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Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta 

Edustajiston kokous 3/2022 

Pöytäkirja 

19.5.2022 

PÖYTÄKIRJA 

Edustajiston kokous 3/2022 

 

Aika:  19.5.2022 klo 17.00 

Paikka:        Joensuu: M100 

                      Kuopio: SN201 

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 Emilia Honkanen avasi kokouksen klo 17.01. 

 

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 12.5.2022 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja 

lähetettiin sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille. 

Esitys:  Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös:  Esityksen mukaan. 
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Suoritettiin nimenhuuto. Paikalla on 30 äänivaltaista edustajiston jäsentä. 

Todettiin muut läsnäolijat: Riitta Sahlsten (tulkki), hallituksen jäsenet Sami Tanskanen, Jimi 

Virkkala, Eetu Hyvönen, Saara Myllynen, Matti Karhunen sekä vs. pääsihteeri Hannele 

Mirola ja tekninen sihteeri Elina Pitkänen. 

Eetu Hyvänen ja Saara Myllynen hallituksesta saapuivat klo 17.05. 

Arttu Leppäkynnäs (DeeKu) saapui klo 17.07. 

 

3. § Muutokset edustajiston kokoonpanossa 

Asia:  Seuraava muutos edustajiston kokoonpanoon: 

Joonas Pänkäläinen (DeeKu) on pyytänyt eroa edustajiston jäsenyydestä 

valmistumisen johdosta. Hänen tilalleen nousee Matias Rapo (DeeKu). 

Esitys:  Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

4. § 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 neljä ääntenlaskijaa. 

  Esitys pöytäkirjantarkastajiksi: 

  Inka Rantamäki (Fabio) ja Maija Kuivalainen (Itä-Suomen vihreä vasemmisto) 

Rantamäki ei ole käytettävissä. Carita Korhonen (Opiskelevat kokoomuslaiset) 

esitti Emilia Ihanusta (Opiskelevat kokoomuslaiset). Ihanus on käytettävissä. 

Valittiin Emilia Ihanus toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi. 

 

Esitys ääntenlaskijoiksi: 

Lassi Oikkonen (Keskeiset) ja Marko Koskelo (Opiskelijoiden etu) 

Arttu Leppäkynnäs (DeeKu) ja Tomi Saviluoto (Kylterit) 
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Saviluoto ei ole käytettävissä. Carita Korhonen (Opiskelevat kokoomuslaiset) esitti 

Otto Tarvaista (Opiskelevat kokoomuslaiset). Tarvainen on käytettävissä. 

 

Päätös:  Valittiin Maija Kuivalainen (Itä-Suomen vihreä vasemmisto) ja Emilia Ihanus 

(Opiskelevat kokoomuslaiset) pöytäkirjantarkastajiksi. Valittiin ääntenlaskijoiksi 

Lassi Oikkonen (Keskeiset), Marko Koskelo (Opiskelijoiden etu), 

Arttu Leppäkynnäs (DeeKu) ja Otto Tarvainen (Opiskelevat kokoomuslaiset). 

 

5. § 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. 

  

6. § Yhdenvertaisuustarkkailijoiden valinta 

Asia: Edustajisto on toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2021 päättänyt: ”Edustajiston 

kokouksissa tulee olla nimetyt yhdenvertaisuustarkkailijat.” 

Esitys: Yhdenvertaisuustarkkailijoiksi esitetään Wilma Poutasta (Vihreä lista) ja Roosa 

Ikimerta (Itä-Suomen vihreä vasemmisto). 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

7. § Ilmoitusasiat 

Asia: 

1. Tapahtumat ja muut tilaisuudet 

2. Toimistojen kuulumiset 

3. ISYYn sijoituskatsaus, liite 7 

4. Valiokuntien kuulumiset 

5. Hallituksen ajankohtaiskatsaus  
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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. 

 

8. § Talouskatsaus, liite 8.1 ja 8.2 

Asia: ISYYn 3 kuukauden kirjanpito on valmis. Pääsihteeri kertoo 3 kuukauden 

talouden toteumasta. 

Esitys:  Edustajisto merkitsee tiedokseen talouskatsauksen. 

Päätös:  Esityksen mukaan. 

 

 Sami Tanskanen (hallituksen pj) poistui klo 17.25 ja palasi klo 17.29. 

 

9. § Lähetekeskustelu säätiön perustamisesta, liite 9 

Asia:   Edustajisto päätti ISYYn vuoden 2022 toimintasuunnitelmassa: 

”ISYY perustaa Itä-Suomen ylioppilassäätiön. Edustajisto tekee periaatepäätöksen 

säätiön perustamisesta (ISYYn sääntöjen 18 § 1. momentin kohta 22) 31.5.2022 

mennessä. Keväällä 2022 talousvaliokunta ja sääntövaliokunta valmistelevat säätiön 

perustamista ja säätiön sääntöjä, jotka hyväksytään periaatepäätöstä seuraavassa 

edustajiston kokouksessa. Syksyllä 2022 tehdään käytännön toimenpiteet, joihin 

lukeutuvat ilmoitus säätiön perustamisesta Patentti- ja rekisterihallitukselle, säätiön 

käytännön toiminnan suunnittelu ja säätiön peruspääoman lahjoitus niin, että säätiö 

aloittaa toimintansa viimeistään 1.1.2023. Säätiön perustamisen operatiivisesta 

toteutuksesta vastaa vuoden 2022 hallitus edustajistolle raportoiden.” 

ISYYn hallitus perusti säätiötyöryhmän valmistelemaan toimintasuunnitelman 

mukaisia säätiön perustamiseen tarvittavia valmisteluja. 

Esitys:   Hallitus esittää edustajistolle, että edustajisto käy lähetekeskustelun säätiön 

perustamisesta. 

Säätiön tarkoituksena olisi: 

“Säätiön tarkoituksena on tukea Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (myöhemmin 

ISYY) jäsenten sekä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan tarkoitusta tukevien 

yhdistysten toimintaa (myöhemmin edunsaajat). 
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Säätiön tehtävänä on lisäksi edistää edunsaajien tieteellistä ja taiteellista sivistystä sekä 

toimia edunsaajien yhdyssiteenä ja edistää heidän sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiä. 

Säätiö voi tukea edunsaajien hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntatoimintaa, sekä antaa 

näille taloudellista tukea. Säätiö voi myös antaa ISYYn jäsenille opintoja tukevia 

stipendejä.” 

Hallitus antaa talousvaliokunnan tehtäväksi valmistella edustajistolle esityksen 

säätiölle annettavan peruspääoman suuruudesta. Säätiön toimintaedellytykset 

tulee turvata riittävän suurella peruspääomalla. 

Hallitus pyytää sääntövaliokuntaa tekemään esityksen säätiön säännöistä 

ylioppilaskunnan edustajistolle. 

Ennen periaatepäätöksen hyväksymistä edustajistolle pyydetään 

asiantuntijalausunnot ISYYn tilintarkastajalta sekä yliopiston lakiosastolta ja muilta 

hyväksi katsotuilta tahoilta. 

Päätös: Merkittiin liite 9 ja käyty lähetekeskustelu tiedoksi. 

 

Maria Pulkka (talousvaliokunnan puheenjohtaja) saapui klo 17.38. 

Juliana Friedrichsen (Itä-Suomen vihreä vasemmisto) poistui klo 18.14. 

Matti Karhunen (hallituksen jäsen) poistui klo 18.17. 

Juliana Friedrichsen (Itä-Suomen vihreä vasemmisto) saapui klo 18.17. 

 

 

10. §  Lähetekeskustelu SYL:n liittokokousmateriaalista 

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

ennen varsinaisen liittokokouksen liittokokousmateriaalien julkaisua. 

Aloitekierroksella SYL:n jäsenylioppilaskunnan on mahdollisuus tehdä aloite joko 

vuoden 2023 toimintasuunnitelmaan tai muutokseksi voimassa olevaan 

linjapaperiin. Aloitteella voi kertoa myös asioita, joita SYL:n hallituksen tulisi 

jäsenylioppilaskunnan mielestä ottaa huomioon 

liittokokousmateriaalien valmistelussa. Aloitekierros päättyy 22.5. klo 23.59. 

Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle että: 

Edustajisto käy lähetekeskustelun mahdollisuudesta jättää jäsenaloite 

aloitekierroksella vuoden 2022 liittokokousmateriaaleihin. 

Mikäli edustajisto katsoo tarpeelliseksi: valtuuttaa hallituksen tekemään 

jäsenaloitteen tarpeelliseksi katsomastaan aiheesta/aiheista vuoden 2022 

liittokokousmateriaaleihin. 

 

Marko Koskelo (Opiskelijoiden etu) 

- Hallopedien valtakunnallinen verkosto 
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Arttu Leppäkynnäs (DeeKu) 

- YTHS:n pitäisi ilmoittaa T3 ajat (kolmas vapaa-aika lääkärille) 

 

  Marko Koskelo (Opiskelijoiden etu) 

- Kansainvälisten opiskelijoiden toiminnan mahdollistaminen yliopiston 

hallinnossa 

 

Päätös: Merkittiin käyty lähetekeskustelu tiedoksi. 

 

Matti Karhunen (hallituksen jäsen) palasi klo 18.22. 

Eetu Hyvönen (hallituksen jäsen) poistui klo 18.24 ja palasi klo 18.26. 

Nico Virtanen (FaBio) poistui klo 18.27 ja palasi 18.31. 

 

11. § Pääsihteerin valinta, liite 11 

Asia: Edustajisto avasi haun pääsihteerin tehtävään kokouksessaan 1/2022 ajalle 17.2.–

20.3.2022. Määräaikaan mennessä avoinna olleeseen pääsihteerin paikkaan tuli 

seitsemän hakemusta. 

Edustajisto päätti kokouksessaan 2/2022, että pääsihteerin hakuaikaa jatketaan 

18.4.2022 klo 23.59 asti, jonka jälkeen hakemukset avataan rekrytointiryhmälle 

arvioitavaksi. Aiemmin tulleet hakemukset otetaan huomioon. Jatketun hakuajan 

puitteissa tuli kaksi uutta hakemusta. Rekrytointiryhmään kuului hallitus, 

edustajiston puheenjohtaja, vs. pääsihteeri sekä henkilöstön nimeämä edustaja.  

Hallitus päätti kokouksessaan 14-2022, 21.4.2022, että haastatteluun kutsutaan 

seuraavat kolme henkilöä: 

Marttinen Larisa, agrologi, tradenomi 

Natunen Antti, DI 

Partanen Ella, YTK 

Haastattelut pidettiin 7.5. Joensuussa. 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 § mukaan “- - - Henkilövalinnoissa käytetään aina 

suljettua lippuäänestystä. Edustajisto ratkaisee asiat yksinkertaisella 

ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Tasatilanteessa 

ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa. Mikäli vaalissa täytettäviä 

paikkoja on yksi ja yksikään ehdokkaista ei saa vaalissa yli puolia annetuista äänistä 

suoritetaan toinen äänestys kahden ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä 

saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa äänestyksessä eniten ääniä saanut henkilö 

tulee valituksi. Mikäli toisessa äänestyksessä tulee tasatulos, ratkaisee vaalin arpa.” 
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Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että pääsihteerin tehtävään valitaan Antti Natunen ja 

varahenkilöä ei valita. Perustelut: Kelpoisuus- ja soveltuvuusvaatimukset ainoana 

täytti Antti Natunen vahvalla kokemuksella esihenkilötyöstä, tehtävään soveltuvalla 

koulutuksella sekä monipuolisella työkokemuksella hallinto- ja taloustehtävistä. 

Hallitus arvioi haastattelussa esiin tulleita toimen täyttämisen kokonaisarviointiin 

perustuvia asioita hakijan valintaa puoltavina. 

Päätös:  Esityksen mukaisesti. 

 

12.§ Muut esille tulevat asiat, liite 12 

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.” 

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat 

 Marko Koskelo (Opiskelijoiden etu) esitti toivomusponnen hengailuilloista, liite 12. 

Lassi Oikkonen (Keskeiset) kannatti. 

 Marko Koskelo piti kiitospuheenvuoron kevään edustajistokaudesta.  

Päätös: Hyväksyttiin toivomusponsi “ISYYn Hengailuillat” ja merkittiin tiedoksi 

puheenvuoro. 

   

13. § Kokouksen päättäminen 

 Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.43.

 

 

Emilia Honkanen 

Edustajiston puheenjohtaja 

 

 

Hannele Mirola 

vs. pääsihteeri

 

Maija Kuivalainen     Emilia Ihanus 

pöytäkirjantarkastaja     pöytäkirjantarkastaja 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 

 

MUUTOKSENHAKU 

Näihin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston 19.5.2022 3/2022 päätöksiin saa 

hakea oikaisua: 11 §. 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:  
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• 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 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(at)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(at)isyy.fi 

• puh. 044 576 8419 

aukioloajat: ma, ti, to 10–15, ke 12–16, pe suljettu 
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