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Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta 

Edustajiston kokous 3/2021 

Pöytäkirja 

20.5.2021 

PÖYTÄKIRJA 

Edustajiston kokous 3/2021 
 

Aika:  20.5.2021 klo 17:01−19:30 

Paikka:  Joensuu: AU111 ja AU102 

                     Kuopio: SN200 ja SN201 

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

pumasta edustajiston kokoukseen, tulee kutsua tilalleen varaedustaja samasta vaaliliitosta, josta hänet 

on edustajistoon valittu. Varaedustajien läsnäolo tulee todeta kunkin kokouksen alussa.” 

1 § Kokouksen avaus 

 Edustajiston puheenjohtaja Ella Partanen (Vihreä lista) avasi kokouksen kello 17:01. 

 

2 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 11 §:n mukaan: ”Kutsu ylioppilaskunnan edustajiston ko-

koukseen 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 puo-

let edustajiston jäsenistä mukaan lukien edustajiston puheenjohtaja tai jompikumpi va-

rapuheenjohtajista on läsnä sekä kokouskutsu on toimitettu näiden sääntöjen 11 §:n 2. 

momentin mukaisesti.” 

Kokouskutsu annettiin 12.5.2021 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lä-

hetettiin sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille. 

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Paikalla on 22 edustajiston jäsentä. Lisäksi paikalla on hallituksesta Vesa Janhunen, 

Sami Tanskanen, Pavel Kipriianov ja Juuso Myller. Tulkkina toimii Päivi Nuutinen. 
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Sihteerinä toimii pääsihteeri Sanna Heinonen. Teknisenä sihteerinä toimii Ada Hyy-

tiäinen. Lisäksi paikalla on GHO:n välityksellä edunvalvonta-asiantuntija Mikko Aal-

tonen. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

3 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksista pidetään pöytä-

kirjaa. Edustajiston pöytäkirjan tarkastaa ja hyväksyy kokouksen valitsemat kaksi (2) pöy-

täkirjantarkastajaa, joiden tulee olla edustajiston jäseniä. Pöytäkirjan varmentaa ko-

kouksen puheenjohtaja sekä sihteeri." 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksessa kullakin edus-

tajiston äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni ja äänioikeus on henkilökohtainen. Edus-

tajiston kokouksen äänet laskee kaksi (2) edustajiston keskuudestaan valitsemaa äänten-

laskijaa.” 

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja neljä ääntenlaskijaa. 

  Pöytäkirjantarkastajat: 

• Ville-Petteri Kujansuu (Opiskelijoiden Etu) 

• Roosa Ylikoski (Iviva) 

 

Ääntenlaskijat: 

• Carita Korhonen (Kokoomus) 

• Mikael Suontausta (Puolueettomat) 

• Yasmin Ayyoubi (Vihreä lista) 

• Jessica Sonko (FaBio) 

Miska Tanskanen (Puolueettomat) esitti itseään ääntenlaskijaksi Mikael Suontaus-

tan (Puolueettomat) tilalle. Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esitti itseään Yasmin 

Ayyoubin (Vihreä lista) tilalle. Kati Vilkki (Deeku) esitti itseään Jessica Sonkon (FaBio) 

tilalle. 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ville-Petteri Kujansuu (Opiskelijoiden Etu) ja Roosa 

Ylikoski (Iviva). Ääntenlaskijoiksi valittiin Carita Korhonen (Kokoomus), Kati Vilkki 

(Deeku), Miska Tanskanen (Puolueettomat) ja Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu). 

 

4 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 15 §:n mukaan: "Edustajiston kokouksen asialistan valmis-

telee edustajiston puheenjohtaja; puheenjohtaja voi käyttää apunaan pääsihteeriä. 
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Edustajiston kokouksessa käsitellään edustajiston puheenjohtajan, hallituksen ja edus-

tajiston alaisten valiokuntien esitykset sekä 15 §:n 2. momentin perusteella esityslistalle 

vaaditut asiat.  

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

kouskutsussa mainitsemattoman asian, ei kuitenkaan määräenemmistöä edellyttävää 

päätöstä." 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi esityksen mukaisesti. 

Edustajiston puheenjohtaja Ella Partanen (Vihreä lista) esitti, että korjataan esityslis-

tan pykälien numerointi juoksevaksi alkaen pykälästä 6 eteenpäin. 

Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esitti, että talouskatsaus siirretään kohdaksi 8 §. 

Päätös: Muutettiin käsittelyjärjestystä Marko Koskelon (Opiskelijoiden Etu) esityksen mukai-

sesti. Korjattiin pykälien numerointi puheenjohtajan esityksen mukaisesti. Muuten 

hyväksyttiin esityslista esityksen mukaan. 

Sami Gabbouj (Kylterit) saapui paikalle ajassa 17:10. Paikalla 23 edustajiston jäsentä. 

 

5 § Yhdenvertaisuustarkkailijoiden valinta 

Asia: Edustajisto on toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2021 päättänyt: ” Edustajiston ko-

kouksissa tulee olla nimetyt yhdenvertaisuustarkkailijat.” 

Esitys: Yhdenvertaisuustarkkailijoiksi esitetään Riku Kiviluotoa (Savilahden Sivistyneet) ja 

Salli Kososta (FaBio). 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

6 § Ilmoitusasiat, liite 6.1 ja 6.2 

Asia: 

1. Tapahtumat ja muut tilaisuudet 

2. Toimistojen kuulumiset 

3. Valiokuntien kuulumiset 

4. Hallituksen vastaukset edustajiston toivomusponsiin, liite 6.1 ja 6.2 

5. Hallituksen ajankohtaiskatsaus 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on: ”11. antaa 

edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuo-

sittain kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta”. 

Esitys: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat. 

Päätös: Esityksen mukaan. 
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Julius Gran (Kylterit) saapui ajassa 17:12. Paikalla 24 edustajiston jäsentä. 

Aleksi Kinnunen (Kylterit) saapui ajassa 17:18. Paikalla 25 edustajiston jäsentä. 

Wilma Poutanen (Vihreä lista) saapui ajassa 17:19. Paikalla 26 edustajiston jäsentä. 

Yasmin Ayyoubi (Vihreä lista) saapui ajassa 17:37. Paikalla 27 edustajiston jäsentä. 

 

7 § Hallinnon opiskelijaedustajien valinta - lähetekeskustelu esitys edustajistolle 

Asia: Yliopistolain (558/2009) 46 § mukaan ylioppilaskunnan lakisääteinen tehtävä on va-

lita opiskelijaedustajat yliopistolain 3 luvussa mainittuihin toimielimiin. Näitä ovat 

Itä-Suomen yliopistossa yliopiston hallitus, yliopistokollegio, sekä filosofisen, yhteis-

kuntatieteiden ja kauppatieteiden, luonnontieteiden ja metsätieteiden sekä terveys-

tieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostot. 

Opiskelijaedustajien valinta on ylioppilaskunnan sääntöjen § 56 mukaista julkisen 

vallan käyttöä. jolloin ylioppilaskunta on velvollinen noudattamaan asiassa hallinto-

lain (434/2003) säädöksiä. 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan edustajisto nimittää opiskelijaedustajat yli-

opiston hallitukseen, yliopistokollegioon sekä tiedekuntaneuvostoihin näiden toimi-

kausien alussa ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä. Hallitus on kokouksessaan 

15/2021 ja 16/2021 nimennyt yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valintaa val-

mistelevan työryhmän, johon kuuluvat asiantuntija Mikko Aaltonen sekä hallituksen 

jäsenet Sami Tanskanen, Vesa Janhunen ja Jenni Kortelainen. 

Aikataulu, jossa edellä olevat reunaehdot tulisivat täytetyksi olisi: 

• kevät 2021: mahdollinen lähetekeskustelu edustajistossa sekä valintaa val-

mistelevan työryhmän edustajiston jäsenellä 

• 13.9. haku yliopiston hallitukseen, yliopistokollegioon ja tiedekuntaneuvos-

toihin julistetaan haettavaksi 

• 27.9. klo 12:00 hakuaika päättyy 

• 28.9.–1.10. mahdolliset haastattelut 

• 4.–6.10. hallituksen kokous, jossa esitys edustajistolle 

• viim. 6.10. edustajiston kokouskutsu on lähetettävä 

• viim. 13.10. edustajiston kokous 

• syksy 2021: kollegio vahvistaa ryhmien valinnat yliopiston hallituksen jäse-

niksi 

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle:  

• että edustajisto käy lähetekeskustelun hallinnon opiskelijaedustajien valin-

tatavasta sekä mahdollisesta hakijakandidaateilta vaadittavista ominaisuuk-

sista. 

• että edustajisto nimeää 1-2 edustajaa yliopiston hallituksen opiskelijajäsen-

ten valintaa valmistelevaan työryhmään.  

• antaa edustajistolle selvityksen hallinnon opiskelijaedustajien valinnan aika-

taulusta (HalKo 15/2021). 
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Edustajisto merkitsee tiedoksi hallinnon opiskelijaedustajien aikataulun. 

Esitykset yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valintaa valmistelevaan työryh-

mään: Sami Gabbouj (Kylterit) esitti työryhmän jäseneksi itseään. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

ISYYn edunvalvonta-asiantuntija Mikko Aaltonen poistui kokouksesta klo 17:45. 

 

8 § Talouskatsaus, liite 8 

Asia:  ISYYn neljän kuukauden kirjanpito on valmis. Pääsihteeri kertoo neljän kuukauden 

talouden toteumasta. Edustajistolle on toimitettu 19.5.2021 talouskatsaus. Liite 8. 

Esitys: Edustajisto merkitsee tiedokseen talouskatsauksen. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

9 § Lisätalousarvioesitys edustajistolle, liite 9 

Asia:  ISYYn sääntöjen 18 § mukaan: ”Edustajiston tehtävänä on --- 6. hyväksyä ylioppilaskun-

nan toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja tarvittaessa lisätalousarviot sekä vahvistaa 

yritystoiminnan talousarviot;” 

Edustajisto on kokouksessaan 1–2021 (25.2.2021) myöntänyt Suvaksen kosteiden 

tilojen remontille 30 000 euroa. ISYYn edustajisto on tehnyt kokouksessaan 

25.2.2021 (1–2021) päätöksen remontoida ylioppilaskunnan omistamissa tiloissa Jo-

ensuussa Kiinteistö Oy Tori-Suvannossa sijaitsevan Suvaksen kokous- ja saunatilan 

pesuhuoneen ja saunan. Remontin aikana selvisi, että kiinteistön rakennusaikana 

pohjarakenteisiin mahdollisesti tehdyt kosteussulut ovat tulleet käyttöikänsä pää-

hän, jonka takia oli 

• lattiat pesuhuoneesta ja saunasta avattava kokonaan 

• vaihdettava lattian alla oleva maa-aines vettä läpäisevään 

• lisättävä kosteussulku. 

  
Pukuhuoneesta puuttuu käytön myötä tarpeelliseksi havaittu lattiakaivo. Kun tilassa 

on paljon saunojia, jää suihkuhuoneen puolelta kantautuva vesi seisomaan lattialle 

ja pahimmillaan vettä on seinän vierustalla vielä aamullakin. Lattiakaivon tekeminen 

on siis perusteltua. Koska pesuhuoneen ja saunan lattiat on jouduttu meneillään 

olevan remontin yhteydessä avaamaan ja viemäröinnit ovat valmiiksi näkyvissä, on 

kokonaistaloudellisesti järkevää toteuttaa pukuhuoneen lattiakaivon asennus tä-

män remontin yhteydessä. Samalla saadaan ehkäistyä mahdollisia tulevia kosteus-

vaurioita, mikä on huolellista omaisuuden hoitoa. Lattiakaivon asennus edellyttää 

pukuhuoneen lattian auki piikkaamisen, viemärin vetämisen, uuden laatoituksen ja 

lattialämmityksen asennuksen.  Remontin kustannusarvio on noin 11 000 euroa. 

ISYYn talousohjesäännön 4 § mukaan: ”Kiireellisyys - Kiireellisessä tapauksessa, ja mi-

käli asian voidaan katsoa olevan ylioppilaskunnan yhteisen edun mukainen, hallitus voi 
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suorittaa talousarvioon merkityn määrärahan ylittävän maksun. Tällaisesta ylityksestä 

on tehtävä perusteltu esitys edustajistolle seuraavassa edustajiston kokouksessa.” 

  
ISYYn sääntöjen 31 § mukaan: “Hallituksen tehtävät - Hallituksen tehtävänä on: --- 14. 

vastata ylioppilaskunnan hallinnosta, varainhoidosta, omaisuudesta ja talouden johta-

misesta sekä valvoa taloudenhoidosta huolehtivien toimihenkilöiden toimintaa; “ 

ISYYn vuokralainen on lähestynyt vuokran huojennusta koskevalla pyynnöllä, sillä 

jatkunut koronatilanne on vaikuttanut voimakkaasti liiketoimintaan. ISYYn toiselle 

vuokralaiselle on vuosi sitten myönnetty koronan vuoksi kaksi maksuvapaata kuu-

kautta, joten on perusteltu myös myöntää väliaikainen vuokrasumman huojennus. 

ISYYn talousohjesäännön mukaan 4 §: ”Kiireellisessä tapauksessa, ja mikäli asian voi-

daan katsoa olevan ylioppilaskunnan yhteisen edun mukainen, hallitus voi suorittaa ta-

lousarvioon merkityn määrärahan ylittävän maksun. Tällaisesta ylityksestä on tehtävä 

perusteltu esitys edustajistolle seuraavassa edustajiston kokouksessa.” 

Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 2/2021 ponnen, jonka mukaan ”edustajisto vel-

voittaa hallituksen teroituttamaan vähintään kolmasosan luistimista ja hankkimaan 

vähintään osaan teräsuojat. Tämän lisäksi hallituksen tulee tarkastella myös muiden 

välineiden kuntoa ja kartoittaa onko tarvetta mahdollisesti hankkia muutamia uusia 

välineitä, kuten esim. pulkkia. Hallitus on velvollinen luomaan ympärivuotisen suun-

nitelman välineiden huoltoa ja kuntoa koskien.” 

Hallitus on yhdessä henkilökunnan kanssa tarkastellut liikuntavälineitä ja laatinut 

esityksen kuluvana vuonna suoritettavista huoltotoimenpiteistä sekä hankittavista 

uusista liikuntavälineistä sekä valmistellut suunnitelman liikuntavälineiden huoltoa 

ja kuntoa koskien. Välineiden huollon ylläpitokustannukset tuodaan jatkossa talous-

arvioesitykseen. 

Tarkastelussa todettiin, että kaikki luistimet ovat teroituksen sekä suurin osa te-

räsuojien tarpeessa ja Kuopiossa ei ole lainkaan luistimia lainattavaksi. Kuopion va-

likoimista puuttuu myös Joensuussa erittäin suosituiksi osoittautuneet sulkapallo-

mailat.  

Esitys: Hallitus esittää lisätalousarviona edustajistolle hyväksyttäväksi seuraavaa:  

1. Hallitus esittää edustajistolle, että pesuhuoneen remontin budjetista jäävä n. 

4000 euroa voidaan siirtää pukuhuoneen lattiakaivon rakentamiseen ja että 

edustajisto hyväksyy lisätalousarvion Suvaksen pukuhuoneen remonttiin ja va-

raa siihen 7000 euroa. 

2. Hallitus esittää edustajistolle hyväksyttäväksi ISYYn vuokralaisen vuokranmak-

sun väliaikaisesta huojennuksesta. Kustannusvaikutus ISYYlle - 3011,97 euroa. 

3. Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää liikuntavälineiden huollosta ja yllä-

pidosta sekä niin päättäessään hyväksyy lisätalousarvion 2250 euroa vuodelle 

2021 liikuntavälineiden huollon ja ylläpidon kulujen kattamiseksi. Liite 9. 

 
         Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) kannatti hallituksen esitystä 1. 

         
ISYYn hallituksen jäsen Jimi Viita-aho paikalla GHO:n välityksellä esittelemässä pykälää 9 klo 17:57. 

Päätös: Esityksen mukaan. 



 

7 

 

Jimi Viita-aho poistui paikalta klo 18:02. 

 

**************************kokoustauko klo 18:01−18:11************************** 

 

10 §  ISYYn sijoitusstrategian käsittely ja hyväksyminen, liite 10 

Asia:  Talousvaliokunta on valmistellut luonnoksen sijoitusstrategiasta. Sijoitusstrategia 

on ollut edustajistolla kommentoitavana. Siihen tulleet kommentit ovat huomioitu 

luonnoksessa. Talousvaliokunta esittää liitteenä 10 olevaa sijoitusstrategia hallituk-

selle käsiteltäväksi ja edelleen edustajistolle hyväksyttäväksi. 

 ISYYn sääntöjen 24a § mukaan: ”Talousvaliokunnan erityisinä tehtävinä ovat: 1. antaa 

taloudelliseen toimintaan liittyviä suosituksia, lausuntoja ja aloitteita ylioppilaskunnan 

toimielimille (esimerkiksi talousarvioon, kiinteistöihin ja sijoitustoimintaan liittyen); 2. 

valmistella muutokset ylioppilaskunnan talousohjesääntöön, sijoitusstrategiaan, sekä 

keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaan; 3. seurata ylioppilaskunnan talouden kehi-

tystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä antaa taloudellisia toimenpidesuosituksia vähin-

tään kerran vuodessa; 4. antaa lausunto edustajiston tai hallituksen pyynnöstä ylioppi-

laskunnan edustajistolle merkittävissä taloutta koskevissa päätöksissä; sekä 5. antaa 

suosituksia omistajaohjaukseen ylioppilaskunnan liiketoiminnassa.” 

Esitys: Hallitus esitti sijoitusstrategian edustajiston hyväksyttäväksi. Liite 10. 

Hallitus teki pohjaesitykseen seuraavaan muutoksen: sanan "asuntosijoittamiseen" 

tilalle kirjataan sana "kiinteistösijoittamiseen" (kohta: muut sijoitukset, sivu 4). 

Muut esitykset: 

Muutosesitys: rivi 44 ”vastuullisuus ja valvonta”, ensimmäiseen kappaleeseen 

• Esittäjä: Iiris Pääkkönen (Vihreä Lista) 

• Kannattaja: Roosa Ylikoski (Iviva) 

• Esitys: lisäys ja muutos (korvaa kokonaan kappaleen 1 ”vastuullisuus ja val-

vonta”): "ISYYn sijoituskohteiden päätoimiala ei saa olla aseteollisuudessa tai 

uhkapeli- ja pikavippitoiminnassa. ISYY pyrkii siihen, ettei se sijoita yrityksiin, 

jotka selkeästi syrjivät tiettyä ihmisryhmää, joita on perusteltua epäillä kor-

ruptiosta, lakien tai hyvän tavan vastaisesta toiminnasta, ihmisoikeusrikok-

sista ja sotilaallisten konfliktien tukemisesta. ISYY sijoittaa eettisesti ja vas-

tuullisesti ympäristöystävällisyys huomioiden" 

Suoritettiin lippuäänestys hallituksen pohjaesityksen (JAA) ja Iiris Pääkkösen (Vihreä 

lista) muutosesityksen (EI) välillä. 

Äänestyksen tulos: 

JAA 19 kpl 

EI 8 kpl 
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tyhjä 0 kpl 

yhteensä 27 kpl 

JAA äänet voittivat lippuäänestyksen. Hallituksen pohjaesitys jäi voimaan. 

Päätös: Hyväksytään sijoitusstrategia hallituksen muutetulla pohjaesityksellä. Liite 10. 

 

11 § Ylioppilaskunnan sijoitukset 

Asia:  Ylioppilaskunnalla on tällä hetkellä sijoitettuna OP-Private Strategia 50 -rahastoon 

299 544,56 euroa (kirjanpitoarvo/rahastoon siirretty varallisuus).  

Rahaston vuosituotto on ollut: 

• vuonna 2020 3,2 %,  

• vuonna 2019 3,6 %,  

• vuonna 2018 -0,6 %  

• vuonna 2017 1,8 % (keskimäärin 2 %).  

Rahaston markkina-arvo 3.5.2021 oli 417 752,51 euroa, jolloin rahaston koko sijoi-

tusajan (12/2013-5/2021) tuotto on ollut 118 207,95 euroa / 39,46%.  

Ylioppilaskunnalla on tällä hetkellä edellisten vuosien ylijäämästä kertynyttä likvidiä 

varallisuutta noin 896 000 euroa.  

ISYYn sääntöjen mukaan Hallituksen tehtävät 31 § ”14. vastata ylioppilaskunnan hal-

linnosta, varainhoidosta, omaisuudesta ja talouden johtamisesta sekä valvoa talouden-

hoidosta huolehtivien toimihenkilöiden toimintaa;” 

ISYYn talousahjesäännön 7 §:n mukaan: "Edustajisto käyttää ylioppilaskunnan ylintä 

päätösvaltaa ja hyväksyy talousarvion sekä mahdolliset lisätalousarviot. Hallitus ei saa 

olennaisesti ylittää talousarviossa mainittuja menokohtia, ellei ole kyse talousohjesään-

nön 4 § mukaisesta kiireellisyydestä. ..." 

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää tehdä 100 000 euron lisäsijoituksen. 

Hallituksen puheenjohtaja Vesa Janhunen esitteli hallituksen uuden pohjaesityksen: 

“Hallitus esittää edustajistolle vuosittaista sijoittamista 100 000 euron summalla 

vuositasolla tulevan kolmen vuoden aikana. Siten, että koko sijoitettava summa olisi 

300 000 euroa. Tämän sijoituksen tarkoituksena on siirtää aiempina vuosina kerty-

nyttä ylijäämää sijoitussalkkuun sijoitusstrategian mukaisesti. Lisäsijoituksia voi-

daan tehdä edustajiston päätöksellä, tulevien tilikausien ylijäämästä tai varaamalla 

talousarviossa erikseen sijoittamiseen varoja. “ 

Päätös: Päätettiin hallituksen uuden esityksen mukaisesti. 

Hallitus esittää edustajistolle vuosittaista sijoittamista 100 000 euron summalla vuo-

sitasolla tulevan kolmen vuoden aikana siten, että koko sijoitettava summa olisi 300 

000 euroa. Tämän sijoituksen tarkoituksena on siirtää aiempina vuosina kertynyttä 

ylijäämää sijoitussalkkuun sijoitusstrategian mukaisesti. Lisäsijoituksia voidaan 
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tehdä edustajiston päätöksellä, tulevien tilikausien ylijäämästä tai varaamalla ta-

lousarviossa erikseen sijoittamiseen varoja. 

 

12 § Lähetekeskustelu SYL:n liittokokousmateriaalista 

Asia:  Suomen ylioppilaskuntien liitto ry, jonka jäsen ISYY on, on avannut aloitekierroksen 

ennen varsinaisen liittokokouksen liittokokousmateriaalien julkaisua. Aloitekierrok-

sella SYL:n jäsenylioppilaskunnan on mahdollisuus tehdä aloite joko vuoden 2022 

toimintasuunnitelmaan tai muutokseksi voimassa olevaan linjapaperiin. Aloitteella 

voi kertoa myös asioita, joita SYL:n hallituksen tulisi jäsenylioppilaskunnan mielestä 

ottaa huomioon liittokokousmateriaalien valmistelussa. Aloitekierros päättyy 23.5. 

klo 23:59.  

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle että: 

  

• edustajisto käy lähetekeskustelun mahdollisuudesta jättää jäsenaloite aloi-

tekierroksella vuoden 2021 liittokokousmateriaaleihin. 

• mikäli edustajisto katsoo tarpeelliseksi, se valtuuttaa hallituksen tekemään 

jäsenaloitteen tarpeelliseksi katsomastaan aiheesta/aiheista vuoden 2021 

liittokokousmateriaaleihin. 

  
Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esitti, että ISYY voisi esittää SYLille terveisinä, että 

liittokokousvalmistelussa huomioitaisiin seuraavat asiat: diversiteettityö, yhdenver-

taisuus, esteettömyys ja tasa-arvo. 

 

Tommi Manninen (Kylterit) esitti terveisinä yrittäjyyskasvatus yliopistoissa - kokonai-

suutta pohdittavaksi. 

Päätös: Merkitään lähetekeskustelu tiedoksi ja viedään terveiset SYLiin. 

 

13 § Muut esille tulevat asiat 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan: ”Edustajiston jäsenet voivat tehdä edusta-

jiston kokouksessa toivomusponsia. Edustajiston hyväksyessä toivomusponnen hallituk-

sen on toimivaltansa rajoissa ryhdyttävä ponnen edellyttämiin toimenpiteisiin 30 päivän 

kuluessa. Hallituksen tulee kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle tiedoksi toimenpi-

teet, joita ponnen johdosta on tehty.” 

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat. 

Päätös: Ei muita esille tulleita asioita. 
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14 § Kokouksen päättäminen 

 Kokouksen puheenjohtaja Ella Partanen (Vihreä lista) päätti kokouksen kello 19:30. 

  

Ella Partanen 

Edustajiston puheenjohtaja 

 

Sanna Heinonen 

Pääsihteeri 

 

Ville-Petteri Kujansuu 

Pöytäkirjantarkastaja 

 

Roosa Ylikoski 

Pöytäkirjantarkastaja 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 

 

MUUTOKSENHAKU 

Näihin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston 19.5.2020 4/2020 päätöksiin saa ha-

kea oikaisua: 7§-10§. Oikaisua on vaadittava Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle 

osoitettavalla kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valitta-

malla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen on mahdollista hakea muutosta va-

littamalla 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 ylioppilaskun-

nan toimielimen päätökseen sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai yli-

oppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai on muuten lain, asetuk-

sen 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 arki-

lauantai, muutoksenhakuaika päättyy vasta tätä seuraavana arkipäivänä. Tiedoksisaannin katso-

taan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Jos tiedok-

sianto toimitetaan todisteellisesti saantitodistusta tai tiedoksiantotodistusta vastaan taikka haas-

tetiedoksiantona, käy tiedoksiantoaika ilmi saantitodistuksesta tai muusta kirjallisesta todistuk-

sesta. 

Ylioppilaskunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu ylei-

sesti nähtäväksi. 

Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta. 

OIKAISUVAATIMUSKIRJELMÄN TOIMITTAMINEN 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava muutoksenha-

kuajan 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 muutoksenhakuviranomai-

sella 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 toi-

mittaa,  

• päätös, johon haetaan muutosta, 

• miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtä-

väksi sekä 

• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.  
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Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaati-

mus. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamie-

hensä taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjel-

mässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Mahdollisen asiamiehen on liitettävä oikai-

suvaatimukseen myös valtakirja. 

OIKAISUVAATIMUSKIRJELMÄN LIITTEET 

Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:  

• päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä, 

• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys muutoksenhaku-

ajan 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 
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