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Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta 

Edustajiston kokous 5/2021 

PÖYTÄKIRJA 

13.10.2021 

PÖYTÄKIRJA 

Edustajiston kokous 5/2021 

 

Aika:             13.10.2021 klo 17.07−20.39 

Paikka:        Joensuu: AU100 

                      Kuopio: 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.” 

Tervetuloa! 

Kokousta saa tulla seuraamaan paikan päälle.  

Tilat ovat Joensuu: AU100 

                 Kuopio: SN201 

PÖYTÄKIRJA 

1. § Kokouksen avaus 

 

  Edustajiston puheenjohtaja Ella Partanen avasi kokouksen klo 17:07. 

 

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 6.10.2021 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lä-

hetettiin sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille. 
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Esitys:  Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

  Paikalla 30 äänivaltaista edaattoria. 

  Muut läsnäolijat: 

Hallituksen jäsenet: Maria Laurikainen, Eveliina Scharin, Pavel Kipriianov, Sami 

Tanskanen, Jimi Viita-aho, Vesa Jauhiainen ja Pauliina Ryökäs. 

Lisäksi sihteerinä pääsihteeri Sanna Heinonen ja teknisenä sihteerinä Elina Pitkä-

nen. 

Päätös: Esityksen mukaan.  

 

3. § Muutokset edustajiston kokoonpanossa 

 

Asia: Seuraavat muutokset edustajiston kokoonpanoon: 

 Jenna Laaksonen (Deeku) on ilmoittanut olevansa poissaoleva edustajistosta syksyn 

2021 ja näin ollen Teemu Zacheus (DeeKu) nousee varsinaiseksi edustajiston jäse-

neksi. 

 Ville-Petteri Kujansuu (Opiskelijoiden Etu) on ilmoittanut eroavansa edustajistosta. 

Hänen tilalleen nousee Tuomas Juvonen (Opiskelijoiden Etu). 

Esitys:  Merkitään tiedoksi muutokset edustajiston kokoonpanoon. 

Päätös:  Esityksen mukaan.   

 

4. § 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: 

Annika Juurikka (ISYYn Demariopiskelijat) 

Lassi Karppi (DeeKu)  
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Ääntenlaskijat: 

Veera Pajunen (FaBio) 

Carita Korhonen (Kokoomus) 

 

Aino Olander (Puolueettomat)  

Jasmin Metwally (Judistit)   

 

Puheenjohtaja esitti Jasmin Metwallyn (Judistit) tilalle ääntenlaskijaksi Mikko Nis-

sistä (Keskeiset). 

Päätös:  Valittiin seuraavat henkilöt kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi: 

Pöytäkirjantarkastajat: 

Annika Juurikka (ISYYn Demariopiskelijat) 

Lassi Karppi (DeeKu)  

 

Ääntenlaskijat: 

Veera Pajunen (FaBio) 

Carita Korhonen (Kokoomus) 

 

Aino Olander (Puolueettomat)  

Mikko Nissinen (Keskeiset) 

  

5. § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 

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

telee edustajiston puheenjohtaja; puheenjohtaja voi käyttää apunaan pääsihteeriä. 

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. 

Päätös:  Esityksen mukaan.   
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6. § 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.  

 

7. § Ilmoitusasiat, liite 7 

Asia: 

1. Tapahtumat ja muut tilaisuudet 

2. Toimistojen kuulumiset 

3. Toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2022 on lausuntokierroksella 17.10.21 

saakka. 

4. ISYYn SYL delegaatio vuodelle 2021, liite 7 

5. Valiokuntien kuulumiset 

6. 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.   

 

8. § Selvitys Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) ry:n jäsenyydestä, liite 8.1 ja 8.2 

Asia:  ISYYn toimintasuunnitelmaan 2021 on kirjattu seuraavaa: 

”Liikuntaverkostotoiminta 

Liikuntasektori pyrkii järjestämään kuukausittaista matalan kynnyksen toimintaa aine-

järjestöjen liikuntatoimijoiden kanssa. ISYY selvittää Opiskelijoiden liikuntaliiton jäsenyy-

den hyödyt, ja eroaa liitosta, mikäli siihen kuulumisesta ei koeta saavan riittävästi edun-

valvonnallista tai taloudellista hyötyä.” 

ISYYn sääntöjen 18 § 1 momentin 18. kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on: 

”Päättää jäseneksi liittymisestä ja eroamisesta yhteisöihin kahden kolmasosan (2/3) 

enemmistöllä.” 

OLL:n edustajat olivat esittelemässä edustajistolle 11.5.2021 iltakoulussa OLL:n toi-

mintaa, lisäksi annettiin selvitys jäsenyyden eduista ja hyödyistä. 
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Liitteinä 8.1 ja 8.2 ovat päivitetty selvitys OLL:n jäsenyydestä sekä arvio kustannuk-

sista, mikäli vastaavat vakuutukset hankitaan itse sekä arvio mitä vastaavalla sum-

malla voidaan tehdä ISYYn jäsenistölle liikuntapalvelujen osalta. 

Esitys: 1. Merkitään tiedoksi hallituksen selvitykset ja laskelmat OLL:n jäsenyysselvityksen 

osalta. 

2. Hallitus esittää, että ISYY eroaa Opiskelijoiden liikuntaliitto ry:stä. 

3. Hallitus lisäksi esittää, että vuoden 2022 talousarvioon varataan vastaava summa 

kohdennettavaksi vapaa-ajan palveluihin, -välineisiin ja -tapahtumiin sekä kyseisten 

tapahtumien vakuutuksiin. 

 

Käytiin keskustelua asiasta. 

 

Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esitti, ettei ISYY eroa OLL:stä. Esitystä ei kanna-

tettu, joten se raukesi kannattamattomana. 

 

Aleksi Kinnunen (Kylterit) esitti, että hallitus esittäisi vuoden 2022 talousarvioon, että 

varataan vastaava summa kohdennettavaksi liikunta- ja vapaa-ajan palveluihin, -vä-

lineisiin ja -tapahtumiin sekä kyseisten tapahtumien vakuutuksiin. Hallitus otti Kin-

nusen esityksen nimiinsä. 

 

Päätös: Edustajisto päätti, että merkitään tiedoksi hallituksen selvitykset ja laskelmat   

                            OLL:n jäsenyysselvityksen osalta. 

Edustajisto päätti, että ISYY eroaa Opiskelijoiden Liikuntaliitosta.  

Edustajisto hyväksyi hallituksen uuden pohjaesityksen, että hallitus esittää vuoden 

2022 talousarvioon, että varataan vastaava summa kohdennettavaksi liikunta- ja 

vapaa-ajan palveluihin, -välineisiin ja -tapahtumiin sekä kyseisten tapahtumien va-

kuutuksiin.  

 

  Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) jätti kohtaan 2. eriävän mielipiteen. 

 

Edunvalvonta-asiantuntija Mikko Aaltonen saapui paikalle klo 17:31. 

 

9. § Talouskatsaus 8/2021 ja lähetekeskustelu talousarviosta 2022, liite 9 ja 10 

Asia:  Tiedoksi 1.1.−31.8.2021 talouskatsaus (liite 9). Lisäksi kokouksessa esitellään talous-

arvioluonnos vuodesta 2022 (liite 10). 
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Esitys: Merkitään tiedoksi talouskatsaus ja käyty lähetekeskustelu talousarvioluonnok-

sesta. 

Päätös:  Esityksen mukaan.  

 

 

10. §  ISYYn jäsenmaksu lukuvuodelle 2022–2023, liite 10 

Asia: ISYYn sääntöjen 48 §:n mukaan: 

”Edustajisto päättää jäsenmaksuista yksinkertaisella enemmistöllä ennen seuraavan tilikauden 

talousarvion hyväksymistä. Itä-Suomen yliopiston rehtori vahvistaa jäsenmaksun. Jäsenmaksun 

muuttamisesta tulevalle lukuvuodelle edustajisto päättää kahden kolmasosan (2/3) enemmis-

töllä. Mikäli enemmistöä ei saavuteta, jää vanha jäsenmaksu voimaan. 

Jäsenmaksun kantamistavasta ja -ajasta päättää hallitus.” 

Ylioppilaskunnan jäsenmaksun suuruus tulevalle lukuvuodelle 2022–2023 on vahvistet-

tava ennen talousarvion hyväksymistä. 

ISYYn jäsenmaksu perustutkinto-opiskelijoille on lukuvuonna 2021–2022: 71,50 euroa/lu-

kuvuosi. Jäsenmaksu on lukukausittain maksettuna syyslukukausi 35,50 e ja kevätluku-

kausi 36 e. 

Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksu on lukuvuonna 2021–2022: 56 euroa/lukuvuosi. 

Jatko-opiskelijan jäsenmaksu lukukausittain maksettuna syksy ja kevät 28 e/lukukausi. 

 

Jäsenmaksuesitys perustuu ISYYn talousarvioluonnokseen vuodelle 2022. Liite 10. 

 

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle ISYYn jäsenmaksuksi lukuvuodelle 2022–2023: 

ISYYn jäsenmaksu perustutkinto-opiskelijoille lukuvuonna 2022–2023 on 71,50 euroa. 

Jäsenmaksu lukukausittain maksettuna on syyslukukaudelta 35,50 euroa ja kevätlukukau-

delta 36 euroa. 

 

Perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksun maksavat myös jäseneksi liittyvät vaihto-opiskeli-

jat, tilauskoulutusopiskelijat sekä tutkintoa täydentävät opiskelijat, joiden opiskelu on tut-

kintoon johtavaa ja päätoimista. 

 

Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksu lukuvuonna 2022–2023 on 56 euroa. 

Jäsenmaksu lukukausittain maksettuna on syyslukukaudelta 28 euroa ja kevätlukukau-

delta 28 euroa. 

 

Jatko-opiskelijan jäsenmaksun maksavat myös jäseneksi liittyvät vaihdossa olevat jatko-

opiskelijat sekä jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskelevat opiskelijat. 
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Lisäksi hallitus esittää, että päätös jäsenmaksusta astuu voimaan heti pykälän käsittelyn 

jälkeen ja voidaan tarkistaa erikseen, ennen kokouksen pöytäkirjan tarkistamista, sekä lä-

hettää UEF:n rehtorilla vahvistettavaksi. 

 

Päätös: Esityksen mukaan.  

 

 Kokouksen stream-yhteys katkaistiin vaalirauhan säilyttämisen vuoksi. 

  

11. § Opiskelijaedustajien nimeäminen yliopiston hallitukseen (salainen 14.10. klo 14.00 

saakka) 

Asia:  Yliopistolain (558/2009) 46 § mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on nimetä 

opiskelijoiden edustajat yliopistolain 3 luvussa mainittuihin toimielimiin, näitä ovat Itä-Suo-

men yliopistossa yliopiston hallitus, yliopistokollegio sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvos-

tot. Yliopiston uusien toimielinten toimikausi alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2025, joista 

opiskelijaedustajien toimikausi on 1.1.2022−31.12.2023. 

 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan opiskelijoiden edustajat yliopiston hallitukseen 

valitsee ylioppilaskunnan edustajisto, ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä. Ylioppilas-

kunnan on nimettävä yliopiston hallitukseen 2 opiskelijaedustajaa. Yliopistolain (559/2009) 

yliopistokollegion on vahvistettava yliopiston sisäisten ryhmien valinnat yliopiston hallituk-

sen jäseniksi.  

 

Opiskelijaedustajien nimeäminen on ylioppilaskunnan sääntöjen 56 § mainittua julkisen 

vallan käyttöä. Ylioppilaskunnan käyttäessä julkista valtaa on ylioppilaskunnan sääntöjen 

mukaan noudatettava esittelymenettelyä sekä erityistä tarkkuutta. Asian kuuluessa edus-

tajiston päätösvaltaan esittelijänä toimii hallitus, asian kuuluessa hallituksen päätösval-

taan esittelijänä toimii pääsihteeri. Hallitus delegoi kokouksessaan 15/21 pääsihteerin esit-

telyvastuun asiantuntija Mikko Aaltoselle.  

 

ISYYn hallitus perusti kokouksessaan 15/21 työryhmän valmistelemaan esitystä yliopiston 

hallitukseen nimettävistä opiskelijajäsenistä. Työryhmään nimettiin Vesa Janhunen sekä 

Sami Tanskanen sekä sihteeriksi Mikko Aaltonen. Edustajisto täydensi työryhmää omalla 

edustajallaan, Sami Gabbouj'lla, kokouksessaan 3/21 sekä kävi asiasta lähetekeskustelun.  

 

Haku yliopiston hallituksen opiskelijaedustajaksi avautui 13.9. ja päättyi 27.9. Hakuajan 

puitteissa yliopiston hallituksen opiskelijaedustajaksi jätettiin yhteensä 5 hakemusta.  

 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 58b § mukaan " Esittelijä voi tarvittaessa haastatella toimieli-

meen hakijat. Mikäli esittelijä haastattelee vain osan hakijoista, siitä on tehtävä 19 § 4 mo-

mentin tarkoittama perusteltu päätös." Hakuajan päätyttyä työryhmä päätti haastatella 

hakijoista Kinnusen, Tanskasen ja Koskelon. 
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Haastattelujen jälkeen työryhmä päätti esittää ISYYn hallitukselle, että se esittää Aleksi Kin-

nusta ja Miska Tanskasta valittavaksi yliopiston hallitukseen, koska nämä olivat hakijoista 

soveltuvimpia sekä kyvykkäimpiä. ISYYn hallitus käsitteli asiaa 6.10. ja päätti asian työryh-

män esityksen mukaan. 

 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 58c § mukaan " Edustajat toimielimiin valitsee ylioppilaskun-

nan edustajisto valintaa valmistelevan työryhmän esityksen pohjalta ylioppilaskunnan 

sääntöjen 58b §:n mukaisesta perustellusta syystä. Valintaa tekevä toimielin voi halutes-

saan haastatella yhden tai useamman hakijan. Jos haastattelu päätetään pitää, ainakin 

esittelijän esittämät henkilöt tulee haastatella." Edustajistolle on annettu mahdollisuus 

haastatella esittelijän esittämiä ehdokkaita iltakoulussaan 5.10.  

 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 § mukaan " Ylioppilaskunnan edustajiston tai hallituksen 

jäsen tai pääsihteeri on esteellinen toimimaan esittelijänä tai päätöstä tekevän toimieli-

men jäsenenä, mikäli hän missään vaiheessa vaikuttaa hakumenettelyyn ennen esittelijän 

esityksen tekemistä. Hakumenettelyyn vaikuttamiseksi katsotaan myös henkilön oma ha-

kemus kyseessä olevaan toimielimeen." 

 

Koska edustajiston jäsenet Aleksi Kinnunen, Miska Tanskanen, Marko Koskelo sekä Emilia 

Ihanus ovat jättäneet hakemuksensa yliopiston hallitukseen, ovat he ISYYn sääntöjen ja 

hallintolain mukaan esteellisiä osallistumaan omaa etuuttaan koskevaan päätöksente-

koon. Koska Sami Gabbouj on ollut mukana laatimassa esitystä hallitukselle, on hän ISYYn 

sääntöjen mukaan esteellinen osallistumaan asiaa koskevaan päätöksentekoon.  

 

Esitys:  Edustajisto valitsee Aleksi Kinnusen ja Miska Tanskasen yliopiston hallituksen opiskelijajä-

seniksi toimikaudelle 2022–2023 ja esittää asiaa yliopistokollegion vahvistettavaksi 

 

Yliopiston vaalirauhan turvaamiseksi päätös julistetaan salaiseksi 14.10.klo 14.00 saakka. 

 

Päätös: Edustajisto valitsee Aleksi Kinnusen ja Miska Tanskasen yliopiston hallituksen   

               opiskelijajäseniksi toimikaudelle 2022–2023 ja esittää asiaa yliopistokollegion    

               vahvistettavaksi 

 

 

Pykälän 11.§ ajan esteellisinä käsittelemään asiaa poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi: Miska 

Tanskanen, Aleksi Kinnunen ja Marko Koskelo. 

 

12. §    Opiskelijaedustajien nimeäminen yliopistokollegioon (salainen 14.10. klo 14.00 

saakka), liite 12 

Asia:  Yliopistolain (558/2009) 46 § mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on nimetä 

opiskelijoiden edustajat yliopistolain 3 luvussa mainittuihin toimielimiin, näitä ovat Itä-Suo-

men yliopistossa yliopiston hallitus, yliopistokollegio sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvos-

tot. Yliopiston uusien toimielinten toimikausi alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2025, joista 

opiskelijaedustajien toimikausi on 1.1.2022−31.12.2023. 
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Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan opiskelijoiden edustajat yliopistokollegioon valit-

see ylioppilaskunnan edustajisto, ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä. Ylioppilaskun-

nan on nimettävä kollegioon 8 varsinaista edustajaa ja näille 8 varaedustajaa 

 Opiskelijaedustajien nimeäminen on ylioppilaskunnan sääntöjen 56 § mainittua julkisen 

vallan käyttöä. Ylioppilaskunnan käyttäessä julkista valtaa on ylioppilaskunnan sääntöjen 

mukaan noudatettava esittelymenettelyä sekä erityistä tarkkuutta. Asian kuuluessa edus-

tajiston päätösvaltaan esittelijänä toimii hallitus, asian kuuluessa hallituksen päätösval-

taan esittelijänä toimii pääsihteeri. Hallitus delegoi kokouksessaan 15/21 pääsihteerin esit-

telyvastuun asiantuntija Mikko Aaltoselle.  

Haku yliopistokollegion opiskelijajäseneksi avautui 13.9. ja päättyi 27.9. Hakuajan puit-

teissa yliopistokollegion opiskelijaedustajaksi jätettiin 4 hakemusta. Hallitus päätti jatkaa 

hakuaikaa 7 päivällä ISYYn sääntöjen 58a § mukaisesti.  

 

Koska ISYYn sääntöjen 11 § mukaan kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä vähin-

tään 7 vuorokautta ennen kokousta, on hakuaika vielä käynnissä kokouskutsun lähtiessä. 

Näin ollen esitystä valittavista henkilöistä ei voida tehdä kokouskutsun lähtiessä vaan esi-

tys valittavista henkilöistä tuodaan kokoukseen.  

 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 § mukaan "Ylioppilaskunnan edustajiston tai hallituksen jä-

sen tai pääsihteeri on esteellinen toimimaan esittelijänä tai päätöstä tekevän toimielimen 

jäsenenä, mikäli hän missään vaiheessa vaikuttaa hakumenettelyyn ennen esittelijän esi-

tyksen tekemistä. Hakumenettelyyn vaikuttamiseksi katsotaan myös henkilön oma hake-

mus kyseessä olevaan toimielimeen." 

 

Koska edustajiston jäsenet Marko Koskelo ja Lassi Oikkonen ovat hakeneet opiskelijaedus-

tajaksi yliopistokollegioon, ovat he sekä ylioppilaskunnan sääntöjen että hallintolain mu-

kaan osallistumaan omaa etuuttaan koskevaan päätöksentekoon 

 

Esitys:  Edustajisto nimeää 8 opiskelijaedustajaa yliopistokollegioon ja näille 8 henkilökohtaista 

varajäsentä. 

 

Esitys liitteenä 12. 

 

Mikäli hakemuksia on vähemmän kuin täytettäviä paikkoja, edustajisto valtuuttaa hallituk-

sen täyttämään puuttuvat opiskelijaedustuspaikat. 

 

Yliopiston vaalirauhan turvaamiseksi päätös julistetaan salaiseksi 14.10. klo 14.00 saakka. 

 

Päätös: Edustajisto nimesi esityksen mukaan 7 opiskelijaedustajaa yliopistokollegioon. Lisäksi 

edustajisto valtuutti hallituksen täyttämään puuttuvat opiskelijaedustuspaikat. 

 Varsinaiset    Varajäsenet 

 Pavel V Kiprianov   Hallitus täyttää myöhemmin 

 Marko Koskelo    Hallitus täyttää myöhemmin 

 Lassi Oikkonen    Hallitus täyttää myöhemmin 
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 Maiju Isopahkala   Hallitus täyttää myöhemmin 

 Miika Hiltunen   Hallitus täyttää myöhemmin 

 Samuli Lipponen  Hallitus täyttää myöhemmin 

 Siobhan Rose    Hallitus täyttää myöhemmin 

 Hallitus täyttää myöhemmin     Hallitus täyttää myöhemmin  

 

Pykälän 12.§ ajan esteellisinä käsittelemään asiaa poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi: Marko Koskelo. 

Sami Tanskanen, Pavel Kipriianov ja Lassi Oikkonen.  

 

13. § Opiskelijaedustajien nimeäminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekun-

nan tiedekuntaneuvostoon (salainen 14.10. klo 14.00 saakka), liite 13 

 

Asia:  Yliopistolain (558/2009) 46 § mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on nimetä 

opiskelijoiden edustajat yliopistolain 3 luvussa mainittuihin toimielimiin, näitä ovat Itä-Suo-

men yliopistossa yliopiston hallitus, yliopistokollegio sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvos-

tot. Yliopiston uusien toimielinten toimikausi alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2025, joista 

opiskelijaedustajien toimikausi on 1.1.2022−31.12.2023.  

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan opiskelijoiden edustajat tiedekuntien tiedekun-

taneuvostoihin valitsee ylioppilaskunnan edustajisto näiden toimikausien alussa, ylioppi-

laskunnan hallituksen esityksestä. Ylioppilaskunnan on nimettävä yhteiskuntatieteiden ja 

kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 5 edustajaa ja näille 5 varaedustajaa  

Opiskelijaedustajien nimeäminen on ylioppilaskunnan sääntöjen 56 § mainittua julkisen 

vallan käyttöä. Ylioppilaskunnan käyttäessä julkista valtaa on ylioppilaskunnan sääntöjen 

mukaan noudatettava esittelymenettelyä sekä erityistä tarkkuutta. Asian kuuluessa edus-

tajiston päätösvaltaan esittelijänä toimii hallitus, asian kuuluessa hallituksen päätösval-

taan esittelijänä toimii pääsihteeri. Hallitus delegoi kokouksessaan 15/21 pääsihteerin esit-

telyvastuun asiantuntija Mikko Aaltoselle.  

 

Haku yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskeli-

jaedustajaksi avautui 13.9. ja päättyi 27.9. Hakuajan puitteissa yhteiskuntatieteiden ja 

kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajaksi jätettiin 4 hake-

musta. Hallitus päätti kokouksessaan 31/21 jatkaa hakuaikaa 7 päivällä ISYYn sääntöjen 

58a § mukaisesti siten että hakuaika päättyy 8.10. klo 12.00. 

 

Koska ISYYn sääntöjen 11 § mukaan kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä vähin-

tään 7 vuorokautta ennen kokousta, on hakuaika vielä käynnissä kokouskutsun lähtiessä. 

Näin ollen esitystä valittavista henkilöistä ei voida tehdä kokouskutsun lähtiessä vaan esi-

tys valittavista henkilöistä tuodaan kokoukseen.  

 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 § mukaan "Ylioppilaskunnan edustajiston tai hallituksen jä-

sen tai pääsihteeri on esteellinen toimimaan esittelijänä tai päätöstä tekevän toimielimen 
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jäsenenä, mikäli hän missään vaiheessa vaikuttaa hakumenettelyyn ennen esittelijän esi-

tyksen tekemistä. Hakumenettelyyn vaikuttamiseksi katsotaan myös henkilön oma hake-

mus kyseessä olevaan toimielimeen." 

 

Koska edustajiston jäsen Lasse Oikkonen on jättänyt hakemuksensa yhteiskuntatieteiden 

ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon, on hän sekä hallintolain että ISYYn 

sääntöjen mukaan esteellinen osallistumaan omaa etuuttaan koskevaan päätöksente-

koon. 

 

Esitys:   Edustajisto nimeää 5 opiskelijaedustajaa yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiede-

kunnan tiedekuntaneuvostoon ja näille 5 henkilökohtaista varajäsentä. 

Mikäli hakemuksia on vähemmän kuin täytettäviä paikkoja, edustajisto valtuuttaa halli-

tuksen täyttämään puuttuvat opiskelijaedustuspaikat. 

 Yliopiston vaalirauhan turvaamiseksi päätös julistetaan salaiseksi 14.10. klo 14.00 saakka. 

 Esitys liitteenä 13. 

  

 Miska Tanskanen (Puolueettomat) esitti varsinaisiksi jäseniksi Siiri Peltosta. 

Lisäksi Miska Tanskanen (Puolueettomat) esitti Marko Piipposta varajäseneksi.  

 Puheenjohtaja totesi, että varsinaisten jäsenten osalta täytettäviä paikkoja on 5 ja  

 ehdotettuja henkilöitä on 6, joten on suoritettava äänestys. 

 Suoritettiin nimenhuuto. 

 Suoritettiin suljettu lippuäänestys ISYYn sääntöjen 20.5 § mukaisella suhteellisella  

 vaalilla. 

 Vaalien tulos saadussa äänimääräjärjestyksessä: 

1. Miika Hiltunen  18,95 ääntä 

2.  Siiri Peltonen   12,717 ääntä 

3.  Pinja Lassila  11,783 ääntä 

4.  Lassi Oikkonen  9,667 ääntä 

5. Emma Saarela  8,317 ääntä 

6.  Marko Piipponen 2,5 ääntä 

Tyhjiä tai hylättyjä ääniä ei ollut. 

 Puheenjohtaja totesi tuloksen. Varsinaisia ovat 5 eniten ääniä saanutta.  

 Aleksi Kinnunen (Kylterit) esitti, että Marko Piipponen valitaan Lassi Oikkosen varalle.  

   

Päätös: Edustajisto nimesi yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneu-

vostoon varsinaisiksi ja varaedustajiksi seuraavat henkilöt. Lisäksi edustajisto valtuutti hal-

lituksen täyttämään puuttuvat opiskelijaedustuspaikat. 
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Varsinaiset:   Varajäsenet: 

Miika Hiltunen    Hallitus täyttää myöhemmin 

Siiri Peltonen     Hallitus täyttää myöhemmin 

Pinja Lassila    Hallitus täyttää myöhemmin 

Lassi Oikkonen   Marko Piipponen 

Emma Saarela     Hallitus täyttää myöhemmin 

 

 

Pykälän 13. § ajan esteellisinä käsittelemään asiaa poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi: Lassi 

Oikkonen.  

 

Kalle Kangasmäki poistui klo 19:29 pykälän 13. § käsittelyn jälkeen, joten paikalla on 29 edus-

tajiston jäsentä. 

Yasmin Ayyoubi poistui kokouksesta kokoustauon yhteydessä. Paikalla on 28 edustajiston jä-

sentä. 

 

kokoustauko klo 19.28–19.41 

 

   

14. §  Opiskelijaedustajien nimeäminen filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 

(salainen 14.10. klo 14.00 saakka), liite 14 

 

Asia: Yliopistolain (558/2009) 46 § mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on nimetä 

opiskelijoiden edustajat yliopistolain 3 luvussa mainittuihin toimielimiin, näitä ovat Itä-Suo-

men yliopistossa yliopiston hallitus, yliopistokollegio sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvos-

tot. Yliopiston uusien toimielinten toimikausi alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2025, joista 

opiskelijaedustajien toimikausi on 1.1.2022−31.12.2023.  

 Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan opiskelijoiden edustajat tiedekuntien tiedekun-

taneuvostoihin valitsee ylioppilaskunnan edustajisto näiden toimikausien alussa, ylioppi-

laskunnan hallituksen esityksestä. Ylioppilaskunnan on nimettävä filosofisen tiedekunnan 

tiedekuntaneuvostoon 5 edustajaa ja näille 5 varaedustajaa  

Opiskelijaedustajien nimeäminen on ylioppilaskunnan sääntöjen 56 § mainittua julkisen 

vallan käyttöä. Ylioppilaskunnan käyttäessä julkista valtaa on ylioppilaskunnan sääntöjen 

mukaan noudatettava esittelymenettelyä sekä erityistä tarkkuutta. Asian kuuluessa edus-

tajiston päätösvaltaan esittelijänä toimii hallitus, asian kuuluessa hallituksen päätösval-

taan esittelijänä toimii pääsihteeri. Hallitus delegoi kokouksessaan 15/21 pääsihteerin esit-

telyvastuun asiantuntija Mikko Aaltoselle.  

 Haku filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajaksi avautui 13.9. ja 

päättyi 27.9. Hakuajan puitteissa filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelija-

edustajaksi jätettiin 1 hakemus. Hallitus päätti kokouksessaan 31/21 jatkaa hakuaikaa 7 

päivällä ISYYn sääntöjen 58a § mukaisesti siten että hakuaika päättyy 8.10. klo 12.00. 
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Koska ISYYn sääntöjen 11 § mukaan kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä vähin-

tään 7 vuorokautta ennen kokousta, on hakuaika vielä käynnissä kokouskutsun lähtiessä. 

Näin ollen esitystä valittavista henkilöistä ei voida tehdä kokouskutsun lähtiessä vaan esi-

tys valittavista henkilöistä tuodaan kokoukseen.  

 Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 § mukaan "Ylioppilaskunnan edustajiston tai hallituksen jä-

sen tai pääsihteeri on esteellinen toimimaan esittelijänä tai päätöstä tekevän toimielimen 

jäsenenä, mikäli hän missään vaiheessa vaikuttaa hakumenettelyyn ennen esittelijän esi-

tyksen tekemistä. Hakumenettelyyn vaikuttamiseksi katsotaan myös henkilön oma hake-

mus kyseessä olevaan toimielimeen." 

 Koska edustajiston jäsen Marko Koskelo on hakenut opiskelijaedustajaksi filosofisen tie-

dekunnan tiedekuntaneuvostoon, on hän ISYYn sääntöjen ja hallintolain mukaan esteelli-

nen osallistumaan omaa etuuttaan koskevaan päätöksentekoon. 

Esitys: Edustajisto nimeää 5 opiskelijaedustajaa filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon ja 

näille 5 henkilökohtaista varajäsentä. 

 Mikäli hakemuksia on vähemmän kuin täytettäviä paikkoja, edustajisto valtuuttaa hallituk-

sen täyttämään puuttuvat opiskelijaedustuspaikat. 

 Yliopiston vaalirauhan turvaamiseksi päätös julistetaan salaiseksi 14.10. klo 14.00 saakka. 

 Esitys liitteenä 14.  

 Pinja Mertano (FaBio) esitti varsinaiseksi jäseneksi Niina-Hannele Nuutista. 

 Lisäksi Pinja Mertano (FaBio) esitti varajäseneksi Marko Koskeloa.  

 Puheenjohtaja totesi, että varsinaisten jäsenten osalta täytettäviä paikkoja on 5 ja ehdo-

tettuja henkilöitä on 6, joten on suoritettava äänestys. 

 Suoritettiin nimenhuuto. 

 Suoritettiin suljettu lippuäänestys ISYYn sääntöjen 20.5 § mukaisella suhteellisella 

 vaalilla. 

 Vaalien tulos saadussa äänimääräjärjestyksessä: 

1. Tanja Rissanen   19,367 ääntä 

2. Eveliina Scharin  12,533 ääntä 

3. Taneli Koirikivi   7,483 ääntä 

4. Niina-Hannele Nuutinen 6,717 ääntä 

5. Mariam Kukkohovi  6,25 ääntä 

6. Marko Koskelo   4,733 ääntä 

 Tyhjiä ääniä oli 1, hylättyjä ääniä ei ollut. 

 Puheenjohtaja totesi tuloksen. Varsinaisia ovat 5 eniten ääniä saanutta.  
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Päätös: Edustajisto nimesi filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon varsinaisiksi ja vara-

edustajiksi seuraavat henkilöt. Lisäksi edustajisto valtuutti hallituksen täyttämään puuttu-

vat opiskelijaedustuspaikat. 

 Varsinaiset:   Varajäsenet:  

 Tanja Rissanen   Emmi Rajavuori 

Eveliina Scharin  Marko Koskelo 

 Taneli Koirikivi   Hallitus täyttää myöhemmin 

 Niina-Hannele Nuutinen Hallitus täyttää myöhemmin 

 Mariam Kukkohovi  Hallitus täyttää myöhemmin 

 

Pykälän 14. § ajan esteellisinä käsittelemään asiaa poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi: Marko 

Koskelo ja Eveliina Scharin.  

 

Pykälän 15. § ajaksi Lassi Karpin tilalle valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Joonas Pänkäläinen 

(Deeku). 

 

15. § Opiskelijaedustajien nimeäminen terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneu-

vostoon (salainen 14.10. klo 14.00 saakka), liite 15 

 

Asia:  Yliopistolain (558/2009) 46 § mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on nimetä 

opiskelijoiden edustajat yliopistolain 3 luvussa mainittuihin toimielimiin, näitä ovat Itä-Suo-

men yliopistossa yliopiston hallitus, yliopistokollegio sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvos-

tot. Yliopiston uusien toimielinten toimikausi alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2025, joista 

opiskelijaedustajien toimikausi on 1.1.2022−31.12.2023.  

 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan opiskelijoiden edustajat tiedekuntien tiedekun-

taneuvostoihin valitsee ylioppilaskunnan edustajisto näiden toimikausien alussa, ylioppi-

laskunnan hallituksen esityksestä. Ylioppilaskunnan on nimettävä terveystieteiden tiede-

kunnan tiedekuntaneuvostoon 5 edustajaa ja näille 5 varaedustajaa  

Opiskelijaedustajien nimeäminen on ylioppilaskunnan sääntöjen 56 § mainittua julkisen 

vallan käyttöä. Ylioppilaskunnan käyttäessä julkista valtaa on ylioppilaskunnan sääntöjen 

mukaan noudatettava esittelymenettelyä sekä erityistä tarkkuutta. Asian kuuluessa edus-

tajiston päätösvaltaan esittelijänä toimii hallitus, asian kuuluessa hallituksen päätösval-

taan esittelijänä toimii pääsihteeri. Hallitus delegoi kokouksessaan 15/21 pääsihteerin esit-

telyvastuun asiantuntija Mikko Aaltoselle.  

Haku terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajaksi avautui 

13.9. ja päättyi 27.9. Hakuajan puitteissa terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvos-

ton opiskelijaedustajaksi jätettiin 1 hakemus. Hallitus päätti kokouksessaan 31/21 jatkaa 

hakuaikaa 7 päivällä ISYYn sääntöjen 58a § mukaisesti siten että hakuaika päättyy 8.10. klo 

12.00. 
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Koska ISYYn sääntöjen 11 § mukaan kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä vähin-

tään 7 vuorokautta ennen kokousta, on hakuaika vielä käynnissä kokouskutsun lähtiessä. 

Näin ollen esitystä valittavista henkilöistä ei voida tehdä kokouskutsun lähtiessä vaan esi-

tys valittavista henkilöistä tuodaan kokoukseen.  

Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 § mukaan "Ylioppilaskunnan edustajiston tai hallituksen jä-

sen tai pääsihteeri on esteellinen toimimaan esittelijänä tai päätöstä tekevän toimielimen 

jäsenenä, mikäli hän missään vaiheessa vaikuttaa hakumenettelyyn ennen esittelijän esi-

tyksen tekemistä. Hakumenettelyyn vaikuttamiseksi katsotaan myös henkilön oma hake-

mus kyseessä olevaan toimielimeen." 

 Koska edustajiston jäsen Arttu Leppäkynnäs on jättänyt hakemuksensa terveystieteiden 

tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon, on hän sekä hallintolain että ISYYn sääntöjen mukaan 

esteellinen osallistumaan omaa etuuttaan koskevaan päätöksentekoon 

Esitys: Edustajisto nimeää 5 opiskelijaedustajaa terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvos-

toon ja näille 5 henkilökohtaista varajäsentä.  

 Esitys liitteenä 15. 

Mikäli hakemuksia on vähemmän kuin täytettäviä paikkoja, edustajisto valtuuttaa hallituk-

sen täyttämään puuttuvat opiskelijaedustuspaikat. 

 Yliopiston vaalirauhan turvaamiseksi päätös julistetaan salaiseksi 14.10. klo 14.00 saakka. 

 Aleksi Kinnunen (Kylterit) esitti Veera Nurmelaa varajäseneksi Arttu Leppäkynnäkselle. 

 Veera Pajunen (FaBio) esitti itseään varajäseneksi Samuli Lipposelle. 

 

Päätös: Edustajisto nimesi terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon varsinaisiksi ja va-

rajäseniksi seuraavat henkilöt. Lisäksi edustajisto valtuutti hallituksen täyttämään puuttu-

vat opiskelijaedustuspaikat. 

 Varsinaiset:    Varajäsenet: 

 Arttu Leppäkynnäs   Veera Nurmela 

Ossi Tupala    Hande Özdemir 

Theresa Owusu-Serchire  Hallitus täyttää myöhemmin 

Samuli Lipponen   Veera Pajunen 

Lassi Karppi    Perttu Saarinen 

 

Pykälän 15. § ajan esteellisinä käsittelemään asiaa poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi: Lassi 

Karppi ja Arttu Leppäkynnäs.  

 

16. §  Opiskelijaedustajien nimeäminen luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan 

tiedekuntaneuvostoon (salainen 14.10. klo 14.00 saakka), liite 16 
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Asia:  Yliopistolain (558/2009) 46 § mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on nimetä 

opiskelijoiden edustajat yliopistolain 3 luvussa mainittuihin toimielimiin, näitä ovat Itä-Suo-

men yliopistossa yliopiston hallitus, yliopistokollegio sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvos-

tot. Yliopiston uusien toimielinten toimikausi alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2025, joista 

opiskelijaedustajien toimikausi on 1.1.2022−31.12.2023.  

 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan opiskelijoiden edustajat tiedekuntien tiedekun-

taneuvostoihin valitsee ylioppilaskunnan edustajisto näiden toimikausien alussa, ylioppi-

laskunnan hallituksen esityksestä. Ylioppilaskunnan on nimettävä luonnontieteiden ja 

metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 5 edustajaa ja näille 5 varaedustajaa  

Opiskelijaedustajien nimeäminen on ylioppilaskunnan sääntöjen 56 § mainittua julkisen 

vallan käyttöä. Ylioppilaskunnan käyttäessä julkista valtaa on ylioppilaskunnan sääntöjen 

mukaan noudatettava esittelymenettelyä sekä erityistä tarkkuutta. Asian kuuluessa edus-

tajiston päätösvaltaan esittelijänä toimii hallitus, asian kuuluessa hallituksen päätösval-

taan esittelijänä toimii pääsihteeri. Hallitus delegoi kokouksessaan 15/21 pääsihteerin esit-

telyvastuun asiantuntija Mikko Aaltoselle.  

Haku luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelija-

edustajaksi avautui 13.9. ja päättyi 27.9. Hakuajan puitteissa luonnontieteiden ja metsätie-

teiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajaksi jätettiin 2 hakemusta. Hal-

litus päätti kokouksessaan 31/21 jatkaa hakuaikaa 7 päivällä ISYYn sääntöjen 58a § mukai-

sesti siten että hakuaika päättyy 8.10. klo 12.00. 

 Koska ISYYn sääntöjen 11 § mukaan kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä vähin-

tään 7 vuorokautta ennen kokousta, on hakuaika vielä käynnissä kokouskutsun lähtiessä. 

Näin ollen esitystä valittavista henkilöistä ei voida tehdä kokouskutsun lähtiessä vaan esi-

tys valittavista henkilöistä tuodaan kokoukseen.  

 Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 § mukaan "Ylioppilaskunnan edustajiston tai hallituksen jä-

sen tai pääsihteeri on esteellinen toimimaan esittelijänä tai päätöstä tekevän toimielimen 

jäsenenä, mikäli hän missään vaiheessa vaikuttaa hakumenettelyyn ennen esittelijän esi-

tyksen tekemistä. Hakumenettelyyn vaikuttamiseksi katsotaan myös henkilön oma hake-

mus kyseessä olevaan toimielimeen." 

Esitys: Edustajisto nimeää 5 opiskelijaedustajaa luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan 

tiedekuntaneuvostoon ja näille 5 henkilökohtaista varajäsentä. 

Mikäli hakemuksia on vähemmän kuin täytettäviä paikkoja, edustajisto valtuuttaa hallituk-

sen täyttämään puuttuvat opiskelijaedustuspaikat. 

 Yliopiston vaalirauhan turvaamiseksi päätös julistetaan salaiseksi 14.10. klo 14.00 saakka. 

 Esitys liitteenä 16. 

Päätös: Edustajisto nimesi opiskelijaedustajien nimeäminen luonnontieteiden ja metsätieteiden 

tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon seuraavat henkilöt. Lisäksi edustajisto valtuutti halli-

tuksen täyttämään puuttuvat opiskelijaedustuspaikat. 
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Varsinaiset:   Varajäsenet: 

Jenni Kortelainen  Hallitus täyttää myöhemmin 

Pavel V Kipriianov                        Hallitus täyttää myöhemmin 

Teppo Pitkänen   Hallitus täyttää myöhemmin 

Hallitus täyttää myöhemmin Hallitus täyttää myöhemmin 

Hallitus täyttää myöhemmin Hallitus täyttää myöhemmin 

 

 Kokouksen stream-yhteys palautettiin. 

 

17. § Muutosesitys ylioppilaskunnan sääntöihin, valmisteluvaliokunnan perustaminen, 

 liite 17 

 Toinen käsittely. 

Asia:  Edustajisto on kokouksessaan (4–2021) hyväksynyt ensimmäisen kerran ylioppilaskunnalle 

sääntömuutos, jolla perustetaan valmisteluvaliokunta. Valiokunnan tehtävänä tulisi olla 

edustajiston käsittelyyn tulevien asioiden valmistelu. 

 Ylioppilaskunnan sääntöjen 18.1 § 19. kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on: 

 ”päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä sääntö-

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

Esitys:  Hyväksytään liitteenä 17. olevat sääntömuutokset ylioppilaskunnan sääntöihin toisen ker-

ran ja lähetetään sääntömuutoksen rehtorille vahvistettavaksi. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 Edustajiston päätöksen 4/2021 mukaan sääntömuutos astuu voimaan aikaisintaan 

1.1.2022. 

 

18. § Muutosesitys ylioppilaskunnan sääntöihin epäluottamuslauseen osalta, liite 18 

 Toinen käsittely.  

Asia:  Edustajisto on kokouksessaan (4–2021) tehnyt ja hyväksynyt ensimmäisen kerran ylioppi-

laskunnalle sääntömuutoksen koskien ISYYn sääntöjä epäluottamuslauseen osalta. 

 Ylioppilaskunnan sääntöjen 18.1 § 19. kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on: 

 ”päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä sääntö-

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

Esitys:  Hyväksytään liitteenä 18 olevat sääntömuutosesitykset ylioppilaskunnan sääntöihin toisen 

kerran ja lähetetään sääntömuutoksen rehtorille vahvistettavaksi. 

Päätös: Esityksen mukaan. 
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19. § Muut esille tulevat asiat, liite 19.1 ja 19.2  

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. Hallituk-

sen tulee kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle tiedoksi toimenpiteet, joita ponnen johdosta 

on tehty.” 

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat. 

 Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esitti seuraavaa ponsiesitystä: Toivomusponsi –  

 Itä-Suomen yliopiston  tarjoamien E-aineistojen käytön laajentaminen. Joonas  

 Pänkäläinen (Deeku) kannatti ponsiesitystä. Liite 19.1 

 Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esitti seuraavaa ponsiesitystä: Toivomusponsi –  

  Järjestyksenvalvojakoulutuksen järjestäminen. Aleksi Kinnunen (Kylterit) kannatti  

 ponsiesitystä. Liite 19.2.  

 Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esitti seuraavaa ponsiesitystä: Toivomusponsi – ISYYn 

 julkisten asiakirjojen digitalisoinnin laajentaminen. Ponsi raukesi kannattamattomana. 

Päätös: Hyväksyttiin seuraavat ponsiesitykset:  

 Toivomusponsi – Itä-Suomen yliopiston tarjoamien E-aineistojen käytön laajentaminen. 

Liite 19.1 

 Toivomusponsi – Järjestyksenvalvojakoulutuksen järjestäminen. Liite 19.2 

 Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) jätti eriävän mielipiteen siitä, että hänen ponttaan ei 

kannatettu. 

 

20. § Kokouksen päättäminen 

 Kokouksen puheenjohtaja Ella Partanen päätti kokouksen kello 20:39.

 

 Ella Partanen      Sanna Heinonen 

 Edustajiston puheenjohtaja    Pääsihteeri 

 

Annika Juurikka     Lassi Karppi 

 Pöytäkirjantarkastaja     Pöytäkirjantarkastaja  

                                                                                                               (poislukien pykälä 15) 

Joonas Pänkäläinen 

 Pöytäkirjantarkastaja, pykälä nro 15 
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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 valit-

tamalla 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 yliop-

pilaskuntaa 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 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 yleisesti 

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 vas-

tuulla 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, 
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• 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.  

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 ilmoi-

tettava 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 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 

 


