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xx. 
Pöytäkirja 

Edustajiston kokous 8/2019 

Aika:   30.10.2019 klo 18.00 

Paikka: Joensuu AU205, Kuopio SN200 

 

Edustajiston varsinaiset jäsenet:

Auvinen, Olli 
Bovellan, Valtteri 
Helminen, Laura 
Hämäläinen, Heidi 
Karjalainen, Laura-Kaisa 
Karvinen, Henri 
Kinnunen, Pekko 
Kitunen, Kari-Antti 
Korpi, Esa 
Koskelo, Marko  
Kotamäki, Kimmo 
Kuusinen, Riina 
Kyyrönen, Paavo 
Kärkäs, Joakim 
Lavaste, Erik 
Leino, Pinja 
Leinonen, Niklas 
Manninen, Tommi 
Mertakorpi, Emma 
Mertano, Pinja 

Moilanen, Olivia 
Moisio, Vili 
Mäkinen, Ronja 
Nevalainen, Teemu 
Nissén, Brenda 
Nykänen, Jonni  
Oravuo, Saara 
Paalanen, Matti  
Peltokangas, Johanna  
Peltola, Sara 
Reijonen, Mari 
Räisänen, Henna 
Saarelainen, Hanna 
Siljander, Nelli 
Summanen, Rosa 
Sutinen, Iida-Lotta 
Turunen, Heidi 
Ylikoski, Roosa 
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   Sanna Heinonen 

edustajiston puheenjohtaja  pääsihteeri 
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PÖYTÄKIRJA 

 

 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Mertakorpi avaa kokouksen klo 18.11. 
 

 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 23.10.2019 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lähetettiin 
sähköpostilistalla kaikille. 

 
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 24 äänivaltaisen edaattorin, 

sekä mukaan lukien edustajiston varapuheenjohtajanollessa läsnä. Lisäksi läsnä pääsihteeri 
Sanna Heinonen sekä hallintosihteeri Saara Närä.  
 

 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: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mikko Nissinen ja Brenda Nissén. Ääntenlaskijoiksi valittiin 

Toivo Isoranta ja Joonas Pänkäläinen.  
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 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.  

 
 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: Puheenjohtaja Mertakorpi esitti, että kokouksen työjärjestyksen kohdan 9.§ SYL-liittoko-
kous, delegaation valinta sanavalinta ”esitys” vaihdetaan sanaksi ”ehdotus”. Lisäksi Merta-
korpi esitti, että kohtaan 11. § Muut esille tulevat asiat lisätään SYL-liittokokouksen lähde-
keskustelu. Hyväksyttiin esityslista näillä muutoksilla kokouksen työjärjestykseksi.  

 

 Ilmoitusasiat 

1. Viime edustajiston kokouksessa (7/2019) edustajisto päätti yliopiston hallituksen opiskelija-

jäsenistä kaudelle 2019 – 2020. Asian käsittelyyn otti osaa sellaisia edustajiston jäseniä, jotka 

ISYYn sääntöjen 58.3 § mukaan olivat esteellisiä asian käsittelyn aikana. Hallitus pyytää yliop-

pilaskunnan sääntövaliokunnalta lausuntoa asiasta.  

2. Joensuun kv-sihteerin sijaisuutta hoitamaan on valittu tänään Elina Pitkänen, ajalle 

1.11.2019–31.8.2020. 

3. Uusi pääsihteeri Sanna Heinonen on tänään ensimmäistä kertaa edustajiston kokouksessa.  

Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

 

 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. 
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7. §  Muutokset edustajiston kokoonpanoon 

Asia: Edustajiston varajäsen Jouko Hartikainen on pyytänyt eroa edustajiston jäsenyydestä valmis-

tumisen johdosta. 

Esitys:  Merkitään tiedoksi, että Jouko Hartikainen ei enää ole edustajiston varajäsen.  

Päätös: Lisäksi merkitään tiedoksi, että Niklas Leinonen on estynyt toimimaan edustajistossa aloitet-
tuaan työsuhteena ylioppilaskuntaan. Näin ollen varsinaiseksi edaattoriksi nousee Vilja Män-
nistö. Merkittiin tiedoksi.  

 8. § Valiokuntien kuulumiset 

Asia:     Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta. 

Esitys:  Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi valiokuntien kuulumiset. 

 

9. § SYL-liittokokous, delegaation valinta 

Asia: SYL:n liittokokous järjestetään 15. - 16.11.2019 Lahdessa. ISYYllä on jäsenmääränsä mukaan 
14 kokousedustajaa liittokokouksessa 2019. 

Esitys:  Hallituksen ehdotus edustajistolle valittavaksi SYL-liittokokousdelegaation 2019 LIITE 1 mu-

kaisesti.   

Päätös: Sara Peltola (Keskeiset) teki ehdotuksen edustajistolle SYL-delegaatiosta (LIITE 2). 

Marko Koskelo ehdotti viiden minuutin kokoustaukoa Peltolan ehdotuksen tarkastelemiseksi. Peltola 

ehdotti, että keskustellaan siitä, kuka yhden delegaation paikan täyttäisi, ennen kuin äänestetään. 

Raukesivat kannattamattomina.  

Mertakorpi ehdotti kymmenen minuutin kokoustaukoa, jonka aikana Peltolan ehdotusta täydennet-

täisiin. Tauon jälkeen tehtäisiin koeäänestys Peltolan ja hallituksen ehdotuksista ja siten päätetään 

mukaan lähtevät edustajat. Kannatettiin.  

**Kokoustauko ajassa 18.40 – 18.51 ** 

Suoritettiin koeäänestys Peltolan ja hallituksen ehdotuksista. Äänet jakautuivat seuraavanlaisesti: 

Hallituksen ehdotus 0 ääntä, Peltolan ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.   

Mertakorven ollessa itse ehdolla SYL-liittokokouksen delegaatioon, Marko Koskelo ehdotti Heidi Hä-

mäläistä puheenjohtajaksi siksi ajaksi, kun edustajisto päättää delegaation kokoonpanosta. Kanna-

tettiin.  

** Emma Mertakorpi poistuu ajassa 19.03 **  
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Peltola esitti SYL-liittokokouksen delegaatioon henkilöitä liitteen 3 mukaisesti: 

Varsinaiset edustajat: 

1. Aleksi Hiltunen (Deeku) 
2. Mikko Planting (Deeku) 
3. Teemu Zacheus (Deeku) 
4. Ada Hyytiäinen (Puolueettomat) 
5. Miska Tanskanen (Puolueettomat) 
6. Saara Tenhovuori (Puolueettomat) 
7. Susanna Remes (Keskeiset) 
8. Emma Mertakorpi (Keskeiset) 
9. Roosa Ylikoski (Iviva) 
10. Teemu Nevalainen (FaBio) 
11. Rosa Summanen (Oikeat) 
12. Tommi Manninen (Kylterit Joensuu) 
13. Ella Partanen (Vihreät) 
14. Matti Averio (Kuopion Luonnontieteellinen Edustajistolista) 
 
 Rosa Summanen kannatti Peltolan esitystä. Päätettiin Peltolan esityksen mukaisesti.  

** Mertakorpi saapui paikalle ajassa klo 19.06 ** 

Peltola teki esityksen varaedustajista liitteen 3 mukaisesti: 

 Varaedustajat: 
 
1. Johanna Peltokangas (Deeku) 
2. Saara Loukiainen (Puolueettomat) 
3. Marko Koskelo (Keskeiset) 
4. Pinja Mertano (FaBio) 
5. Sanna Heinonen (pääsihteeri) 
 

Aleksi Kinnunen ilmoitti, ettei ole käytettävissä varaedustajaksi. Päätettiin Peltolan esityksen mu-

kaan. 

10. §  Opiskelijaedustajien nimeäminen yliopistokollegioon toimikaudeksi 2020-2021  

Asia: Yliopistolain (558/2009) mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on nimetä opiskelija-
edustajat yliopistolain 3. luvussa mainittuihin toimielimiin. Näitä ovat Itä-Suomen yliopistossa yli-
opiston hallitus, yliopistokollegio sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvostot.  

 
Uusien opiskelijaedustajien toimikausi yliopistokollegiossa alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2021. 
ISYYn sääntöjen 18 § mukaan edustajiston tehtävä on nimetä opiskelijaedustajat yliopistokollegioon, 
ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä. ISYYn on nimettävä yliopistokollegioon 8 opiskelijaedusta-
jaa ja näille 8 henkilökohtaista varajäsentä.  
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Opiskelijaedustajien nimeäminen yliopistokollegioon on ylioppilaskunnan sääntöjen 56 § mainittua 
julkisen vallan käyttöä. Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 § mukaan nimettäessä edustajia yliopistolain 
3. luvun mukaisiin toimielimiin on noudatettava erillistä haku- esittely- ja valintamenettelyä.  
 
ISYYn hallitus on delegoinut pääsihteerin esittelyvastuun hallinnon opiskelijaedustajien valinnassa 
koulutus- ja sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle Mikko Aaltoselle kokouksessaan 23/2019 siten kuin 
ISYYn säännöissä 46 § mainitaan.  
 
Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Aaltonen avasi haun yliopistokollegion opiskelijaedusta-
jiksi 9.9.2019. Hakuaika päättyi 24.9. klo 12.00. Hakuajan puitteissa yliopistokollegioon jätettiin 7 ha-
kemusta. ISYYn hallitus päätti kokouksessaan 44/2019 jatkaa opiskelijaedustajien hakuaikaa 7 päi-
vällä siten kuin ISYYn sääntöjen 58a § mainitaan. Lisätyn hakuajan puitteissa yliopistokollegioon jä-
tettiin yksi hakemus.  
 
Hakemuksen yliopistokollegion opiskelijaedustajiksi jättivät määräajassa ja siihen annetussa lisä-
ajassa 

 
Ari Tervashonka 
Rosa Summanen 

Elshakasha Mohamed 
Yousri  
Janette Hellberg 
Anri Vesa 
Marko Koskelo 
Kalle Kattelus 
Susanna Remes   
 
ISYYn hallitus käsitteli kollegion opiskelijajäsenten valintaa kokouksessaan 46/2019 ja päätti esittää 
kaikkia hakemuksensa jättäneitä yliopistokollegion opiskelijaedustajiksi 
sekä esittää edustajistolle että se valtuuttaisi hallituksen täyttämään jäljelle jääneet edustuspaikat. 
 
Koska edustajiston jäsenet Rosa Summanen ja Marko Koskelo ovat jättäneet hakemuksensa yliopis-
tokollegion opiskelijaedustajiksi, ovat he hallintolain 27 § ja 28 § mukaan esteellisiä osallistumaan 
omaa etuuttaan koskevaan päätöksentekoon.  
 
Esitys: Nimetään yliopistokollegion opiskelijajäseniksi toimikaudelle 2020-2021  

 
Ari Tervashonka 
Rosa Summanen 

Elshakasha Mohamed 
Yousri  
Janette Hellberg 
Anri Vesa 
Marko Koskelo 
Kalle Kattelus 
Susanna Remes   
 
Sekä valtuutetaan hallitus täyttämään jäljellä olevat edustuspaikat. 
 
Päätös: Susanna Remes, Marko Koskelo sekä Rosa Summanen poistuivat kohdan käsittelyn ajaksi. 
Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan.  
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** Edaattori Myller lähti ajassa 19.14 ** 

 

11. §  Muut esille tulevat asiat 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan: ”Edustajiston jäsenet voivat tehdä edustajiston 
kokouksessa toivomusponsia. Edustajiston hyväksyessä toivomusponnen hallituksen on toimi-
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: 

1. Lähetekeskustelu SYL-liittokokouksesta.  
 
Päätös: Käsiteltiin lähetekeskustelun lisäksi seuraavat esille tulleet asiat:  

2. Edellisten edustajiston kokousten (6/2019 ja 7/2019) streamien lisääminen ISYYn YouTube-
kanavalle.  

3. ISYYn kaikkien vanhojen edustajiston pöytäkirjojen lataaminen näkyville ISYYn verkkosivuille.  
4. Edustajistovaalit ja ensimmäisen vaalipäivän äänestysprosentti.  

 

12. § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Mertakorpi päättää kokouksen klo 19.35 

 

 

 

 Emma Mertakorpi   Sanna Heinonen 
 puheenjohtaja    pääsihteeri 

 

 

 Saara Närä    
 sihteeri    
 

 

 Mikko Nissinen   Brenda Nissén 
 pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja  
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 
 
 
MUUTOKSENHAKU  
 
Näihin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston 30.10.2019 8/2019 päätöksiin saa hakea oikaisua: 
9§-10§. Oikaisua on vaadittava Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle osoitettavalla kirjallisella oi-
kaisuvaatimuksella. Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun 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 

 

 


