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29.4.2019

  

PÖYTÄKIRJA 

Edustajiston kokous 3/2019 

Aika:   16.4.2019 klo 18.00 

Paikka: Videotilat Joensuu F111 ja Kuopio 1037 (Tietoteknia) 

 

Edustajiston varsinaiset jäsenet: 

Al Lakki, Moe 
Anttalainen, Tommi 
Auvinen, Olli 
Bovellan, Valtteri 
Heikkilä, Karoliina 
Hiltunen, Aleksi 
Häkkinen, Annika 
Hämäläinen, Heidi 
Kaipainen, Aku 
Kinnunen, Pekko 
Kitunen, Kari-Antti 
Koskelo, Marko  
Kotamäki, Kimmo 
Kyyrönen, Paavo 
Lavaste, Erik 
Leino, Pinja 
Manninen, Tommi 
Munčytė, Lina 
Mertakorpi, Emma 
Moilanen, Olivia 

Moisio, Vili 
Mäkinen, Ronja 
Nevalainen, Teemu 
Nissén, Brenda 
Nykänen, Jonni  
Oravuo, Saara 
Paalanen, Matti 
Paaso, Mira   
Peltola, Sara 
Reijonen, Mari 
Räisänen, Henna 
Saarelainen, Hanna 
Sikiö, Juuso 
Sutinen, Iida-Lotta 
Turunen, Heidi 
Utriainen, Inkeri 
Valtari, Annika 
Vauhkonen, Veikko 
Zacheus, Teemu

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

nyt saapumasta edustajiston kokoukseen, tulee kutsua tilalleen varaedustaja samasta vaali-

liitosta, josta hänet on edustajistoon valittu. Varaedustajien läsnäolo tulee todeta kunkin ko-

kouksen alussa.” 

Tervetuloa! 

 

Jonni Nykänen   Hannele Mirola 

edustajiston puheenjohtaja  kokouksen sihteeri 
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PÖYTÄKIRJA 

 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Mertakorpi avasi kokouksen klo 18.06. 
 

 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 11 §:n mukaan: ”Kutsu ylioppilaskunnan edustajiston kokoukseen 
on lähetettävä tai muutoin kirjallisesti tai sähköisesti toimitettava vähintään seitsemän (7) 
vuorokautta ennen kokousta kaikille varsinaisille jäsenille ja edustajiston järjestäytymisko-
kouksessaan päättämälle määrälle varajäseniä. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettava ylioppi-
laskunnan virallisilla ilmoitustauluilla.” 

 
Ylioppilaskunnan sääntöjen 12 §:n mukaan: ”Edustajisto on päätösvaltainen, kun puolet edus-
tajiston jäsenistä mukaan lukien edustajiston puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjoh-
tajista on läsnä sekä kokouskutsu on toimitettu näiden sääntöjen 11 §:n 2. momentin mukai-
sesti.” 

 
Kokouskutsu annettiin 9.4.2019 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lähetettiin 
sähköpostilistalla kaikille. 

 
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla puheenjohtaja mu-

kaan lukien 28 äänivaltaista edustajiston jäsentä sekä 1 äänivallaton edustajiston varajäsen. 
Todettiin muille paikalla oleville läsnäolo-oikeus, eli Saara Loukiainen, Jere Niskanen, ylioppi-
laskunnan hallituksen jäsenet. 
 

 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksista pidetään pöytäkirjaa. 
Edustajiston pöytäkirjan tarkastaa ja hyväksyy kokouksen valitsemat kaksi (2) pöytäkirjantar-
kastajaa, joiden tulee olla edustajiston jäseniä."  

 
 Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksen äänet laskee kaksi (2) 

edustajiston keskuudestaan valitsemaa ääntenlaskijaa.” 
 

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. 
 
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi edaattorit Marko Koskelo ja Vili Moisio sekä ääntenlaskijoiksi 

edaattorit Juuso Sikiö ja Teemu Nevalainen. 
 

 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 15 §:n mukaan: "Edustajiston kokouksen asialistan valmistelee 
edustajiston puheenjohtaja; puheenjohtaja voi käyttää apunaan pääsihteeriä. Edustajiston 
kokouksessa käsitellään edustajiston puheenjohtajan, hallituksen ja edustajiston alaisten va-
liokuntien esitykset sekä 15 §:n 2. momentin perusteella esityslistalle vaaditut asiat.  
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 Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä ottaa käsiteltäväkseen kokous-

kutsussa mainitsemattoman asian, ei kuitenkaan määräenemmistöä edellyttävää päätöstä." 
 
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös: Edaattori Marko Koskelo esitti, että siirretään kohdat 11. § Hallituksen muodostajan valinta ja 

12. § Hallituksen muodostajan esitys hallitukseksi loppuvuodelle 2019 kokouksessa eteenpäin 
kohdiksi 18. § Hallituksen muodostajan valinta ja 19. § Hallituksen muodostajan esitys halli-
tukseksi loppuvuodelle 2019. Edaattori Vili Moisio kannatti. 

 

Suoritettiin koeäänestys. Suoritettiin äänestys. Pohjaesitys JAA 18 – Koskelon esitys EI 10, tyh-
jiä 0. Päätös pohjaesityksen mukaan, eli hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

 Ilmoitusasiat 

1. ISYYn paikallinen sopimus on valmistunut ja sekä työntekijä että työnantaja ovat sen hyväksyneet. 
2. Viestintään on palkattu kiireapua huhtikuun loppuun. 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat. 

 

 Hallituksen selonteko toiminnastaan kokouksien väliseltä ajalta 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on: ”11. antaa edustajistolle 
selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuosittain kertomus yliop-
pilaskunnan toiminnasta”. 

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen selonteko toiminnastaan. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi hallituksen selonteko toiminnastaan. 

*****Edaattori Aleksi Hiltunen saapui kokoukseen klo 18:29.***** 
 

7. § Valiokuntien kuulumiset 

Asia:     Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta. 

Esitys:  Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi valiokuntien kuulumiset 

*****Edaattorit Matti Karhunen ja Valtteri Bovellan saapuivat kokoukseen klo 18:36.***** 
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8. § Ylioppilaskunnan toimintakertomuksen hyväksyminen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018 

Asia: Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätös vuodelta 2018 on valmistunut. Toiminta-
kertomus on osana tilinpäätöstä ja Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 § mukaan hallituksen teh-
tävänä on: ”10. valmistella edustajistolle talousarvio, toimintasuunnitelma sekä tilinpäätös”. 
Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan edustajiston tehtävänä on: ”10. Hyväksyä hallituksen 
esittämä toimintakertomus ja päättää tarvittavista toimenpiteistä.” Hallitus on osaltaan hy-
väksynyt toimintakertomuksen kokouksessaan 14/2019 18.3.2019. Peeta Piiparinen jätti pää-
tökseen eriävän mielipiteen. 

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle hyväksyttäväksi toimintakertomuksen kaudelta 1.1. – 
31.12.2018. Toimintakertomus LIITE 1. 

Päätös: Edaattori Marko Koskelo kysyi, miksei Uljasta ole mainittu toimintakertomuksessa laajemmin. 
Edaattori Juuso Sikiö vastasi, että Uljas on mainittu lyhyesti kertomuksessa, mutta että vuoden 
vaihteessa hanskat saattavat tippua väistyvällä hallituksella tiskiin eikä kaikkeen ehdi tai jaksa 
panostaa enää täysillä. Edaattori Koskelo toivoi, että Uljaasta olisi ollut enemmän asiaa. 
 
Tilintarkastaja Jere Niskanen esitti vahvan suosituksen, että asian käsittely siirretään seuraa-
vaan kokoukseen. 
 
Edaattori Marko Koskelo kysyi, miksei tilintarkastuskertomusta ei ole voitu tehdä. Tilintarkas-
taja Jere Niskanen totesi, ettei ole saanut johdon vahvistuskirjettä. 
 
Asia palautettiin valmisteluun yksimielisesti. 
 
*****Annika Valtari saapui kokoukseen klo 18:40.***** 

 9. § Ylioppilaskunnan tilinpäätöksen hyväksyminen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018 

Asia: Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätös vuodelta 2018 on valmistunut. Ylioppilas-
kunnan sääntöjen 31 § mukaan hallituksen tehtävänä on: ”10. valmistella edustajistolle ta-
lousarvio, toimintasuunnitelma sekä tilinpäätös”. Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan 
edustajiston tehtävänä on: ”9. päättää ylioppilaskunnan tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vas-
tuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.” Hallitus on osaltaan hyväksynyt tilinpäätöksen 
kokouksessaan 14/2019 18.3.2019 sekä kokouksessaan 16/2019 28.3.2019. Peeta Piiparinen 
jätti tilinpäätökseen eriävän mielipiteen. 

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle hyväksyttäväksi tilinpäätöksen kaudelta 1.1. – 31.12.2018. Tilin-
päätös LIITE 1.  

Päätös: Edaattori Veikko Vauhkonen esitti, että palautetaan asia valmisteluun samasta syystä kuin 
edellinenkin. Edaattori Niklas Leinonen kannatti. Asia palautettiin valmisteluun. 
 
*****Henna Räisänen saapui kokoukseen klo 18.55.***** 

10. § Tilintarkastajan lausunto ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan edustajiston tehtävänä on: ”9. päättää ylioppilas-

kunnan tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille”. 

Edellyttäen, että edustajisto hyväksyy pykälässä 9 tilinpäätöksen, voidaan tilinpäätös todeta 
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tarkastetuksi ja hyväksytyksi. Tilintarkastajan lausunto toimitetaan kun johdon vahvistuskirje 

on allekirjoitettu ja toimitettu tilintarkastajalle. 

Esitys:  Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille kaudelta 1.1. – 31.12.2018. 

Päätös: Tilintarkastaja Jere Niskanen kommentoi, että koska tilintarkastuskertomusta ei ole, asiasta ei 
voida päättää. Asia palautettiin valmisteluun. 

 

11. § Hallituksen muodostajan valinta 

Asia: Hallituksen puheenjohtaja Susanna Haverinen on jättänyt eronpyynnön. Ylioppilaskunnan 

sääntöjen 29 § mukaan ”[…]Milloin hallituksen puheenjohtaja kesken toimikauden menettää 
vaalikelpoisuuden tai eroaa tehtävästään, kutsuu edustajiston puheenjohtaja viipymättä 
edustajiston koolle valitsemaan uuden hallituksen.” Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mu-
kaan edustajiston tehtävänä on: ”2. valita hallituksen muodostaja”. 

 
 Ylioppilaskunnan sääntöjen 27 §:n mukaan: ”Edustajisto valitsee hallituksen muodostajan en-

nen toimikautensa alkua pidettävässä järjestäytymiskokouksessa näiden sääntöjen 11 §:n 1 
momentin 1. kohdan mukaisesti, sekä ensimmäisen toimintavuotensa viimeisessä kokouk-
sessa tai kokouksessa, jossa hallitus on saanut edustajistolta epäluottamuslauseen näiden 
sääntöjen 22 §:n mukaisesti.” 

 
 Edelleen, ylioppilaskunnan sääntöjen 27 §:n mukaan: ”Hallituksen muodostajaksi on vaalikel-

poinen 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 lippuäänes-
tyksellä.” 

 
Esitys: Valitaan hallituksen muodostaja. 
 
Päätös: Edaattori Marko Koskelo piti työjärjestyspuheenvuoron, jossa hän kysyi, voidaanko hallituksen 

muodostaja valita, koska sääntöjen 27 § määrittää tarkasti, milloin hallituksen muodostaja va-
litaan. Hallituksen varapuheenjohtaja Aleksi Kinnunen siteerasi ISYYn sääntöjä, ja että asiaa 
on valmisteltu huolellisesti henkilökunnan, istuvan hallituksen ja edustajiston puheenjohtajis-
ton kesken. Emma Mertakorpi esitti, ettei valita hallituksen muodostajaa vaan valitaan suo-
raan uusi hallitus. 
 
Edaattori Veikko Vauhkonen totesi edaattorina, että uusi hallitus voidaan valita hallituksen 
muodostajan kautta, mutta säännöt eivät sitä edellytä. Hallituksen varapuheenjohtaja Aleksi 
Kinnunen kysyi, että eivätkö säännöt kuitenkin sano, että ylioppilaskunnan hallitus valitaan 
hallituksen muodostajan esityksestä. Edaattori Veikko Vauhkonen kommentoi, että hänen tul-
kintansa mukaan 27 § viittaa edustajiston toimikauden aloitukseen eikä muihin tilanteisiin. 
 
Puheenjohtaja Emma Mertakorpi totesi, etteivät säännöt kata toimintaperiaatetta hallituksen 
valinnalle. Edaattori Juuso Sikiö kommentoi, että esityslistassa on pohjaesitys, joka on hyvin 
selkeä. Edaattori Aleksi Hiltunen oli samaa mieltä Sikiön kanssa. Edaattori Veikko Vauhkonen 
totesi, että kumpikaan menettely ei ole sääntöjen vastainen, ja että voitaisiin mennä kokouk-
sessa eteenpäin. Hallituksen varapuheenjohtaja Aleksi Kinnunen esitti hallituksen tulkinnan 
säännöistä. Puheenjohtaja Emma Mertakorpi veti esityksensä pois ja kommentoi, että tässä 
olisi sääntötarkennuksen paikka. 
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Edaattori Valtteri Bovellan esitti Aleksi Kinnusta hallituksen muodostajaksi. Edaattori Heidi Hä-
mäläinen kannatti. 
 
Valittiin Aleksi Kinnunen hallituksen muodostajaksi. 
 
Marko Koskelo jätti eriävän mielipiteen kirjallisena. (LIITE 7) 
 
Edaattori Juuso Sikiö esitti, että koska hallituksen muodostajan valinta ei ole jokapäiväinen 
asia ISYYssä, olisi syytä taputtaa. Taputettiin. 
 
*****Niklas Leinonen poistui kokouksesta 19.00—19.02 ***** 

 

12. § Hallituksen muodostajan esitys hallitukseksi loppuvuodelle 2019 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”3. valita hallituksen 
muodostajan esityksestä hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä hallituksen 
muut jäsenet […]”. 

 
 Ylioppilaskunnan sääntöjen 26 §:n mukaan: ”Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjoh-

taja, varapuheenjohtaja siten, että molemmat kampukset ovat edustettuina puheenjohtajis-
tossa, sekä vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallitus valitaan kalenteri-
vuodeksi. Hallitukseen valittu edustajiston jäsen on estynyt toimimaan edustajiston jäsenenä 
hallituskautensa aikana. 

  

Sääntöjen 28 §:n mukaan: ”Edustajiston valittua hallituksen muodostajan tulee tämän tehdä 
esitys hallituksen puheenjohtajistosta, hallituksen jäsenten määrästä sekä hallituksen jäse-
nistä samassa kokouksessa. Edustajiston hyväksyessä hallituksen muodostajan esityksen, on 
tämän esittämät henkilöt valittu hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi ja halli-
tuksen jäseniksi. Mikäli edustajisto ei hyväksy hallituksen muodostajan esitystä, suoritetaan 
uusi hallituksen muodostajan vaali 28 §:n mukaisesti. Sama henkilö voidaan valita uudelleen 
hallituksen muodostajaksi. Valintamenettelyä jatketaan kunnes hallitus on valittu. Hallituksen 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimivat hallituksen järjestäytymiskokouksen ni-
meämien kampusvaliokuntien puheenjohtajina, kukin yhdellä kampuksella.” 

 
Esitys: Valitaan ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituk-

sen jäsenet. 
 
Päätös: Hallituksen muodostaja Aleksi Kinnunen kiitti edustajistoa luottamuksesta, ja esitti hallituksen 

kokoonpanoksi seuraavaa: 
Puheenjohtaja Aleksi Kinnunen 
Varapuheenjohtaja ja Joensuun kampuspuheenjohtaja Ella Partanen 
Hallituksen jäsenet:  
Ada Hyytiäinen 
Aino Peltonen 
Matti Averio 
Miska Tanskanen 
Saara Loukiainen 
Saara Tenhovuori 
Susanna Remes 
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Päätettiin Kinnusen esityksen mukaan. Päätös on voimassa 17.4. alkaen, eli vanha hallitus jat-
kaa vielä edustajiston kokouksen ajan. 
 
Väistyvän hallituksen jäsen Peeta Piiparinen piti kiitospuheenvuoron, jossa sanoi oppineensa 
paljon uutta ja saaneensa monia uusia kokemuksia. 
 
*****Kokoustauko 19.13—19.35.***** 
*****Kokoustauon aikana Pylly ylös lähettiläät liikuttivat kokousväkeä.***** 
*****Edaattori Matti Averio poistui kokoustauon aikana.***** 
 
Edaattori Niklas Leinonen esitti, että palataan takaisin 10. § Tilintarkastajan lausunto ja tili- ja 
vastuuvapauden myöntäminen käsittelyyn siten, että asian suhteen jäävit henkilöt poistuvat 
kokoustilasta. Henkilöt poistuivat kokoustilasta. Päätettiin palauttaa 10. § Tilintarkastajan lau-
sunto ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen valmisteluun. 

 

13. § Keskusvaalilautakunnan valinta 

Asia:     Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan edustajiston tehtävänä on ”--- 11.valita ylioppilas-

kunnan keskusvaalilautakunta (KVL) ja sen puheenjohtajisto, kuten vaalijärjestyksessä sääde-

tään.---” Vaalijärjestyksen 1 § mukaan "ISYY:n edustajiston vaalin valmistelee ja valvoo kes-

kusvaalilautakunta (KVL), johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) varsi-

naista jäsentä sekä enintään neljä (4) varajäsentä järjestyksessä.---" Vaalisäännön 2§ mu-

kaan ”--- Edustajisto valitsee KVL:n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskusvaalilauta-

kunnan jäsenten keskuudesta.”  

Esitys: Valitaan ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta edustajistovaaleihin 2019. Valitaan keskus-

vaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.  

Päätös: Edaattori Veikko Vauhkonen totesi, että vaalit ovat hieno asia. Puheenjohtaja Emma Merta-
korpi kehotti edustajiston jäseniä ottamaan vastuuta asiasta ja täyttämään keskusvaalilauta-
kunnan. 

Edaattori Laura-Kaisa Karjalainen kysyi, miksi KVL:ään ei ole ollut avointa hakua. Pääsihteeri 
Hannele Mirola kommentoi, että edustajisto pöytäsi asian, eikä päättänyt asiasta muuta. 
Edaattori Marko Koskelo sanoi, että hänen mielestään asiaan esitettiin avointa hakua. Pääsih-
teeri Hannele Mirola siteerasi edellisen kokouksen pöytäkirjaa. Edaattori Valtteri Vauhkonen 
kysyi, onko hallituksen mahdollista avata haku, jos asia palautetaan valmisteluun. Hallituksen 
varapuheenjohta Aleksi Kinnunen totesi, että aikataulullisesti tämä olisi ongelmallista. Pääsih-
teeri Hannele Mirola kommentoi, että koska KVL:n pitää esittää edustajistolle edustajistovaa-
lien päivämäärää, asian pöytääminen siirtäisi päivämäärästä päättämisen syksyyn. 
 
Edaattori Niklas Leinonen esitti Jussi Nivalaa KVL:n jäseneksi. 
Edaattori Teemu Nevalainen esitti Brenda Nisséniä KVL: jäseneksi. 
Edaattori Miska Tanskanen esitti Juuso Sikiötä ja Maarit Hotasta KVL:n jäseniksi. 
Puheenjohtaja Emma Mertakorpi esitti Emma Mertakorpea KVL:n jäseneksi. 
Puheenjohtaja Emma Mertakorpi esitti Jonni Nykästä KVL:n jäseneksi. 
Edaattori Marko Koskelo esitti kymmenen minuutin teknistä kokoustaukoa varajäsenten etsi-
miseen. Koskelo veti esityksensä pois. 
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Edaattori Niklas Leinonen kysyi, että mitä enintään neljä varajäsentä tarkoittaa. Edaattori 
Veikko Vauhkonen vastasi, että savolaisella suoruudella enintään neljä tarkoittaa, että varajä-
seniä voi olla myös nolla. 
 
Valittiin keskusvaalilautakuntaan Jussi Nivala, Brenda Nissen, Juuso Sikiö, Maarit Hotanen, 
Emma Mertakorpi, ja Jonni Nykänen. 
 
Puheenjohtaja Emma Mertakorpi totesi, että puheenjohtajaksi oli aiemmin esitetty Brenda 
Nisséniä. Valittiin Brenda Nissén puheenjohtajaksi. 
 
Edaattori Marko Koskelo esitti varapuheenjohtaksi Emma Mertakorpea. Valittiin Emma Mer-
takorpi varapuheenjohtajaksi. 
 
*****Edaattori Aleksi Hiltunen poistui kokouksesta klo 19.44.***** 

 

14. § Lisäbudjettiesitys 

Asia: Henkilökunnan työhyvinvointi vaatii välitöntä panostusta. Koska ISYYn talous jää vuonna 

2019 nykyisen talousarvion mukaan käytännössä ylijäämäiseksi enemmän kuin on tarkoituk-

senmukaista, on tähän mahdollista suunnata resursseja.  

Työyhteisölle kaivataan yhteistä työnohjausta, jolle ei kuitenkaan ole varattu talousarviossa 

rahaa. Esitys tältä osin pohjautuu tarjoukseen, jossa 2x45min kahdesti kuussa maksaisi lop-

puvuodelta (pois lukien 2 kesäkuukautta) 4200e. 

Viestinnälle ja brändäykselle on talousarviossa varattu 8000e. Tämä arvio ylittyy jo viestin-

nän kiinteistä kuluista ja internetsivujen kääntämisen kuluista. Rahaa ei tällöin jää graafisten 

materiaalien tilaamiseen tai uusille opiskelijoille suunnattaviin materiaaleihin.  

Lisäbudjetoitavaksi halutaan lisäksi tuoda hallituksen toimintaan varattava 1000e, jolla uusi 

hallitus pääsee kokoontumaan järjestäytymistä ja toiminnan suunnittelua varten ja jolla li-

säksi paikataan toimintasuunnitelman toteuttamiseen hallituksen toiminnasta otettuja va-

roja. 

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se lisää talousarvioon keskushallinnon momentille 4026 
Koulutus 4200e ja momentille 4004 Viestintä, brändäys 3200e sekä hallituksen momentille 
4000 Toiminta 1000e. 

Päätös: Puheenjohtaja Emma Mertakorpi esitti, että summat käsitellään yksi kerrallaan. 

Käsittelyyn keskushallinnon momentti 4026 Koulutus: 
 
Edaattori Laura-Kaisa Karjalainen kommentoi, että työnohjaus on erittäin tärkeä kohde käyt-
tää rahaa.  Edaattori Sara Peltola varmisti, että olihan työnohjaus tarkoitettu henkilökunnalle. 
Pääsihteeri Hannele Mirola vastasi asian olevan näin, ja tarvittaessa hallitukselle. 
 
Edaattori Toivo Isoranta esitti, ettei lisärahaa myönnetä keskushallinnon momentille 4026. 
Hallituksen varapuheenjohtaja Aleksi Kinnunen kommentoi hallituksen seisovan alkuperäisen 
esityksen takana ja toivoi myös edustajiston ymmärtävän tarpeen lisäbudjetoinnille. 
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Edaattori Marko Koskelo kysyi edaattori Toivo Isorannalta perusteluja, miksi lisärahaa ei pitäisi 
myöntää. 
Edaattori Toivo Isoranta vastasi, että hän paheksuu kesken vuoden tuotavia lisäbudjetteja, ja 
että kyseessä on työyhteisön sisäinen asia eikä ulkopuolinen konsultti toisi lisäarvoa. Isoranta 
kommentoi myös, että vaikka hallitus onkin pehmittänyt edustajistoa, niin jokaisen edustajis-
ton jäsenen pitäisi pysyä omissa mielipiteissä. 
 
Edaattori Sara Peltola kannatti Isorannan esitystä, ja paheksui näkyvimmän jäsenpalvelun lak-
kauttamista ja sen jälkeen rahan käyttämistä kaikenlaiseen mukavaan. Pääsihteeri Hannele 
Mirola kommentoi, että jäsenten etu on, että henkilökunta voi hyvin ja on kykenevä tekemään 
työtään. Hallituksen varapuheenjohtaja Aleksi Kinnunen yhtyi pääsihteerin puheenvuoroon. 
 
Edaattori Juuso Sikiö totesi, että vuosi sitten kävi ilmi, että henkilökunta ei saa työnohjausta. 
Joensuussa asia järjestyi, mutta Kuopiossa ja Savonlinnassa asia jäi kesken. Sikiö kiitti myös 
hallitusta hyvästä esityksestä. 
Edaattori Vili Moisio totesi, että työnantajana ylioppilaskunta on erikoinen hallituksen vaihtu-
essa vuosittain, ja että pohjaesitykseen ei ole otettu rahaa Uljaan alasajosta.  
Edaattori Toivo Isoranta huomautti, että budjetissa on jo 8 500 € kurssi- ja koulutuskuluihin, 
ja ylijäämää tulisi käyttää varoen. 
Edaattori Marko Koskelo kiitti hyvästä keskustelusta ja totesi, että työntekijöiden hyvinvoin-
nista ei ole varaa tinkiä. 
Edaattori Veikko Vauhkonen totesi, että työntekijöihin panostaminen on tärkeää, mutta lisä-
rahan esittämiselle tarvitaan selkeät perusteet, joissa esitetään, miksei nykyinen raha riitä ja 
miksi on välttämätöntä budjetoida asialle lisää rahaa. 
Edaattori Niklas Leinonen komppasi edellisiä puheenvuoroja ja ihmetteli, miksi valmiiksi bud-
jetoituja rahoja ei käytetä. 
Edaattori Sara Peltola kommentoi, että budjetti on ylijäämäinen koska Uljas kaadettiin, eikä 
ymmärrä mistä muualta raha tuli. 
Edaattori Vili Moisio totesi, että hallitus toi iltakoulussa esille, mistä raha tulee. 
Hallituksen varapuheenjohtaja Aleksi Kinnunen kommentoi mistä ylijäämäinen budjetti johtui, 
ja että koulutuskulut on varattu jokavuotiseen toimintaan, ja lisäbudjetointi vastaa lisätarpei-
siin. Pääsihteeri Hannele Mirola huomautti, että työnantajan velvollisuus on huolehtia työn-
tekijöiden hyvinvoinnista. 
 
Edaattori Niklas Leinonen esitti suljettua lippuäänestystä. Edaattori Veikko Vauhkonen kan-
natti. 
 
Suoritettiin nimenhuuto. Paikalla 31 äänivaltaista edaattoria. 
 
Suoritettiin suljettu lippuäänestys. Pohjaesitys JAA 25 – Isorannan esitys EI 5, tyhjiä 1. Päätös 
pohjaesityksen mukaan, eli edustajisto lisää talousarvioon keskushallinnon momentille 4026 
Koulutus 4 200 €. 
 
Käsittelyyn keskushallinnon momentti 4004 Viestintä, brändäys 3 200 €. 
 
*****Matti Karhunen poistui kokouksesta klo 20.20.***** 
 
Edaattori Toivo Isoranta esitti, että pidetään budjetointi ennallaan, ja esitti perustelut 
Slackissa. Isoranta kommentoi, että uutiskirjejärjestelmä on törkyhintainen, ja halvemmalla 
järjestelmällä saisi pysyttyä budjetissa. 
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Halllituksen varapuheenjohtaja Aleksi Kinnunen totesi, että nettisivujen kokonaiskustannuksia 
on käyty edellisessä kokouksessa läpi. Kinnunen kiitti Kyltereitä keskustelunavauksesta ja to-
tesi hallituksen tutkineen uutiskirjejärjestelmää.  
 
Edaattori Veikko Vauhkonen ihmetteli viestinnän budjetin käyttämistä kokonaisuudessaan 
kolmeen asiaan, eli uutiskirjeisiin, nettisivujen ylläpitoon, ja niiden kääntämiseen. Vauhkonen 
kannatti Isorannan esitystä. 
 
Edaattori Juuso Sikiö muistutti, että edustajisto lakkautti Uljaan ja leikkasi viestinnän budjet-
tia, eikä Uljaan jättämää aukkoa ole paikattu. Hallitus kommentoi, että nettisivujen ylläpito on 
tullut uutena kustannuksena. 
 
Edaattori Niklas Leinonen kysyi mikä funktio on edustajiston päätöksillä, jos niitä ei noudateta, 
ja piti nettisivu-uudistusta täysin överiksi vedettynä. Leinonen kommentoi myös, että vuoden 
alussa perustoiminta pitää suhteuttaa budjettiin. Leinonen kannatti Isorannan esitystä. 
 
Edaattori Inkeri Utriainen kysyi, miksi uutiskirjejärjestelmää tarvitaan. Hallituksen varapu-
heenjohtaja Aleksi Kinnunen vastasi. 
 
Edaattori Sara Peltola kannatti lämpimästi Isorannan esitystä ja kommentoi, että kiinteillä ku-
luilla ei saa ylittää budjetoitua kattoa, ja että aiemmin oli vahva ymmärrys siitä, että käännös-
työssä hyödynnetään siviilipalvelusmiesten osaamista. Peltola kommentoi myös, että kaikki 
päätöksentekoa tukeva materiaali on toimitettava koko edustajistolle riittävän hyvissä ajoin. 
Edaattori Toivo Isoranta totesi, että uutiskirjejärjestelmä tekee asiat helpommaksi, ja että 
budjetin hyväksymällä ei tarvitsisi vääntää kättä edustajiston kokouksissa. 
Edaattori Vili Moisio yhtyy Vauhkosen ja Isorannan näkemykseen, että lisäbudjettia ei tulisi 
käyttää perustoimintaan, mutta ei kannata Isorannan esitystä. 
Edaattori Marko Koskelo totesi, että viestintä on tärkeää, mutta budjetissa olisi hyvä pysyä, 
eikä jokaiseen kokoukseen tuoda lisätalousarviota. Koskelo kommentoi myös, että mikään 
viestintä ei korvaa Uljaan jättämää aukkoa. 
Edaattori Niklas Leinonen kommentoi, että viestintä ja Uljas ovat eri asioita. 
Edaattori Sara Peltola esitti suljettua lippuäänestystä. Edaattori Veikko Vauhkonen kannatti. 
Hallituksen varapuheenjohtaja Aleksi Kinnunen kommentoi, että edustajistolla oli tieto uutis-
kirjejärjestelmästä sen päättäessä talousarviosta viime vuonna, ja että se ottaisi itsekin huo-
mioon kommentit vastuullisesta taloussuunnittelusta. 
 
Suoritettiin suljettu lippuäänestys. Pohjaesitys JAA 16 – Isorannan esitys EI 10, tyhjiä 3. Päätös 
pohjaesityksen mukaan, eli edustajisto lisää talousarvioon keskushallinnon momentille 4004 
Viestintä, brändäys 3 200 €. 
 
*****Edaattori Antti Häyrinen poistui kokouksesta klo 20.32.***** 
*****Edaattorit Valtteri Bovellan ja Henna Räisänen poistuivat kokouksesta klo 20.52. ***** 
 
Käsittelyyn hallituksen momentti 4000 Toiminta 1 000 €. 
 
Edaattori Toivo Isoranta esitti momentin pitämistä ennallaan, eli ei myönnetä rahaa. 
 
Hallituksen varapuheenjohtaja Aleksi Kinnunen muistutti edustajistoa iltakoulussa esitellyistä 
perustelluista, ja että odottamatta esimerkiksi yhdenvertaisuuskoulutukseen ja kehyhank-
keen omavastuuosuuteen on mennyt rahaa. Hallituksen vaihtumisen myötä perehdytykseen 
tarvitaan lisää rahaa. 
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*****Edaattori Laura Helminen (Fabio) poistui kokouksesta klo 20.54. ***** 
 
Edaattori Sara Peltola kannatti Isorannan esitystä, ja kommentoi että kehyhankkeeseen ei ole 
tarpeen käyttää rahaa eikä toimintasuunnitelmassa ole suoraa toimintoa johon rahaa käyttää. 
 
Edaattori Niklas Leinonen kysyi, palautuuko kehyhankkeen omavastuu osuus. Pääsihteeri Han-
nele Mirola vastasi, ettei se palaudu. Leinonen kysyi, että voisiko jostain muualta talousarvi-
osta siirtää rahaa hallituksen toimintaan.  
 
Hallituksen varapuheenjohtaja Aleksi Kinnunen esitteli kehyhanketta. 
Edaattori Marko Koskelo totesi ymmärtävänsä hallituksen perustelut lisärahoitukselle, mutta 
totesi, että hallituksen kokoonpano ei ole radikaalisti muuttunut, joten onko järjestäytymi-
seen järkevää käyttää rahoja. 
Edaattori Vili Moisio totesi, että hallituksen kokoonpano ei ole muuttunut selvästi, mutta ryh-
mäytymisen mahdollistaminen olisi tärkeää. 
Edaattori Niklas Leinonen esitti, että siirretään 1 000 € hallituksen palkkioista hallituksen toi-
mintaan. Edaattori Sara Peltola veti kannatuksen pois Isorannan esityksestä ja kannatti Leino-
sen esitystä. 
 
Hallitus otti Leinosen esityksen nimiinsä. 
 
Edaattori Marko Koskelo esitti, että lisätään 3 000 € kalenterin tuottamiseen.  
Pääsihteeri Hannele Mirola kommentoi kalenterin tilannetta ja siihen varattuja rahoja. Kos-
kelo muutti esitystään siten, että kalenteriin varataan 12 000 € lisää rahaa. 
Edaattori Marko Koskelo toivo hallituksen kommentoivan asiaa. Hallituksen varapuheenjoh-
taja Aleksi Kinnunen totesi kyseessä olevan resurssikysymyksen. 
Edaattori Veikko Vauhkonen totesi, että uusi hallitus voi tuoda esityksen lisäbudjetista touko-
kuun edustajiston kokoukseen perehdyttyään asiaan. Pääsihteeri Hannele Mirola kommentoi, 
että kalenterista päättäminen toukokuussa on liian myöhäistä. 
 
Edaattori Sara Peltola totesi, että kalenterin toteuttamisesta on olemassa päätös ja se pitää 
toteuttaa. Pääsihteeri Hannele Mirola kommentoi, että kalenterista on budjettipäätös, mutta 
missään ei ole päätetty toteuttaa kalenteria. 
 
Edaattori Marko Koskelo epäili, että mikäli kalenteria ei saada tehtyä, seuraa siitä paljon ne-
gatiivista palautetta. 
 
Edaattori Veikko Vauhkonen ihmetteli, että opiskelijoille näkyvät palvelut ovat rahapulassa. 

 

Koskelon esitys raukesi kannattamattomana. 
 
Edaattori Marko Koskelo jätti eriävän mielipiteen. (LIITE 8) 
 
Edaattori Juuso Sikiö toivoi, että hallitus voi toimintasuunnitelman mukaisesti tehdä keskipit-
kän aikavälin taloussuunnitelman. Sikiö ja edustajistoryhmä Puolueettomat esitti, että ylijää-
mää käytetään hallitusti, eli hallituksen momentille 4470 Myönnetyt avustukset lisätään 6 000 
€ eli 3 000 € per kampus. Hallitus saa määritellä itse avustustenjakokriteerit. 
 
Edaattori Isoranta kysyi, mitä kohtaa nyt käsitellään. Puheenjohtaja vastasi. 
 
Edaattori Annika Lommi kannatti Sikiön esitystä. 
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Edaattori Sara Peltola toivoi, että Puolueettomat tekisivät aiheesta ponnen, jotta asiaan voisi 
perehtyä paremmin. 
 
Edaattori Toivo Isoranta ihmetteli, että myönnettävää avustussummaa on jo korotettu, ja että 
momentin pitäisi riittää.  
 
Edaattori Veikko Vauhkonen piti esitystä hyvänä, mutta paheksui sitä, että hallituksen lisäbud-
jettiesitystä käytetään härskisti hyväksi omien esitysten tekemiseksi.  
 
Edaattori Vili Moisio esitti suljettua lippuäänestystä. 
 
Suoritettiin suljettu lippuäänestys. Pohjaesitys JAA 11 – Sikiön esitys EI 13, tyhjiä 0. Päätös 
Sikiön esityksen mukaan, hallituksen momentille 4470 Myönnetyt avustukset lisätään 6 000 €. 
 
*****Edaattorit Henri Karvinen ja Annika Valtari poistuivat klo 21.12.***** 
 

15. § ISYYn sääntöjen viittaus- ja kielioppivirheiden korjaus (LIITE 2) 

Asia:  ISYYn hallitus antoi sääntövaliokunnan tehtäväksi valmistella sääntömuutoksia, niin että sään-
töjen lukuisat viittaus- ja kielioppivirheet korjattaisiin. 

ISYYn sääntöjen 24 § 4 momentin 1. kohdan mukaan: "Sääntövaliokunnan tehtävänä on val-
mistella ylioppilaskunnan sääntömuutokset hallituksen tai edustajiston aloitteesta." 

ISYYn sääntöjen 18 § 19. kohdan mukaan: "Edustajiston tehtävänä on päättää kahdessa 
peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä näiden sääntöjen muut-
tamisesta, sääntöjen muutoksen vahvistaa Itä-Suomen yliopiston rehtori." 

Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 13/2019 13.3.2019 ja hallitus päätti palauttaa asian 
hallituksen uudelleen valmisteluun siten, että hallitus tarkastelee sääntömuutoksia kokonai-
suutena. Hallitus käsitteli asiaa uudelleen kokouksessaan 17/2019 4.4.2019. 

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että ISYYn säännöt muutetaan viittaus- ja kielioppivirheiden 
osalta sääntövaliokunnan esityksen, liite 1, mukaisesti pois lukien 24§:n viimeinen lause: 
Sääntövaliokunnan esittelijä vastaa ylioppilaskunnan sääntökokoelman ylläpitämisestä. 

Päätös: Edaattori Veikko Vauhkonen ja puheenjohtaja Emma Mertakorpi huomauttivat, että mikäli 
kokouksesta poistuu lisää edustajiston jäseniä, menettää kokous päätösvaltaisuuden. 
 
Edaattori Marko Koskelo toivoi edustajistolta vastuullisuutta.  
Edaattori Sara Peltola toivoi samaa. 
 
*****Edaattorit Joonas Pänkäläinen ja Olli Auvinen poistuivat kokouksesta klo 21.27.***** 
*****Edaattorit Juuso Sikiö ja Ida-Lotta Sutinen poistuivat kokouksesta klo 21.29.***** 
*****Edaattori Sanni Frisk poistui kokouksesta klo 21.30.***** 
 
Edaattori Niklas Leinonen toivoi, että jäsenet katsovat streamia. 
 
Puheenjohtaja totesi, että edustajisto ei voi keskustella aiheesta, josta ei päätetä. 
 
*****Edaattori Niklas Leinonen poistui kokouksesta klo 21.32.***** 
 
Todettiin, että kokous ei enää ole päätösvaltainen.  
Kokous päättyi klo 21.32 menetettyään päätösvaltaisuuden. 
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16. § Muutoksia ISYYn sääntöjen tilinpäätöstä koskeviin kohtiin (LIITE 3) 

Asia:  ISYYn hallitus antoi sääntövaliokunnan tehtäväksi valmistella sääntömuutoksia, liittyen tilin-
päätöstä koskeviin sääntöihin. Sääntömuutokset on ennakkovalmistellut ISYYn kirjanpitäjä yh-
dessä tilintarkastajan kanssa. 

ISYYn sääntöjen 24 § 4 momentin 1. kohdan mukaan: "Sääntövaliokunnan tehtävänä on val-
mistella ylioppilaskunnan sääntömuutokset hallituksen tai edustajiston aloitteesta." 

ISYYn sääntöjen 18 § 19. kohdan mukaan: "Edustajiston tehtävänä on päättää kahdessa 
peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä näiden sääntöjen muut-
tamisesta, sääntöjen muutoksen vahvistaa Itä-Suomen yliopiston rehtori." 

Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 13/2019 13.3.2019 ja hallitus päätti palauttaa asian 
hallituksen uudelleen valmisteluun siten, että hallitus tarkastelee sääntömuutoksia kokonai-
suutena. Hallitus käsitteli asiaa uudelleen kokouksessaan 17/2019 4.4.2019. 

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että ISYYn tilinpäätöstä koskevat sääntökohdat muutetaan 
sääntövaliokunnan esityksen, liite 2, mukaisesti.  

Päätös:  Ei käsitelty. 
 

17. § Muutoksia ISYYn sääntöjen muutoksenhakua koskeviin kohtiin (LIITE 4) 

Asia:  ISYYn sääntöjen muutoksenhakua koskevat kohdat eivät vastaa voimassaolevaa lainsäädän-
töä. ISYYn hallitus antoi sääntövaliokunnan tehtäväksi valmistella sääntömuutoksia niin, että 
säännöt vastaisivat nykyistä yliopistolakia. 

ISYYn sääntöjen 24 § 4 momentin 1. kohdan mukaan: "Sääntövaliokunnan tehtävänä on val-
mistella ylioppilaskunnan sääntömuutokset hallituksen tai edustajiston aloitteesta." 

ISYYn sääntöjen 18. § 19. kohdan mukaan: "Edustajiston tehtävänä on päättää kahdessa 
peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä näiden sääntöjen muut-
tamisesta, sääntöjen muutoksen vahvistaa Itä-Suomen yliopiston rehtori." 

Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 13/2019 13.3.2019 ja hallitus päätti palauttaa asian 
hallituksen uudelleen valmisteluun siten, että hallitus tarkastelee sääntömuutoksia kokonai-
suutena. Hallitus käsitteli asiaa uudelleen kokouksessaan 17/2019 4.4.2019. 

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että ISYYn muutoksenhakua koskevat sääntökohdat muutettai-
siin sääntövaliokunnan esityksen, liite 3, mukaisesti. 

Päätös: Ei käsitelty. 

 

18. § Sääntömuutosesitys edustajistolle liittyen työjärjestyksiin (LIITE 5) 

Asia: Ylioppilaskunnan hallitus antoi sääntövaliokunnan tehtäväksi käydä läpi kaikki ylioppilaskun-
nan työjärjestykset ja valmistella edustajistolle muutosesitykset työjärjestyksien päivittä-
miseksi. Hallitus antoi lisäksi sääntövaliokunnan tehtäväksi valmistella sääntömuutoksia siltä 
osin, kun niitä tarvitaan työjärjestyksien päivittämiseen. 
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Ylioppilaskunnan sääntöjen 24.4 § 1. kohta: "Sääntövaliokunnan tehtävänä on valmistella 
ylioppilaskunnan sääntömuutokset hallituksen tai edustajiston aloitteesta." 

ISYYn sääntöjen 18. § 19. kohdan mukaan: "Edustajiston tehtävänä on päättää kahdessa 
peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä näiden sääntöjen muut-
tamisesta, sääntöjen muutoksen vahvistaa Itä-Suomen yliopiston rehtori." 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 15.4 §: 

"Ylioppilaskunnan hallituksella on mahdollisuus tehdä poikkeava esitys jonkun toisen toimie-
limen tekemään pohjaesitykseen." 

Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 17/2019 4.4.2019. 

Esitys: Hallitus esittää, että edustajisto hyväksyy sääntövaliokunnan esityksen mukaiset (liite ) sään-
tömuutokset työjärjestyksiin liittyen. 

Päätös: Ei käsitelty. 

 

19. § Ylioppilaskunnan työjärjestyksistä päättäminen (LIITE 6) 

Asia: Ylioppilaskunnan hallitus antoi sääntövaliokunnan tehtäväksi käydä läpi kaikki ylioppilaskun-
nan työjärjestykset ja valmistella edustajistolle muutosesitykset työjärjestyksien päivittä-
miseksi. Hallitus pyysi sääntövaliokuntaa myös tarkastelemaan mahdollisuutta yhdistää työ-
järjestyksiä. 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 24.4 § 1. kohta: "Sääntövaliokunnan tehtävänä on valmistella 
ylioppilaskunnan sääntömuutokset hallituksen tai edustajiston aloitteesta." 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18.1 § 25. kohta: 

"Edustajiston tehtävänä on: hyväksyä kahden kolmasosan enemmistöllä (2/3) työjärjestys, 
talousohjesääntö, merkkiohjesääntö sekä muut ylioppilaskunnan säännöt lukuun ottamatta 
hallituksen perustamien työryhmien ja kerhojen sääntöjä;" 

 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 15.4 §: 

"Ylioppilaskunnan hallituksella on mahdollisuus tehdä poikkeava esitys jonkun toisen toimie-
limen tekemään pohjaesitykseen." 

Esitys:  Hallitus esittää, että edustajisto hyväksyy sääntövaliokunnan esityksen mukaiset (liite 5) 
muutokset työjärjestyksiin. 

Päätös: Ei käsitelty. 

 

20. § Muut esille tulevat asiat 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan: ”Edustajiston jäsenet voivat tehdä edustajiston 
kokouksessa toivomusponsia. Edustajiston hyväksyessä toivomusponnen hallituksen on toimi-
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valtansa rajoissa ryhdyttävä ponnen edellyttämiin toimenpiteisiin 30 päivän kuluessa. Halli-
tuksen tulee kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle tiedoksi toimenpiteet, joita ponnen joh-
dosta on tehty.” 

 
Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.  
 
Päätös: Ei käsitelty. 

 

21. § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Nykänen päättää kokouksen klo  

 

 Emma Mertakorpi   Hannele Mirola 
 puheenjohtaja    sihteeri 

 

 

 Kalle Parviainen  
sihteeri 

  
 Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua  
 

 

 Marko Koskelo    Vili Moisio 
 pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 
 
 
MUUTOKSENHAKU  
 
Näihin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston 16.4.2019 3/2019 päätöksiin saa hakea oikaisua: 
11.§, 12.§, 13.§, 14.§. Oikaisua on vaadittava Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle osoitettavalla 
kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettuun päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. 
 
OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMINEN 
 
Oikaisua saa vaatia se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välit-
tömästi vaikuttaa. Lisäksi ylioppilaskunnan jäsen saa hakea muutosta ylioppilaskunnan toimielimen päätökseen 
sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poik-
keavassa järjestyksessä tai on muuten lain, asetuksen taikka ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen. 
 
OIKAISUVAATIMUSAIKA  
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
Muutoksenhakuaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhä-
päivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakuaika 
päättyy vasta tätä seuraavana arkipäivänä. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kir-
jeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Jos tiedoksianto toimitetaan todisteellisesti saantitodistusta tai tie-
doksiantotodistusta vastaan taikka haastetiedoksiantona, käy tiedoksiantoaika ilmi saantitodistuksesta tai 
muusta kirjallisesta todistuksesta. 
 
Ylioppilaskunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
 
Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta. 
 
OIKAISUVAATIMUSKIRJELMÄN TOIMITTAMINEN 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava muutoksenhakuajan kuluessa 
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle. Oikaisuvaatimuskirjelmän voi toimittaa henkilökohtaisesti 
tai asiamiehen tai lähetin välityksellä taikka lähettäjän omalla vastuulla postitse tai sähköisesti. Oikaisuvaatimus-
kirjelmän tulee olla muutoksenhakuviranomaisella viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä klo 
16.15 mennessä.  
 
 
OIKAISUVAATIMUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava:  
 

- valittajan nimi ja kotikunta, 
- yhteystiedot, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset voidaan muutoksenhakijalle toimittaa,  
- päätös, johon haetaan muutosta, 
- miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.  

 
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikai-
suvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos oikaisuvaati-
muksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja koti-
kunta. Mahdollisen asiamiehen on liitettävä oikaisuvaatimukseen myös valtakirja. 
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OIKAISUVAATIMUSKIRJELMÄN LIITTEET  
 
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:  
 

- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä, 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys muutoksenhakuajan alkamis-

ajankohdasta, 
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi. 

 
 
YHTEYSTIEDOT    
 
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta / hallitus 
 
Joensuun toimisto 

- käyntiosoite: Yliopistokatu 7, Haltia 2. krs, 80100 Joensuu 
- postiosoite: Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, PL 111, 80100 Joensuu 
- sähköposti: toimisto.joensuu@isyy.fi 
- puh. 044 576 8449 
- aukioloajat: ma, ti, to 10–15, ke suljettu, pe 10–13 

 
Kuopion toimisto 

- käyntiosoite: Yliopistonranta 3, 70211 Kuopio 
- postiosoite: Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, PL 1627, 70211 Kuopio 
- sähköposti: jarjestoasiantuntija@isyy.fi 
- puh. 044 576 8419 
- aukioloajat: ma, ti, to 10–15, ke suljettu, pe 10–13 

 

 

 


