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PÖYTÄKIRJA 

Edustajiston kokous 8/2020 

 

 Aika:  2.12.2020 klo 17:07–18:20 

Paikka: Ylioppilaskunnan Zoom-alusta:  
 https://us02web.zoom.us/j/85761033298?pwd=a3JqVkoxSHhyejg2ODhKdGxoakl6Zz09 

Edustajiston työjärjestyksen 2 §:n 1. momentin mukaan: ”Edustajiston jäsenen, joka on estynyt saapumasta 
edustajiston kokoukseen, tulee kutsua tilalleen varaedustaja samasta vaaliliitosta, josta hänet on 
edustajistoon valittu. Varaedustajien läsnäolo tulee todeta kunkin kokouksen alussa.” 

  
Tervetuloa! 

ESITYSLISTA 

1 §    Kokouksen avaus 

Edustajiston puheenjohtaja Olli Auvinen avasi kokouksen klo 17:07. 
 

2 §    Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

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

Ylioppilaskunnan sääntöjen 12 §:n mukaan: ”Edustajisto on päätösvaltainen, kun puolet edustajiston 
jäsenistä mukaan lukien edustajiston puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista on läsnä 
sekä kokouskutsu on toimitettu näiden sääntöjen 11 §:n 2. momentin mukaisesti.” 

 
Kokouskutsu annettiin 25.11.2020 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lähetettiin 
sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille.  

Sami Raatikainen (Kylterit) saapui paikalle klo 17:18. 

Suoritettiin nimenhuuto. Paikalla on 37 äänivaltaista edustajiston jäsentä. 

Lisäksi todettiin muut läsnäolijat. Hallituksen jäsenistä paikalla olivat Juuso Myller, Saara Tenhovuori, 
Aino Peltonen, Yasmin Ayyoubi, Salli Kosonen, Roosa Ylikoski, Emmi Rajavuori, Pinja Mertano ja Arttu 
Leppäkynnäs. 

Lisäksi paikalla oli äänettöminä varaedustajina Miska Tanskanen (Puolueettomat) ja Aino Olander 
(Puolueettomat).  

Niklas Leinonen ja Elina Pitkänen olivat paikalla teknisinä sihteereinä. 
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.2020 Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.   

 Puheenjohtaja toi tiedoksi, että edustajistolle on tiedotettu 27.11.2020, että edustajiston 2.12. 
kokousta on voinut tulla seuraamaan ja osallistumaan kokoukseen seuraavissa tiloissa: Kuopiossa 
SN201 ja Joensuussa M100.  

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.   

 

3 §    Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksista pidetään pöytäkirjaa. 
Edustajiston pöytäkirjan tarkastaa ja hyväksyy kokouksen valitsemat kaksi (2) 
pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla edustajiston jäseniä. Pöytäkirjan varmentaa kokouksen 
puheenjohtaja sekä sihteeri."  

 
Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksessa kullakin edustajiston 
äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni ja äänioikeus on henkilökohtainen. Edustajiston kokouksen 
äänet laskee kaksi (2) edustajiston keskuudestaan valitsemaa ääntenlaskijaa. ” 

 
  Esitys:   Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.  

 
Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esitti pöytäkirjantarkastajaksi itseään. 
Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esitti ääntenlaskijoiksi Lassi Oikkosta (Keskeiset). Oikkonen 
(Keskeiset) ei ollut käytettävissä.  
Ada Hyytiäinen (Puolueettomat) esitti itseään ääntenlaskijaksi.  
Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esitti pöytäkirjantarkastajaksi Sami Gabboujta (Kylterit) ja 
ääntenlaskijaksi Joonas Pänkäläistä (DeeKu). Gabbouj (Kylterit) ja Pänkäläinen (DeeKu) olivat 
käytettävissä. 

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) ja Sami Gabbouj (Kylterit). 
    

Valittiin ääntenlaskijoiksi Ada Hyytiäinen (Puolueettomat) ja Joonas Pänkäläinen (DeeKu). 
 

4 §    Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 15 §:n mukaan: "Edustajiston kokouksen asialistan valmistelee 
edustajiston puheenjohtaja; puheenjohtaja voi käyttää apunaan pääsihteeriä. Edustajiston 
kokouksessa käsitellään edustajiston puheenjohtajan, hallituksen ja edustajiston alaisten valiokuntien 
esitykset sekä 15 §:n 2. momentin perusteella esityslistalle vaaditut asiat.  

 
Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä ottaa käsiteltäväkseen kokouskutsussa 
mainitsemattoman asian, ei kuitenkaan määräenemmistöä edellyttävää päätöstä." 

 
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

  Päätös: Esityksen mukaan.  
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Asia: Edustajisto on toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2020 päättänyt: ”Edustajiston kokouksissa tulee 
olla nimetyt yhdenvertaisuustarkkailijat. Yhdenvertaisuustarkkailijat seuraavat puheenvuorojen 
jakaantumista sekä yleistä ilmapiiriä edustajiston kokouksissa. Yhdenvertaisuustarkkailijoina toimivat 
edustajiston kokouksessa puheenjohtaja ja muut kokouksessa nimetyt edustajiston jäsenet.” 

Esitys: Todetaan, että edustajiston puheenjohtaja toimii toimintasuunnitelman mukaisesti 
yhdenvertaisuustarkkailijana. Valitaan kokoukselle muut mahdolliset yhdenvertaisuustarkkailijat.  

  
Muiksi yhdenvertaisuustarkkailijoiksi esitetään edustajiston 1.  varapuheenjohtaja Ella Partasta (Vihreä 
lista) ja edustajiston 2. varapuheenjohtaja Valtteri Bovellania (Kylterit). 

  
  Päätös: Esityksen mukaan.  

 

6 §    Ilmoitusasiat 

Asia 1: Tapahtumat ja muut tilaisuudet 
Asia 2: Toimistojen kuulumiset 
Asia 3: Valiokuntien kuulumiset 
Asia 4: Hallituksen ajankohtaiskatsaus 

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

 
Esitys: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.  
 
Päätös: Esityksen mukaan.   
 
 
7 §      ISYYn kioskin lakkauttaminen, 1. käsittely, liite 7 

Asia:  ISYYn toimintasuunnitelman kirjaus vuodelta 2020: ”ISYY tarkastelee ja kehittää ylioppilaskunnan 
kioskin toimintaa ja tulosta. Toimintaa voidaan kehittää panostamalla kioskin näkyvyyteen, sekä 
mainostukseen. Vuoden 2020 lopussa edustajisto tekee päätöksen kioskin toiminnan jatkuvuudesta, 
mikäli se on kannattamatonta.” 

 
Hallitus on käynnistänyt kokouksessaan 36-2020 (22.10.2020) ISYYn toimintasuunnitelman 2020 
kirjauksen mukaisen selvityksen ISYYn kioskin kannattavuudesta.  

Hallitus antaa edustajistolle tiedoksi liitteenä 7 kioskin kannattavuutta ja taloutta koskevan 
selvityksen. 

Lisäksi hallitus on pyytänyt talousvaliokunnalta pykälän 24a § mukaisesti lausunnon 
”Talousvaliokunnan erityisinä tehtävinä ovat: ……4. antaa lausunto edustajiston tai hallituksen 
pyynnöstä ylioppilaskunnan edustajistolle merkittävissä taloutta koskevissa päätöksissä; sekä 5. 
antaa suosituksia omistajaohjaukseen ylioppilaskunnan liiketoiminnassa.” Talousvaliokunta on 
antanut lausunnon kioskin kannattavuudesta 5.11.2020 kokouksessaan. Lausunto mukana liitteenä 
7. 
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.2020 Kioskin taloudellinen tilanne on ollut tappiollista vuosina 2017–2020. Yhdeksän kuukauden 
kirjanpidon perusteella tappiota on syntynyt vuoden 2020 aikana noin - 20 000 euroa.  

Saatujen talouslukujen perusteella voidaan todeta, että kioskin toiminta on kannattamatonta ja 
liiketoimintaa ei ole näin ollen ole kannattavaa jatkaa. 

ISYYn sääntöjen mukaan päätöksen liiketoiminnasta tehdään: LUKU 18.§: ”21. päättää kahdessa 
peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä ylioppilaskunnan harjoittaman 
liiketoiminnan aloittamisesta tai lopettamisesta tai oleellisesta laajentamisesta tai supistamisesta; ”. 

 
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi kioskin kannattavuutta ja taloutta koskevan 

selvityksen sekä merkitsee tiedoksi Talousvaliokunnan antaman lausunnon kioskin 
kannattavuudesta. 
 
Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää lakkauttaa ISYYn kioskin toiminnan ja tekee asiasta 
ISYYn sääntöjen mukaisesti päätöksen ensimmäisen kerran. 

 
Puheenjohtaja esitti, että pykälä tarkastetaan ja hyväksytään kokouksessa. 

  
 

Esitykset: 
Joel Leppinen (Kylterit) kannatti hallituksen esitystä. 
Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) kannatti hallituksen esitystä. Lisäksi Koskelo esitti äänestystä 
asiasta. 
Sami Gabbouj (Kylterit) kannatti hallituksen esitystä. 
Sami Tanskanen (Opiskelijoiden Etu) kannatti hallituksen esitystä. 
Ville-Petteri Kujansuu (Opiskelijoiden Etu) kannatti hallituksen esitystä. 
 
Puheenjohtaja totesi, että Koskelon esitys on rauennut, koska kukaan ei ole tehnyt vastaesitystä 
hallituksen esitykseen. 

 
Tarkastettiin nimenhuudolla, että kaikki 37 edustajiston jäsentä olivat edelleen paikalla, kun 
puheenjohtaja oli lukenut esityksen ja totesi, että edustajisto hyväksyy yksimielisesti hallituksen 
esityksen, koska vastaesityksiä ei ole tehty. 

   
 
Päätös: Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan. Hyväksyttiin hallituksen esitys edustajistolle, että se 

päättää lakkauttaa ISYYn kioskin toiminnan ja tekee asiasta ISYYn sääntöjen mukaisesti päätöksen 
ensimmäisen kerran. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja pykälä tarkastettiin ja 
hyväksyttiin kokouksessa heti. 

 

8 §    Muut esille tulevat asiat, liite 8  

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan: ”Edustajiston jäsenet voivat tehdä edustajiston 
kokouksessa toivomusponsia. Edustajiston hyväksyessä toivomusponnen hallituksen on 
toimivaltansa rajoissa ryhdyttävä ponnen edellyttämiin toimenpiteisiin 30 päivän kuluessa. 
Hallituksen tulee kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle tiedoksi toimenpiteet, joita ponnen 
johdosta on tehty.” 
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Sami Tanskanen (Opiskelijoiden Etu) esitti toivomusponnen ”Edustajiston ja hallituksen välisen 
iltakoulun ja työpajan päivittäminen 2020-luvulle”. Liite 8. 

Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) kiitti Tanskasta (Opiskelijoiden Etu) ponnesta ja kannatti sitä. 
Joonas Pänkäläinen (DeeKu) kannatti myös pontta. 

Päätös: Hyväksyttiin Sami Tanskasen (Opiskelijoiden Etu) ponsiesitys yksimielisesti. Liite 8.  
 

9 §    Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja Olli Auvinen päätti kokouksen klo 18:20.  

 

 

 
Olli Auvinen    Sanna Heinonen 
edustajiston puheenjohtaja   sihteeri 

 
 
 

 

Elina Pitkänen    Niklas Leinonen 
tekninen sihteeri    tekninen sihteeri 

 
 
 
 

Marko Koskelo    Sami Gabbouj 
pöytäkirjantarkastaja    pöytäkirjantarkastaja 
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MUUTOKSENHAKU  
 
Näihin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston 19.5.2020 4/2020 päätöksiin saa hakea 
oikaisua: 7§-10§. Oikaisua on vaadittava Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle osoitettavalla 
kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen 
johdosta 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 
välittömästi vaikuttaa. Lisäksi ylioppilaskunnan jäsen saa hakea muutosta ylioppilaskunnan toimielimen 
päätökseen sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai ylioppilaskuntaa koskevista 
määräyksistä poikkeavassa 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 
pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
muutoksenhakuaika päättyy vasta tätä seuraavana arkipäivänä. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Jos tiedoksianto toimitetaan 
todisteellisesti saantitodistusta tai tiedoksiantotodistusta 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. Oikaisuvaatimuskirjelmän 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, 
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.2020 - 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 
oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava myös tämän 
nimi ja kotikunta. Mahdollisen asiamiehen on liitettävä oikaisuvaatimukseen myös valtakirja. 
 
OIKAISUVAATIMUSKIRJELMÄN LIITTEET  
 
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:  
 

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

alkamisajankohdasta, 
- 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 12–16, pe suljettu 

 
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 12–16, pe suljettu 

 
  


