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PÖYTÄKIRJA
Edustajiston kokous 2/12
Paikka: Kokous järjestetään videoyhteydellä kolmelta kampukselta.
Joensuussa: E 204
Kuopiossa: 1037
Savonlinnassa: A 130
Aika: 10.1.2012 kello 16.15
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.”
Kokouksessa läsnä varsinaisten jäsenten lisäksi:
Lista edustajiston varsinaisista - ja varajäsenistä liitteenä.

Kokouksen avaus
Edustajiston puheenjohtaja/varapuheenjohtaja avasi kokouksen kello:16.18

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
ISYY:n sääntöjen 11 § 1 momentin mukaan:
Edustajisto kokoontuu:
1. kun hallitus kutsuu edustajiston järjestäytymiskokoukseen edustajiston toimikautta
edeltävän vuoden aikana, jolloin käsitellään 19 §:n 1 momentin kohdat 1, 2 ja 3;
2. kun edustajiston puheenjohtaja tai hallitus katsoo sen aiheelliseksi;
3. itse päättämänään ajankohtana; sekä
4. kun vähintään kolmetoista (13) edustajiston jäsentä sitä kirjallisesti ilmoittamaansa
asian käsittelyä varten pyytää, jolloin edustajisto on kutsuttava koolle
kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa pyynnön saapumisesta.
Kutsu edustajiston kokoukseen ja esityslista on lähetettävä tai muutoin kirjallisesti tai sähköisesti
toimitettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille edustajiston varsinaisille
jäsenille ja edustajiston järjestäytymiskokouksessaan päättämälle määrälle varajäseniä. Lisäksi
kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla.
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin, että kokouksessa on läsnä 36 varsinaista edustajaa ja 2 vara edustajaa.
Todettiin, että henkilöt, jotka ovat itse poistuneet edari –sähköpostilistalta, eivät halua kokouskutsua
postitettavan heille.
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*** Antti-Pekka Elomaa saapui kokoukseen kello 16.10 kohdan 1 käsittelyn jälkeen. ***

2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään esitetty asialista kokouksen työjärjestykseksi. Esityslistan kohdan 6 esitykseen
on tullut lisäys esityslistan lähettämisen jälkeen. Asia ei ole muuttunut esityksen tarkennuksesta.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

3. Kokousvirkailijoiden valinta
Edustajiston kokouksen sihteerinä toimii pääsihteeri.
Lisäksi kokous tarvitsee kaksi ääntenlaskijaa sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa keskuudestaan.
Esitys: Valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kuikka Mikko esitti Ida Jokista ja Mikko Kuikkaa ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi.
Muita Esityksiä ei tullut.
Päätös: Päätettiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Ida Jokinen ja Mikko Kuikka.

4. Edustajiston tarpeelliseksi katsomien valiokuntien perustaminen
kaudelle 2012 – 2013
ISYY:n sääntöjen 26 §:n mukaan:
Edustajisto voi perustaa enintään toimikaudekseen valiokuntia. Edustajisto määrittää valiokunnan
tehtävät, sen toimialan ja jäsenet valiokuntaa perustaessaan. Valiokunta voi tehdä edustajistolle tai
hallitukselle esityksiä toimialaansa kuuluvista asioista.
Edustajisto käsitteli asiaa järjestäytymiskokouksessaan 10.12.2011 ja jätti asiakohdan pöydälle.
Lisäksi edustajisto jätti pöydälle kahden esitetyn valiokunnan perustamisen. Kokouksessa esitettiin,
että perustetaan Demokratiavaliokunta sekä, että perustetaan Tulevaisuusvaliokunta.
Esitys: Keskustellaan ja päätetään tarvittavien valiokuntien perustamisesta.
Päätetään perustetaanko demokratiavaliokunta.
Päätetään perustetaanko tulevaisuusvaliokunta.
Anni Järvinen esitti, että perustetaan Avoimmuus- ja demokratiavaliokunta, jonka
toimialaan kuuluisi olisi:
- viestintä
- tiedotus
- avoimuus
- jäsenten aktivointi
- valiokunta pyrkii etsimään foorumin, jossa käydään edustajiston sisäistä ja julkista keskustelua.
- ISYY:n lehden Uljaan kehittäminen
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Katariina Kemppainen kannatti Järvisen esitystä.
Päätettiin esityksen mukaan.
Valiokunnan jäseniksi valittiin:
Elina Lammassaari
Anniina Ihamäki
Katariina Kemppainen
Anni Järvinen
Katja Asikainen
Maria-Pia Karppela
Miika Raudaskoski

Saara Hanhela esitti, että perustetaan ylioppilaskunnalle tilavaliokunta. Antti Pekka elomaa
kannatti Saara Hanhelan esitystä.
- järjestelmällinen tilaselvitys, ylioppilaskunnan omien ja vuokratilojen tilanne sekä niiden
sopimusten tilanne.
- kartoitetaan uusien tilojen hankintatarve ja mahdollisuus hankkia niitä
- ylioppilaskunnan tilojen sponsorointisopimukset
- yliopiston tilojen selvitys ja kartoitus yhdessä yliopiston tilapalveluiden kanssa
- valiokunnan tehtävänä on helpottaa hallituksen työtä ja tehdä sille esityksiä tiloihin liittyvissä
kysymyksissä.
Valiokunnan jäseniksi valittiin:
Mohamed Hassan
Antti Elsilä
Väinö Vähämäki
Jarno Pitko
Antti Kettunen
Pauliina Anttonen
Antti-Pekka Elomaa
Saara Hanhela
Katja Oinonen

Katja Oinonen esitti, että perustetaan Tulevaisuusvaliokunta. Veera Kauppinen kannatti
Oinosen esitystä.
- edustajiston toiminnan kehittäminen
- suurien linjojen luominen ylioppilaskunnalle
- ylioppilaskunnan strategian jalkauttaminen toimintaan ja jäsenille
- seuraavan edustajiston perehdytys toimintaan
- toimintasuunnitelman suunnittelu ja valmistelu ennen hallituksen toimintasuunnitelmakäsittelyä
- arvioi hallituksen ja edustajiston työskentelyä
- hallituksen ja edustajiston välinen keskustelu
Valiokunnan jäseniksi valittiin:
Mikko Kuikka
Noora Kettunen
Jarno Kotajärvi
Kauppinen Veera
Toivo Haimi
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Henriikka Puolitaval
Sonja Aukee
Sami Gabbouj
Katja Oinonen

Anssi Kekkonen esitti Valmisteluvaliokunnan perustamista Saara Hanhela kannatti
valiokunnan perustamista.
- Valiokunnan käsittelemät asiat ovat salassa pidettäviä
- valiokunnan tehtävänä on luoda keskusteluyhteys hallituksen ja edustajistoryhmien välille
asioista, jotka ovat salassapidon alaisia
- Jäseninä toimivat vain edustajistoryhmien puheenjohtajat
Valiokunnan jäseninä toimivat edustajistoryhmien puheenjohtajat.
Anssi Kekkonen esitti, että jokaiseen valiokuntaan valitaan yksi henkilö jokaisesta ryhmästä ja
varajäsenenä voi toimia ryhmän valitsema henkilö.
Todettiin, että jokaisessa valiokunnassa on puhe ja läsnäolo-oikeus hallituksen jäsenellä.
Ensimmäisen valiokunnan kokouksen koolle kutsuu hallituksen jäsen.
Valiokunnat valitsevat puheenjohtajan keskuudestaan ensimmäisessä kokouksessa.
Päätös:
Päätettiin perustaan esityksen mukainen Avoimmuus- ja demokratiavaliokunta. Valiokunnan
jäseninä toimivat:
Elina Lammassaari
Anniina Ihamäki
Katariina Kemppainen
Anni Järvinen
Katja Asikainen
Maria-Pia Karppela
Miika Raudaskoski
Päätettiin perustaa ylioppilaskunnalle tilavaliokunta. Valiokunnan jäseninä toimivat:
Mohamed Hassan
Antti Elsilä
Väinö Vähämäki
Jarno Pitko
Antti Kettunen
Pauliina Anttonen
Antti-Pekka Elomaa
Saara Hanhela
Katja Oinonen
Päätettiin perustaa Tulevaisuusvaliokunta. Valiokunnan jäseninä toimivat:
Mikko Kuikka
Noora Kettunen
Jarno Kotajärvi
Kauppinen Veera
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Toivo Haimi
Henriikka Puolitaval
Sonja Aukee
Sami Gabbouj
Katja Oinonen
Päätettiin perustaa Valmisteluvaliokunta. Valiokunnan jäseninä toimivat edustajistoryhmien
puheenjohtajat.

5. Ylioppilaskunnalle jätetyn oikeisuvaatimuksen käsittely
ISYY:n sääntöjen 65 §:n 1 momentin mukaan:
”Oikaisuvaatimus tulee tehdä, mikäli muutoksenhakija on tyytymätön edustajiston päätökseen tai
oikaisupyynnön johdosta annettuun ratkaisuun. Oikaisuvaatimus tehdään edustajistolle edustajisto
tai hallituksen päätöksestä tai hallitukselle muun toimielimen tekemästä päätöksestä.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti neljäntoista vuorokauden (14) kuluessa päätöksen tiedoksi
saannista. Tiedoksisaanniksi katsotaan näiden sääntöjen 20 §:n 3 ja 4 momentin mukainen
tiedoksianto.”
Lisäksi ISYY:n sääntöjen 67 §:n 1 ja 4 momentin mukaan:
”Oikaisupyynnön ja oikaisuvaatimuksen tekemiseen ovat oikeutettuja ne, joihin päätös on
kohdistettu tai joiden oikeuksiin, etuihin tai velvollisuuksiin päätös välittömästi vaikuttaa, sekä
ylioppilaskunnan jäsen.”
”Oikaisupyyntö tai oikaisuvaatimus tulee käsitellä viivyttelemättä.”
Kokouskutsun liitteenä on ylioppilaskunnalle saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen tekijä
Jussi Airaksinen on ylioppilaskunnan jäsen.

Ylioppilaskunnan vuoden 2011 hallitus käsitteli oikaisuvaatimusta kokouksessaan 26/2011. Hallitus
totesi, että ylioppilaskunnan hallitusta 2012 voi pitää jäävinä käsittelemään hallituksen itsensä
valinnasta tehtyä oikaisuvaatimusta ja päätti käyttää hallituksen yleistoimivaltaan kuuluvaa oikeutta
käsitellä asia ja tehdä siitä esitys edustajistolle.
Hallitus teki kokouksessaan päätöksen, että ylioppilaskunnan hallitus on valittu ylioppilaskunnan
sääntöjen mukaisesti, oikeassa järjestyksessä ja lainmukaisesti, seuraavin perustein:

Hallitus katsoo, että oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeassa siinä, että ylioppilaskunta käyttää
julkista valtaa ja voisi näin ollen olla lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvonta (609/1986) 4a § 2
momentin tarkoittama:
”Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai
valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä
koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä,
jollei erityisistä syistä muuta johdu.”
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Hallitus 2011 kuitenkin toteaa, ettei ylioppilaskuntaa voida rinnastaa valtion tai kunnan laitokseen
tai virastoon, resursseihin ja mahdollisuuksiin liittyvistä syistä. Ylioppilaskunnalla ei ole kuntien tai
valtion mahdollisuutta nimetä virkamiehiä toimielimiin tai maksaa heille palkkiota verovaroin.
Ylioppilaskunnan toiminta toimii pääosin jäsenmaksuin ja näin ollen ei voida olettaa, että
ylioppilaskunnan resurssit olisivat samanlaiset. Opiskelijat käyttävät luottamustoimiinsa aikaa joka
opiskelulta jää. Opiskelijoiden on oltava myös päätoimisia opiskelijoita, jotta he voivat olla edes
ylioppilaskunnan jäseniä. Opiskelijat käyttävät aikaa luottamustoimen hoitamiseen lähes ilmaiseksi.
Kaikki Suomen ylioppilaskunnat ovat valinneet hallituksensa olemassa olevien käytäntöjen ja
omien sääntöjensä mukaan jo kauan ennen kyseessä olevan lain hyväksymistä. Myöskään lain
hyväksymisen jälkeen missään ylioppilaskunnassa ei ole todettu, että laki koskisi ylioppilaskuntien
hallitusta, vaan ylioppilaskunnat kuuluvat lain 4a § 2 momentin mukaiseen ”muu erityinen syy” alaan.
Edellisten lisäksi ylioppilaskunnan hallitus 2011 lähetti edustajiston sähköpostilistalle sähköpostin,
jossa hallitus toivoi, että kaikki ylioppilaskunnan hallitukseen haluavat henkilöt lähettäisivät listalle
sähköpostin, jossa he ilmoittavat olevan käytettävissä ylioppilaskunnan hallitukseen. Kaikki naiset,
jotka olivat ilmoittaneet olevansa käytettävissä hallituksen jäseneksi, myös hallitukseen valittiin.
Edustajiston kokouksessa kohdassa hallituksen valinta ei myöskään kukaan muu ylioppilaskunnan
naisjäsen ilmaissut olevansa käytettävissä hallituksen jäseneksi. Näin ollen hallitukseen valittiin
kaikki naiset, jotka hallitukseen halusivat. Edellä mainituista syistä johtuen hallitus katsoo, että lain
tarkoittamaa syrjintää ei voinut tapahtua.
Hallitus 2011 tiedostaa, että hallitukseen 2012 olisi voitu valita vähemmän miehiä, jotta lain
vähimmäisvelvoite (40 % kumpaakin sukupuolta), ilman erityistä syytä, olisi täyttynyt. Tällöin olisi
pitänyt jättää valitsematta yksi miesehdokkaista, vaikka vapaa paikka hallituksessa olikin. Hallitus
katsoo, että tällöin edustajiston päteväksi katsomaa miestä olisi syrjitty hänen sukupuolensa
perusteella, joka ei ole kyseessä olevan lain henki eikä tarkoitus.
Lisäksi aiempien kokemusten mukaan ylioppilaskunnan hallituksen kahdeksan henkilöä on määrä
luottamustoimijoita, joita toimiva hallitus tarvitsee ajaakseen parhaiten opiskelijoiden etua ja, jotta
kaikki tarvittavat tehtävät saadaan tehtyä toimikauden aikana. Tästäkin syystä yhden ehdokkaan
jättäminen pois hallituksesta sukupuolen perusteella olisi haitannut ylioppilaskunnan lakisääteisten
tehtävien hoitoa ja ollut jäsenten edun vastaista.
Edellä mainittujen syiden lisäksi hallitus 2011 toteaa toimikaudellaan saatujen kokemusten
perusteella, että ylioppilaskunnan toiminta kolmella kampuksella, jotka ovat maantieteellisesti
kaukana toisistaan. Hallitukseen tulee siksi valita riittävä määrä toimijoita kaikilta kampuksilta.
Yhden hallituksen jäsenen poisjättäminen olisi vaikeuttanut kyseisen kampuksen muiden
luottamushenkilöiden toimintaa. Tämän erityispiirteen, jota muissa Suomen ylioppilaskunnissa ei
ole hallitus myös katsoo olevan lain tarkoittama ”erityinen syy”.

Esitys (hallitus 2011): Todetaan, että ylioppilaskunnan hallitus 2012 on valittu lain ja sääntöjen
mukaisesti yllämainituin perustein.
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Ilari Nevalainen esitti, että edustajisto hyväksyy Airaksisen tekemän oikaisuvaatimuksen ja
palauttaa hallituksen 2012 valinnan edustajiston käsittelyyn. Anniina Ihamäki kannatti Nevalaisen
esitystä.
Saara Hanhela jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi. Sami Gabbouj nousi käsittelyn ajaksi
varsinaiseksi edustajaksi.
Päätös:
Päätettiin äänestää asiasta.
Annettiin 37 ääntä.
hallituksen esitys JAA 26
Nevalaisen esitys EI 11
Todettiin, että ylioppilaskunnan hallitus on valittu ylioppilaskunnan sääntöjen ja lain mukaisesti.
Kaikki EI äänestäneet edustajiston jäsenet jättivät asiasta eriävän mielipiteen, eli edustajat
Ilari Nevalainen, Anni Järvinen, Anniina Ihamäki, Kettunen Noora, Vera Kauppinen, Katariina
Kemppainen, Emilia Osmala, Jarno Pitko, Emmi Alho, Maria Routakorpi sekä Antti Saarelainen.
Eriävän mielipiteen jättäneet edustajiston jäsenet pitivät päätöstä Tasa-arvolain vastaisena.

6. Ylioppilaskunnan tilintarkastajien ja tositetarkastajien valinta
Ylioppilaskunnan sääntöjen 54 §:n mukaan:
Tilikauden tilejä ja hallintoa tarkastamaan edustajisto valitsee tilintarkastusyhteisön tai kaksi (2)
tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat. Ainakin toisen tilintarkastajan tulee
olla kauppakamarin (HTM) tai keskuskauppakamarin (KHT) hyväksymä tilintarkastaja. Lisäksi
edustajisto valitsee keskuudestaan kaksi (2) tositetarkastajaa tilikaudeksi.
Esitys (hallitus 2011): Valitaan ylioppilaskunnan tilintarkastajiksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy
AB:n sekä Jukka Mähönen. Edustajisto valitsee varatilintarkastajan keskuudestaan.
Varatilintarkastajaksi on käytettävissä myös KHT Pertti Keskinen.
Toinen vaihtoehto tilintarkastajan valinnasta:
Valitaan ISYY:n tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.
Puheenjohtaja Jori Vaissalo esitti, että valitaan ISYY:n tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö
KPMG Oy Ab.
Muita esityksiä ei tullut.
Lisäksi edustajisto valitsee:
Edustajisto valitsee keskuudestaan tositetarkastajat tilikaudelle 2011.
Vera Kauppinen esitti itsensä tositetarkastajaksi.
Anssi Kekkonen esitti Jori Vaissaloa tositetarkastajaksi.
Edustajisto valitsee keskuudestaan tositetarkastajat tilikaudelle 2012.

Edustajiston pöytäkirja
kokous 10.1.2012

Henriikka Puolitaival esitti itseään tositetarkastajaksi.
Antti Saarelainen esitti itseään tositetarkastajaksi.

Päätös:
Todettiin, että valitaan ISYY:n tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.
Valittiin tositetarkastajiksi vuodelle 2011:
Vera Kauppinen
Jori Vaissalo
Valittiin tositetarkastajiksi vuodelle 2012:
Henriikka Puolitaival
Antti Saarelainen
*** Taru Makkonen, Kiviaho Henri ja MaijaPiia Karppela poistuivat kokouksesta asiakohdan
aikana. ***

7. Ylioppilaskunnan mahdollisten sääntömuutosten lähetekeskustelu
Asia: Mikäli edustajisto katsoo tarpeelliseksi muuttaa ylioppilaskunnan voimassaolevia sääntöjä,
olisi hyvä, että muutostarpeesta käydään keskustelu ennen hallituksen ja sääntövaliokunnan käymää
keskustelua.
Liitteenä ylioppilaskunnan säännöt.
Esitys: Keskustellaan sääntömuutosten tarpeesta.
Mikäli edustajisto katsoo, että sääntömuutoksille on tarvetta, käydään lähetekeskustelu säännöistä,
joihin toivotaan muutosta.
- Hallituksen jäsenmäärää tulisi voida kasvattaa.
- Hallituksen valintatapa. Hallituksen muodostajan tarve? Avoimmuus ja demokraattisuus
hallituksenvalinnassa?
- asiakysymyksistä suljetut lippuäänestykset?
- Sisäinen tositetarkastus, onko tälle sääntökohdalle tarvetta.
- sääntövaliokunnan tehtävä ja oikaisupyynnön/vaatimuksen käsittely.
Päätös:
Päätettiin antaa sääntövaliokunnalle tehty evästys.
*** Antti-Pekka Elomaa poistui kohdan 8 § käsittelyn aikana. ***

8. Muut esille tulevat asiat
ISYY:n sääntöjen 17 §:n mukaan:
Edustajiston jäsenet voivat tehdä edustajiston kokouksessa toivomusponsia. Edustajiston
hyväksyessä toivomusponnen hallituksen on toimivaltansa rajoissa ryhdyttävä ponnen edellyttämiin
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toimenpiteisiin 30 päivän kuluessa. Hallituksen tulee kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle
tiedoksi toimenpiteet, joita ponnen johdosta on tehty.
Esitys:
Käsitellään mahdolliset toivomusponnet, jotka edustajisto haluaa tehdä.
Keskustellaan ajankohtaisista asioista.
Päätös:
Sovittiin, että edustajiston puheenjohtajisto vastaa siitä, että kokouksissa on jatkossa ruokaa.
Todettiin, että avoimmuus- ja demokratiavaliokunta selvittää mahdollisuutta videoida edustajiston
kokoukset.

Ylioppilaskunnan puheenjohtaja päätti kokouksen kello: 19.05

Jori Vaissalo
Ylioppilaskunnan puheenjohtaja

Pekka Koivaara
pääsihteeri

Ida Jokinen
Pöytäkirjan tarkastaja

Mikko Kuikka
pöytäkirjan tarkastaja

