset sekä päättää mahdollisista toimivapauksista sekä varahenkilöjärjestelyistä; 

10. valmistella edustajistolle talousarvio, toimintasuunnitelma sekä tilinpäätös; 

11. antaa edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuosittain 

kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta; 

12. perustaa ylioppilaskunnan toimintaa varten kerhoja, hyväksyä kerhojen ohjesäännöt ja päättää 

kerhon lakkauttamisesta; 

13. valita jaoston puheenjohtaja, edellisen erotessa hallituksen toimikauden aikana; 

14. vastata ylioppilaskunnan hallinnosta, varainhoidosta, omaisuudesta ja talouden johtamisesta sekä 

valvoa taloudenhoidosta huolehtivien toimihenkilöiden toimintaa; sekä 

15. hoitaa, käsitellä ja ratkaista muut asiat, joita näissä säännöissä taikka muutoin ei ole määrätty 

edustajiston tai muun toimielimen toimivaltaan. 

Hallitus voi saattaa edustajiston käsiteltäväksi toimivaltaansa kuuluvan asian, ei kuitenkaan asiaa, joka 

kuuluu laissa määrättyjen julkisten tehtävien piiriin. Hallitus voi pidättää itselleen ratkaisuvallan asioissa, 

mitkä kuuluvat kampusvaliokunnan, jaoston, perustamansa työryhmän, kerhon tai toimihenkilön 

toimivaltaan. Laissa määrättyjen julkisten tehtävien esittelyvastuuta hallitus ei voi pidättää. 

Hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä hallitus voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian hallinto-, 

toimeenpano- tai päätösvallan toiselle toimielimelle tai toimihenkilölle. Hallitus ei voi delegoida 

ensimmäisen momentin 2, 3, 4, 6, 11, 13 ja 14 kohdissa mainittuja tehtäviä. 

32 § Koolle kutsuminen ja päätösvaltaisuus 

Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä siten kuin hallitus järjestäytymiskokouksessaan päättää. 

Kokouskutsuun on merkittävä käsiteltävät asiat. Hallituksen järjestäytymiskokouksen kutsuu koolla 

hallituksen puheenjohtaja viisi (5) vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse. Hallitus voi järjestäytyä ennen 

toimikautensa alkua. 

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja, hänen ollessaan estynyt kokouksen kutsuu koolle 

varapuheenjohtaja 

Hallitus kokoontuu, milloin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. 
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Hallituksen kokous on päätösvaltainen jos se on koolle kutsuttu näiden sääntöjen mukaisesti sekä läsnä on 

vähintään puolet hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 

33 § Puhe-, esitys- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa 

Ylioppilaskunnan hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus on edustajiston puheenjohtajistolla sekä 

pääsihteerillä. 

Läsnäolo-oikeus on kaikilla ylioppilaskunnan työntekijöillä sekä ylioppilaskunnan omistamien tai 

enemmistö omistamien yhtiöiden johtavilla työntekijöillä. 

Hallituksen jäsenillä ja pääsihteerillä on hallituksen kokouksissa esitysoikeus. Esitysoikeus on myös muilla 

sihteereillä omaan sektoriinsa kuuluvissa asioissa sekä päätoimittajalla ylioppilaslehti Uljaaseen liittyvissä 

asioissa. 

Hallitus voi halutessaan myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden muillekin ja kutsua kokoukseen asiantuntijoita. 

34 § Toimeenpanokielto 

Jos hallitus katsoo, että edustajiston päätös on lain vastainen, syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai 

ei kuulu edustajiston toimivaltaan, on hallituksen kieltäydyttävä päätöksen toimeenpanemisesta ja 

ilmoitettava siitä viipymättä edustajistolle asian uudelleenkäsittelyä varten. Tämän lisäksi hallituksen on 

pyydettävä sääntövaliokunnalta lausuntoa asiasta. 

35 § Pöytäkirja ja päätösluettelo 

Hallituksen sihteerinä toimii pääsihteeri tai erikseen nimetty pöytäkirjanpitäjä. Hallituksen kokouksen 

pöytäkirjan tarkastaa ja hyväksyy kokouksen puheenjohtaja allekirjoituksellaan. Pöytäkirjanpitäjä varmentaa 

pöytäkirjan allekirjoituksellaan. Pöytäkirja on allekirjoitettava kahden (2) viikon kuluessa kokouksen 

pitämisestä. 

Ylioppilaskunnan hallituksen kokousten päätösluettelot on julkaistava ylioppilaskunnan virallisella 

ilmoitustaululla viimeistään seitsemän (7) päivää pöytäkirjan tarkastamisesta ja oltava esillä vähintään kaksi 

(2) kuukautta. 

36 § Nimenkirjoittajat 

Ylioppilaskunnan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja pääsihteeri, aina 

kaksi yhdessä. 

37 § Taloustyöryhmä 

Talouden erityiskysymyksiä ylioppilaskunnassa valmistelee taloustyöryhmä, johon kuuluvat edustajiston 

puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtajisto sekä enintään kolme hallituksen valitsemaa jäsentä. 

Taloustyöryhmän puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä toimii pääsihteeri. 

Taloustyöryhmän erityisinä tehtävinä ovat: 

1. valmistella yhdessä ylioppilaskunnan taloudenhoidosta vastaavien henkilöiden kanssa 

hallitukselle annettavat talousarvio- ja tilinpäätösehdotukset; 

2. valmistella muutokset ylioppilaskunnan taloussääntöön; 

3. seurata talouden kehitystä, kirjanpitoa ja talousarviota sekä kirjanpitolain ja –asetuksen sekä 

tilintarkastuslain noudattamista; 

4. antaa taloudelliseen toimintaan liittyviä suosituksia ja aloitteita ylioppilaskunnan hallitukselle; sekä 

5. päättää muista taloudellisista asioista, jotka hallitus on sille antanut. 

38 § Hallituksen tarvitsemat työryhmät 
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Hallitus voi perustaa työryhmiä enintään toimikaudekseen. Hallitus määrittää työryhmien tehtävät, sen 

toimialan ja jäsenet työryhmää perustaessaan. Hallitus valitsee työryhmän jäsenet, joista yli puolet on oltava 

ylioppilaskunnan jäseniä. Työryhmä voi tehdä hallitukselle esityksiä toimialaansa kuuluvista asioista. 

5. LUKU  

Kampushallinto 

39 § Kampusvaliokunnat Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa 

Ylioppilaskunnan käytännön toimista paikallistasolla vastaa paikallinen kampusvaliokunta, jonka 

tehtävinä on: 

1. vastata talouden seuraamisesta, päätöksen teosta, käytännön toimista, kuten ylioppilaskunnan 

hallitus erikseen määrää; 

2. seurata paikallisten jaostojen ja kerhojen toimintaa ja taloutta; 

3. antaa kerhojen toimintaa ohjaavia määräyksiä; sekä 

4. tehdä esityksiä hallitukselle tarpeellisesta katsomistaan asioista. 

5. tiedottaa aktiivisesti toiminnastaan jäsenistölle, jaostoille ja kerhoille. 

Kampusvaliokunnan puheenjohtajana toimii ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan kunkin kampusvaliokunnan 

puheenjohtajat. Kampusvaliokunnan jäseninä toimivat ne hallituksen jäsenet, jotka hallitus määrää kuhunkin 

kampusvaliokuntaan järjestäytymiskokouksessaan. Kunkin hallituksen jäsenen tulee kuulua yhteen ja vain 

yhteen kampusvaliokuntaan. Kampusvaliokuntaan kuuluvat myös tämän pykälän 3 ja 4 momentissa 

määritetyt jäsenet. Kampusvaliokunta valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. 

Joensuun ja Kuopion kampusvaliokuntiin kuuluvat tämän pykälän 2 momentin määrittämien jäsenten lisäksi 

näiden sääntöjen 38 §:n mukaisten paikallisten jaostojen puheenjohtajat ja heidän henkilökohtaisina 

varajäseninään jaostojen varapuheenjohtajat. 

Savonlinnan kampusvaliokuntaan kuuluu ainejärjestöjen varapuheenjohtajat sekä tämän pykälän 2 

momentin määrittämien jäsenten lisäksi kolmesta (3) viiteen (5) jäsentä, jotka edustajisto valitsee 

toimikauden alussa Savonlinnan kampuksella toimivien, ylioppilaskunnan hyväksymien ainejärjestöjen 

esityksestä. Mikäli kampusvaliokunnan jäsen eroaa kesken toimikauden, valitsee ylioppilaskunnan hallitus 

hänen tilalleen jäsenen aiemmin mainittujen järjestöjen esityksestä. Kampusvaliokunnassa tulee olla 

vähintään yksi jäsen kustakin aiemmin mainitusta ainejärjestöstä. 

Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenillä ja edustajiston puheenjohtajistolla on läsnäolo- ja puheoikeus 

kaikkien kampusvaliokuntien kokouksissa. Kampusvaliokuntien varajäsenilla on puhe- ja läsnäolooikeus 

oman kampuksen kampusvaliokunnan kokouksiin. 

40 § Jaostot 

Ylioppilaskunnan Joensuun sekä Kuopion kampuksilla toimii järjestö-, koulutuspoliittinen- ja 

sosiaalipoliittinen jaosto, kummallakin kampuskella omansa. Lisäksi Joensuussa, Kuopiossa ja 

Savonlinnassa toimii vapaa-ajan jaosto.. Jaostojen tehtävänä on tehdä esityksiä ja valmistella lausuntoja 

toimialaansa kuuluvista asioista paikalliselle kampusvaliokunnalle tai hallitukselle. 

Jaostojen kokoukset, lukuun ottamatta järjestöjaostoa, ovat avoimia kaikille ylioppilaskunnan jäsenille sekä 

työntekijöille. Jaoston jäseniä ovat ylioppilaskunnan jäsenet kahden peräkkäisen jaoston kokouksen 

läsnäolokerran jälkeen, jaoston jäsenyys raukeaa kolmen peräkkäisen poissaolokerran jälkeen. Tämän 

lisäksi jaostojen jäseniä ovat hallituksen jäsenet sekä ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ainejärjestöt ovat 

nimenneet omiksi edustajikseen. 

Järjestöjaoston jäseniä ovat ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajisto sekä ainejärjestöjen 

puheenjohtajat ja heidän henkilökohtaisina varajäseninään varapuheenjohtajat. 
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Jaostot tekevät edustajistolle esityksen puheenjohtajakseen kalenterivuodeksi vuoden viimeisessä 

kokouksessa. Jaoston puheenjohtajat valitsee edustajisto heidän toimikauden alussa ja hallitus jos 

puheenjohtaja eroaa tai menettää jaoston jäsenyyden kesken toimikauden. Jaostot valitsevat keskuudestaan 

varapuheenjohtajan. 

Ylioppilaskunnan hallitus määrää jaostojen sihteerin, mikäli sihteeriä ei ole määrätty valitsee jaosto 

sihteerin keskuudestaan. Jaoston kokoukset kutsutaan koolle puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estynyt, 

varapuheenjohtajan toimeksiannosta. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän (7) vuorokautta 

ennen kokousta. Kokouskutsu on toimitettava ylioppilaskunnan sen kampuksen viralliselle ilmoitustaululle, 

jossa jaosto toimii sekä jaoston sähköpostilistalle, mikäli sellainen on. Kutsussa on mainittava käsiteltävät 

asiat. 

41 § Sääntömääräiset kerhot 

Ylioppilaskunnan hallitus voi perustaa ja lakkauttaa kerhoja ylioppilaskunnan toimintaa varten. Hallitus 

hyväksyy ylioppilaskunnan kerho-ohjesäännön jota kerhojen on noudatettava. Kerhoohjesäännöt voivat olla 

yleisiä kaikkia kerhoja koskevia sekä erityisiä sääntöjä tietyille kerhoille. 

Kerhoilla on oikeus nimetä edustaja toimintapaikkakuntansa kampusvaliokuntaan. Edustajalla on läsnäolo- 

oikeus toimintapaikkakuntansa kampusvaliokunnan kokouksiin. Kerhoilla on puhe- ja esitysoikeus omaan 

toimialaansa liittyviin asioihin ko. kampusvaliokunnalle. 

Kerhoilla on oikeus nimittää edustajansa jaostoihin lukuun ottamatta järjestöjaostoa. 

Kerhot ovat avoimia kaikille ylioppilaskunnan jäsenille. Kerhot voivat kerätä osallistumismaksuja. 

42 § Ainejärjestöt 

Ylioppilaskunta ylläpitää ainejärjestölistaa, jonka hyväksyy ylioppilaskunnan hallitus. Ainejärjestölistalle 

voivat päästä rekisteröidyt yhdistykset, jotka edustavat Itä-Suomen yliopiston yhden tai useamman 

pääaineen opiskelijoita. Saman oppiaineen alaan yhdellä kampuksella voi toimia vain yksi ainejärjestö. 

Ainejärjestö voi toimia useammalla kuin yhdellä kampuksella. 

Ainejärjestöillä on oikeus hakea ylioppilaskunnalta ainejärjestöavustuksia ja oikeus valita edustajat 

jaostoihin näiden sääntöjen 38 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti. 

43 § Kampusjärjestöt 

Ylioppilaskunta ylläpitää kampusjärjestöluetteloa, jonka hyväksyy ylioppilaskunnan hallitus. 

Kampusjärjestölistalle voivat päästä yhdistykset joiden pääasiallinen toiminta on opiskelijatoimintaa ja 

joiden jäsenistä yli puolet on ylioppilaskunnan jäseniä. 

Kampusjärjestöillä on oikeus hakea ylioppilaskunnalta järjestöavustuksia. 

6. LUKU 

Työntekijät 

44 § Toimen perustaminen 

Ylioppilaskunnan työntekijöiden toimet perustaa edustajisto. Hallitus täyttää toimen, jos siihen on 

talousarviossa varattu tarvittavat varat. 

Hallitus voi perustaa määräaikaisen toimen, jossa työsuhde kestää enintään kolme (3) kuukautta, jos 

siihen on talousarviossa varattu tarvittavat varat. 

Ylioppilaskunnan pääsihteerin toimea edustajisto ei perusta, vaan pääsihteerin toimi on sääntömääräinen. 
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45 § Toimen täyttäminen 

Ylioppilaskunnan avoinna olevat toimet täyttää hallitus, hakemuksesta, mikäli työsuhde kestää 

enemmän kuin kolme (3) kuukautta. Lyhyemmät toimet ja sijaisuudet täyttää pääsihteeri. Pääsihteeri voi 

täyttää enintään (3) kuukauden toimen ilman hakumenettelyä, mikäli kiireellisyys tai erityinen syy niin 

vaatii. 

Pääsihteerin ja päätoimittajan hakuaika on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Muihin toimiin 

hakuaika on vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Toimi julistetaan haettavaksi ainakin ylioppilaskunnan 

virallisella ilmoitustaululla. Hakuaikaa voidaan jatkaa tai toimi julistaa uudelleen haettavaksi hallituksen 

päätöksellä jos hallitus katsoo siihen olevan tarvetta. 

Pääsihteerin toimi tulee lisäksi julistaa avoimeksi virallisessa lehdessä. 

46 § Pääsihteeri 

Ylioppilaskunnalla tulee olla pääsihteeri. Pääsihteeri toimii esittelijänä hallitukselle ylioppilaskunnan 

käyttäessä julkista valtaa tai tehdessä näiden sääntöjen 56 § mukaisia henkilövalintoja. Ylioppilaskunta ei 

saa tehdä julkista valtaa käyttävää päätöstä ilman esittelymenettelyä. Mikäli päätöstä tehtäessä, jossa 

käytetään julkista valtaa, pääsihteeri on estynyt tai esteellinen, hallitus määrää toisen henkilön joka on 

työsuhteessa ylioppilaskuntaan valmistelemaan tarvittavan esityksen. Työntekijällä on oikeus kieltäytyä 

esittelyvastuusta ja hallituksen on saatava työntekijän suostumus ennen määräyksen antoa. 

Jos pääsihteeri on määräaikaisesti esteellinen tai estynyt hoitamaan tehtäviään on hallituksen ensi tilassa 

määrättävä työntekijä hoitamaan hänen tehtäviään. Työntekijällä on oikeus kieltäytyä tehtävästä 1 momentin 

mukaisesti. 

Jos pääsihteeri on pysyvästi estynyt tai esteellinen hoitamaan tehtäviään on hallituksen aloitettava ensi 

tilassa valmistelut pääsihteerin toimen täyttämiseksi. 

7. LUKU 

Talous 

47 § Tilikausi 

Ylioppilaskunnan tilikausi on kalenterivuosi. 

48 § Jäsenmaksusta päättäminen 

Edustajisto päättää jäsenmaksuista yksinkertaisella enemmistöllä ennen seuraavan tilikauden talousarvion 

hyväksymistä. Itä-Suomen yliopiston rehtori vahvistaa jäsenmaksun. Jäsenmaksun muuttamisesta tulevalle 

lukuvuodelle edustajisto päättää kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. Mikäli enemmistöä ei saavuteta, 

jää vanha jäsenmaksu voimaan. 

Jäsenmaksun kantamistavasta ja -ajasta päättää hallitus.  

Jäsenmaksun suuruutta päätettäessä ylioppilaskunta käyttää julkista valtaa. 

49 § Toimintasuunnitelma 

Edustajisto päättää ylioppilaskunnan toimintasuunnitelmasta seuraavalle tilikaudelle. Toimintasuunnitelma 

antaa raamit talousarviolle ja sen tarkemmalle toteuttamiselle, jota hallituksen tulee noudattaa. 

50 § Talousarvio 
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Edustajisto hyväksyy ylioppilaskunnan talousarvion ennen seuraavan tilikauden alkua. Talousarvion 

toteuttaminen on hallituksen tehtävä. Hallitus ei saa ylittää talousarvioon otettua määrärahaa tai käyttää sitä 

toimintasuunnitelman ulkopuolisiin menoihin ilman edustajiston suostumusta. Tarvittaessa talousarviosta ja 

sen toteuttamisesta säädetään tarkemmin taloussäännössä. 

51 § Palkkiot luottamustoimista 

Ylioppilaskunnan luottamushenkilöt voivat saada tehtävistään palkkion, jos siihen on talousarvion puitteissa 

varaa. Edustajiston, hallituksen ja kampusvaliokuntien jäsenten palkkioista päättää edustajisto. Muiden 

toimielimien ja luottamushenkilöiden palkkioiden osalta päättää hallitus. 

52 § Varainhankinta 

Ylioppilaskunnalla on oikeus vastaanottaa testamentteja, jälkisäädöksiä ja lahjoituksia sekä kerätä varoja 

tarkoituksensa toteuttamiseksi. Ylioppilaskunta voi lisäksi omistaa kiinteistöjä, osakkeita, harjoittaa 

liiketoimintaa joko omana toimintanaan tai kokonaan tai osittain omistamansa yhtiön kautta. 

53 § Rahastot 

Ylioppilaskunnalla voi olla rahastoja, joiden tarkoituksen perustamisen ja lakkauttamisen päättää edustajisto 

kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. Edustajisto päättää rahaston säännöistä kokouksessa, jossa rahasto 

perustetaan. 

54 § Tilintarkastajat ja tositetarkastajat 

Tilikauden tilejä ja hallintoa tarkastamaan edustajisto valitsee tilintarkastusyhteisön tai kaksi (2) 

tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat. Ainakin toisen tilintarkastajan tulee olla 

kauppakamarin (HTM) tai keskuskauppakamarin (KHT)hyväksymä tilintarkastaja. Lisäksi edustajisto voi 

valita keskuudestaan korkeintaan kaksi (2) tositetarkastajaa tilikaudeksi. 

55 § Tilinpäätöksen laatiminen 

Hallituksen on huolehdittava kunkin tilikauden tilinpäätöksen laatimisesta ja annettava tilinpäätös 

tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään tilikautta seuraavan maaliskuun 15. päivään mennessä. Samalla 

on annettava tarkastettavaksi kirjanpito siihen liittyvine asiakirjoineen sekä muut ylioppilaskunnan taloutta 

ja hallintoa tilikauden aikana selvittävät asiakirjat, tositetarkastajien lausunnot sekä tilintarkastajien erikseen 

pyytämät selvitykset ja asiakirjat. 

Tilintarkastajien on annettava hallitukselle tilintarkastuskertomus viimeistään kolmen (3) viikon 

kuluessa siitä, kun tilinpäätös on luovutettu heille. 

Hallituksen on toimitettava kertomus sekä tehtyjen muistutusten johdosta tehdyt selvitykset edustajistolle 

käsittelyä varten kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun tilintarkastajat ovat luovuttaneet kertomuksensa 

hallitukselle. 

8. LUKU 

Laissa määrätyt julkiset tehtävät 

56 § Julkiset tehtävät ja esittelymenettely 

Ylioppilaskunnan käyttäessä yliopistolain (558/2009) 46 §:ssä määritettyä julkista valtaa on noudatettava 

erityistä tarkkuutta, hallintolakia (434/2003), kuten yliopistolain 30 §:n 1 momentissa säädetään sekä 

esittelymenettelyä päätöstä tehtäessä. 

Julkisen vallankäytön piiriin kuuluvia päätöksiä ovat: 

1. jäsenmaksun suuruus; 
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2. yliopistolain 42 §:n 2 momentissa säädetyt erityiset tehtävät; sekä 

3. osallistuminen yliopistolain 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen 

valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. 

Päätöksen kuuluessa edustajiston toimivaltaan esittelijänä toimii hallitus. Päätöksen kuuluessa hallituksen 

toimivaltaan esittelijänä toimii pääsihteeri. Esittelijän tulee toimia riippumattomana elimenä esitystä 

valmistellessaan ja valmistella henkilövalinnat pelkästään hakemusten perusteella tai tarvittaessa 

hakemuksen ja haastattelujen perusteella. 

Julkista valtaa käytettäessä toimielimen jäsen tai ylioppilaskunnan työntekijä on esteellinen kuten näiden 

sääntöjen 7 §:ssä säädetään. 

57 § Jäsenmaksu 

Ylioppilaskunnan hallituksen tehdessä esitystä jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle tilikaudelle hallituksen 

tulee ottaa huomioon valmistelemansa talousarvio, ylioppilaskunnan taloudellinen tilanne ja tarvittavat 

investoinnit sekä poistot. 

58 § Yliopiston hallinnon, YTHS:n sekä opintotukilautakunnan opiskelijaedustajat 

Ylioppilaskunnan edustajiston tai hallituksen valitessa opiskelijaedustajia yliopistolain 3. luvussa 

tarkoitettuihin toimielimiin, YTHS:n toimielimiin sekä opintotukilain 9 §:n mukaiseen 

opintotukilautakuntaan käytetään erillistä haku-, esittely- ja valintamenettelyä. 

Kaikki ylioppilaskunnan jäsenet ovat vaalikelpoisia 1 momentin tarkoittamiin toimielimiin. Elleivät he ole 

esteellisiä toimimaan kyseisessä toimielimessä, yliopistolain nojalla. 

Ylioppilaskunnan edustajiston tai hallituksen jäsen tai pääsihteeri on esteellinen toimimaan esittelijänä tai 

päätöstä tekevän toimielimen jäsenenä mikäli hän missään vaiheessa vaikuttaa hakumenettelyyn ennen 

esittelijän esityksen tekemistä. Hakumenettelyyn vaikuttamiseksi katsotaan myös henkilön oma hakemus 

kyseessä olevaan toimielimeen. 

58a § Hakumenettely 

Kaikkiin 1 momentissa mainittuihin elimiin haut julistaa auki esittelijä. Hakuaikaa on oltava vähintään 

neljätoista (14) vuorokautta ja hakuilmoitus on julkaistava ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla. 

Hakemukset on jätettävä kirjallisesti tai sähköpostitse. Hakuajan päättymisen jälkeen tulleita hakemuksia ei 

saa käsitellä. Mikäli hakuaikaa täytyy jatkaa erityisestä syystä tai paikat on julistettava uudelleen 

haettavaksi, siitä on tehtävä erillinen 19 §:n 3 ja tarvittaessa 4 momentin mukainen perusteltu päätös. 

Jatkettaessa hakuaikaa, sitä on jatkettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta. 

58b § Esittelymenettely 

Hakuajan päätyttyä esittelijä tekee perustellun esityksen päätöstä tekevälle toimielimelle perusteluineen. 

Esittelijä voi tarvittaessa haastatella toimielimeen hakijat, mikäli esittelijä haastattelee vain osan hakijoista, 

siitä on tehtävä 19 §:n 4 momentin mukainen perusteltu päätös. 

58c § Valintamenettely 

Ylioppilaskunnan edustajisto tai hallitus tekee valinnan toimielimien jäsenistä 56b §:n mukaisesta 

perustellusta esittelystä. Valintaa tekevä toimielin voi halutessaan haastatella osan tai kaikki hakijat mutta 

jos haastattelu päätetään pitää, ainakin esittelijän esittämät henkilöt tulee haastatella. 

Jos poikkeavia esityksiä ei tule, katsotaan esitetyt henkilöt valituiksi. Valintaa tekevän toimielimen jäsen 

voi tehdä esitykseen poikkeavan perustellun esityksen, tällöin suoritetaan 20 §:n tarkoittama vaali. Esitys 
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voidaan myös palauttaa valmisteluun, mikäli se ei estä tosiasiallisesti päätöksen tekemistä tai kohtuuttomasti 

vaikeuta sen toimielimen työskentelyä johon valintaa tehdään. 

Päätös on perusteltava hallintolain 45 § mukaisesti. 

59 § Yliopistolain 2 §:ssä säädetty kasvatustehtävä 

Osallistuessaan yliopistolain 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla 

opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen esittelijän on esitystä 

tehdessään oltava erityisen huolellinen. 

9. LUKU 

erityisiä määräyksiä 

60 § Ylioppilaskunnan tunnukset 

Ylioppilaskunnan tunnuksen, standaarin, kuntanauhan sekä arvo ja kunniamerkkien muodosta päättää 

edustajisto. 

Hallitus päättää 1 momentissa tarkoitettujen merkkien käytöstä ja myöntämisestä päättää ylioppilaskunnan 

hallitus. 

Merkeistä niiden käytöstä ja myöntämisperusteista voidaan määrätä tarkemmin merkkisäännöllä. 

61 § Vuosijuhla 

Ylioppilaskunta voi viettää vuosijuhlaansa viikon 11 lauantaina Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunnan 

perustamisen kunniaksi. 

62 § Kunniajäsenet 

Ylioppilaskunnan edustajisto voi yksimielisellä päätöksellä hallituksen esityksestä kutsua henkilön tai 

yhteisön ylioppilaskunnan kunniajäseneksi. Ylioppilaskunta pitää kunniajäsenistä julkista luetteloa. 

63 § Muut määräykset 

Näiden sääntöjen ja näissä säännöissä viitattujen lakien lisäksi kaikessa ylioppilaskunnan toiminnassa 

noudatetaan tarkoin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Mikäli edustajiston hyväksymä vaalijärjestys, 

työjärjestys, taloussääntö, lehtisääntö tai muu ylioppilaskunnan sääntö on ristiriidassa näiden sääntöjen 

kanssa, noudatetaan näitä sääntöjä. 

Mikäli edustajiston hyväksymä työjärjestys, taloussääntö, lehtisääntö tai muu ylioppilaskunnan sääntö on 

ristiriidassa vaalijärjestyksen kanssa, noudatetaan vaalijärjestystä. 

10. LUKU 

muutoksenhaku 

64 § Oikaisupyyntö 

Muiden toimielinten kuin edustajiston päätöksiin tyytymättömän on ensin pyydettävä oikaisua päätöksen 

tekijältä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa päätöksen 

tiedoksisaannista. Tiedoksisaanniksi katsotaan näiden sääntöjen 20 §:n 3 ja 4 momentin mukainen 

tiedoksianto. 
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Oikaisupyynnön johdosta annettu ratkaisu tulee käsitellä uudelleen samassa toimielimessä ja päätös tulee 

julkaista ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla sekä toimittaa päätös tiedoksi oikaisupyynnön 

tekijälle. 

65 § Kumottu 

66 § Valitus 

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla siitä yliopistolain 86 §:n ja 

hallintolainkäyttölain 

(586/1996) mukaisesti Kuopion hallinto-oikeuteen. 

67 § Erityisiä määräyksiä muutoksenhausta 

Oikaisupyynnön tekemiseen ovat oikeutettuja ne, joihin päätös on kohdistettu tai joiden oikeuksiin, 

etuihin tai velvollisuuksiin päätös välittömästi vaikuttaa, sekä ylioppilaskunnan jäsen. 

Vain valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. 

Muutoksenhakua koskevien määräaikojen laskemisessa noudatetaan lakia säädettyjen määräaikain 

laskemisesta (150/1930). 

Oikaisupyyntö tulee käsitellä viivyttelemättä. 
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ISYY tuotteet - palvelut  
- ISYY tarjoaa modernin foorumin sivistyneeseen keskusteluun sekä kouluttaa ja tukee 

jäsenistöään.  
- ISYY huolehtii jäsenistönsä edunvalvonnasta ja hyvinvoinnista liikunta- ja kulttuuritarjonnan 

ohella.  
- ISYY tiedottaa ja neuvoo opiskelijaa ja on paikallinen opiskelija-asioiden asiantuntija.  
- ISYY järjestää opiskelijatapahtumia sekä tarjoaa tiloja jäsen- ja järjestökäyttöön sekä 

yksityistilaisuuksiin.  
- Itsenäinen ISYYn kustantama ylioppilaslehti Uljas toimii kolmen kampuksen yhdyssiteenä.  
- ISYY on rakentava yhteiskunnallinen vaikuttaja.  

 

ISYY opiskelijan tarve  
- ISYY luo edellytyksiä täysipäiväiseen opiskeluun ja edistää opiskelijan henkistä kasvua.  
- Toimiston väki on tukena opiskelijan opintojen järjestämisessä ja tarjoaa neuvontaa 

ongelmatilanteissa.  
- Kerhot ja jaostot mahdollistavat poikkitieteellisen kohtaamisen sekä henkisen ja ruumiillisen 

kulttuurin kehityksen.  
 

ISYY Brändin luonne  
- ISYY nähdään uutena ja rohkeana kokonaisuutena.  
- Kasvamme, kehitymme ja keskustelemme ennakkoluulottomasti yhdessä (ja) muiden kanssa  

 

ISYY visio  
- Jäsenet tunnustavat ISYYtensä ilolla ja ylpeydellä. Opiskelijayhteisön toiminta pohjautuu 

toistemme ainutlaatuisuuden arvostamiseen ja tukemiseen. Yhteisöstämme kasvaa 
sivistyneitä, kriittisiä ja aktiivisia kansalaisia.  

- ISYY on tieteellisen ja yhteiskunnallisen keskustelun kovimmassa ytimessä. ISYY on tunnettu 
kansallisesti ja kansainvälisesti.  

- Paikallisesti ja alueellisesti ISYY on mukana päätöksenteossa yliopistossa ja kaikilla 
yhteiskunnan tasoilla. ISYY on vaikuttava ja tunnustettu opiskelijoiden asioiden tuntija ja 
edunvalvoja Itä-Suomessa.  

- Ylioppilaskunnalla on loistavat ja uusinta teknologiaa hyödyntävät tilat opiskeluun ja vapaa-
aikaan. ISYY on taloudellisesti vakaa ja vauras.  

- ISYY järjestää Suomen tavoitelluimmat opiskelijatapahtumat niin juhlien, kulttuuri- ja 
harrastus- kuin koulutustilaisuuksien osalta.  

- Kampuksillamme on eri maista ja kulttuureista kumpuavaa dialogia.  

 

ISYY kulttuuriset arvot  
- Kunnioitamme, vaikkemme vielä tuntisi.  
- Yritämme, vaikkemme vielä ymmärtäisi.  
- Rohkaisemme, vaikkemme vielä uskaltaisi. Onnistuessamme näissä luomme kestävää 

arvostusta ja sivistystä.  
- ISYY, Ilolla ja Ylpeydellä, keskiössä Sivistynyt Ylioppilas  
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ISYY ydintarkoitus  

- Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan tarkoitus on toteuttaa yhteiskunnan sille asettamaa 
tehtävää.  

- Yliopistolaki 46 §:”Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on 
itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän 
yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa 
liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua yliopiston kasvatustehtävän 
hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen 
kansalaisuuteen.”  

 

ISYY olemus  
- ”Рай”  
- Venäjäksi ”paratiisi”, suomeksi jotain enemmän.  

 

ISYY johtava idea  
- ISYY - Kasvumme kasvot  

 

ISYY ydinosaaminen  
- Olemme mukana Itä-Suomen yliopiston opiskelijan arjessa. Tunnemme hänen tarpeensa, 

toiveensa ja unelmansa.  
 

ISYY asemointi  
- Yliopisto on ISYY:n keskeisin kumppani akateemisuuden poluilla.  
- Yhteistyö Joensuun, Kuopion ja Savonlinnan kaupunkien kanssa on tärkeää opiskelijan arjessa. 

Lisäksi toimitaan yhdessä paikallisten toimijoiden ja opiskelijakuntien kanssa jäsenien eduksi.  
- Kansallisesti ja kansainvälisesti ISYY toimii pääasiallisesti Suomen ylioppilaskuntien liiton kautta.  

 

ISYY toimintamalli  
- Ylioppilaskunnan perusta on avoin ja ammattitaitoinen toiminta yhteiseksi hyväksi. 

Ylioppilaskunta tulee lähelle opiskelijaa.  
- Uudet jäsenet toivotetaan riemulla tervetulleiksi akateemiseen ylioppilasyhteisöön. Heille 

uskotaan vastuu ylioppilaskunnan tulevaisuudesta.  
- Jatkuvuus varmistetaan perehdytyksellä ja kestävällä suunnittelulla.  
- Ylioppilaskunta on yhtä kuin sen jäsenet.  

 

ISYY kokonaiskuva tavoitteista  
- Perehdytys  
- Merkityksellisyys  
- Palkitsevuus  
- Arvostus  
- Avoimuus  
- Ammattitaito  

 


