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KOKOUSKUTSU

KOKOUSKUTSU
Edustajiston kokous 5 / 2013
Aika:

9.11.2013 klo 10.30

Paikka:

AU111, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus.

Edustajiston varsinaiset jäsenet:
Alho, Emmi
Asikainen, Katja
Aukee, Sonja
Elomaa, Antti-Pekka
Hanhela, Saara
Hattunen, Jenna
Herranen, Jussi
Hippi, Eeva
Holopainen, Harri
Hylkilä, Hanna
Ikonen, Juho
Junkkari, Heikki
Järvinen, Anni
Kamula, Juho sit.
Kauppinen, Riitta
Kauppinen, Vera
Kemppainen, Katariina
Kiviaho, Henri
Kuikka, Mikko
Kuusela, Minna

Lammassaari, Elina
Lampela, Anna-Kaisa
Martikainen, Maria-Viola
Marttinen, Mikael
Miettinen, Eija
Myllärinen, Teemu
Mäki, Jussi
Nevalainen, Ilari
Nyrhinen, Sari
Oinonen, Katja
Puhakka, Mikko sit.
Pulkka, Hanna
Puolitaival, Henriikka
Raudaskoski, Miika
Reponen, Eveliina
Routakorpi, Maria
Saarelainen, Antti
Vaissalo, Jori (puheenjohtaja)
Vähämäki, Väinö

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!
Jori Vaissalo
edustajiston puheenjohtaja

Janne Mertanen
pääsihteeri
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ESITYSLISTA
1. §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo .

2. §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 11 § mukaan: "Kutsu ylioppilaskunnan edustajiston kokoukseen on
lähetettävä tai muutoin kirjallisesti 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 § mukaan: "Edustajisto on päätösvaltainen, kun puolet edustajiston
jäsenistä mukaan lukien edustajiston puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista on läsnä
sekä kokouskutsu on toimitettu näiden sääntöjen 11 § 2 momentin mukaisesti."
Kokouskutsu annettiin 1.11.2013 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lähetettiin sähköpostilistalla kaikille.

Esitys

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

3. §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan: "- - - Edustajiston kokouksista pidetään pöytäkirjaa sekä
tehdään päätösluettelo. Edustajiston pöytäkirjan tarkastavat ja hyväksyvät kokouksen valitsemat
kaksi
(2)
pöytäkirjantarkastajaa,
joiden
tulee
olla
edustajiston
jäseniä."
Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 § mukaan: ”---Edustajiston kokouksen äänet laskee kaksi (2) edustajiston keskuudestaan valitsemaa ääntenlaskijaa.”

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
Päätös:

4. §

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 15 § mukaan: "Edustajiston kokouksen asialistan valmistelee edustajiston puheenjohtaja, puheenjohtaja voi käyttää apunaan pääsihteeriä. Edustajiston kokouksessa käsitellään edustajiston puheenjohtajan, hallituksen ja edustajiston alaisten valiokuntien esitykset sekä 11§:n 1 Momentin 4. kohdan perusteella esityslistalle vaaditut asiat. Edustajiston voi kahden
kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä ottaa käsiteltäväkseen kokouskutsussa mainitsemattoman
asian, ei kuitenkaan määräenemmistöä edellyttävää päätöstä."

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
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5. §

Ilmoitusasiat

1.

Strategiatyön eteneminen

2.

Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös:

6. §

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma kaudelle 1.1. – 31.12.2014

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § 7. kohdan mukaan edustajiston tehtävä on ”hyväksyä ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja lisätalousarviot sekä vahvistaa yritystoiminnan talousarviot; --”.
Hallitus on valmistellut ylioppilaskunnalle toimintasuunnitelmaa. Toimintasuunnitelmasta on käyty
lähetekeskustelu edustajiston kokouksessa 3/2013 sekä se on ollut lausuntokierroksella 30.10.2013
saakka. Hallitus esittelee toimintasuunnitelman toimikaudeksi 1.1.-31.12.2014.

Esitys: Hyväksytään ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma.
Päätös:

7. §

Keskustelu Uljaan taloudesta

Asia:

Uljaan talouden alijäämästä käytiin laaja keskustelu edustajiston kokouksessa 1/2013, jossa taloustyöryhmää pyydettiin selvittämään erilaisia malleja Uljaan tuottamiselle ja talouden tasapainottamiseksi. Hallitus ja sen alainen taloustyöryhmä ovat tehneet selvitystyötä säästöjen löytämiseksi
kevään ja syksyn mittaan. Lisäksi, Uljasta pyydettiin löytämään säästökohteita, joita sittemmin käsiteltiin niin taloustyöryhmässä kuin hallituksessa.
Hallitus on valmistellut neljä eri mallia, joiden arvioidut talousvaikutukset selviävät liitteenä olevasta taulukosta. Edustajistolle esitetään myös vaihtoehtoiset mallit päätöksenteon tueksi.
Hallituksen näkemyksen mukaan vaihtoehdot, jotka ovat tarjolla ovat 1) Uljaalle ei tehdä muutosta
tai sopeuttamistoimenpiteitä, 2) Uljas jatkaa paperisena, mutta vähennetään yksi henkilötyövuosi,
3) Uljas siirretään nettiin ja vähennetään yksi henkilötyövuosi ja 4) Uljas integroidaan kokonaan ylioppilaskunnan muuhun viestintään, jolloin kaikki viestintä tiedotuksesta toimitukselliseen sisältöön
siirretään yhden sivuston alle. Hallitus päätyi esittämään mallin 4 mukaista uutta viestinnällistä
strategiaa, jossa Uljas on integroitu muuhun viestintään ja näin ollen haetaan synergiaetuja koko
organisaation viestintää ajatellen.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että Uljas integroidaan osaksi koko muuta ylioppilaskunnan viestintää (mallin 4 mukaisesti).
Päätös:

8. §

Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokouksen liittokokousedustajien valinta
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Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokous pidetään Esopoon Korpilammella 29.-30.11.2013.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 § mukaan edustajiston tehtävä on ”---18. valita liittokokousedustajat Suomen ylioppilaskuntien liitto – SYL ry. liittokokouksiin, mikäli ylioppilaskunta on sen jäsen;”.
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnalla liittokokouksessa jäsenmääränsä mukaisesti 12 liittokokousedustajan paikkaa. Lisäksi on mahdollista lähettää korkeintaan edustajia vastaava määrä varaedustajia.
Hallitus on kokouksessaan valmistellut valintaa ja esittänyt, että liittokokoukseen lähetetään ylioppilaskunnan äänimäärän mukaisesti 12 edustajaa ja heille 5 varaedustajaa. Hallituksen esityksessä
toivotaan myös, että hallituksen jäseniä suosittaisiin valintoja tehtäessä heidän ajankohtaisen asiantuntemuksen vuoksi. Lisäksi hallitus toivoo, että varaedustajana lähetetään pääsihteeri.
Hallituksen pyytämiä esityksiä saapui määräajan jälkeen, jolloin ne eivät olleet hallituksen tiedossa
asiaa käsiteltäessä. Määräajan jälkeen tullut esitys on Itä-Suomen vihreä vasemmiston esitys Antti
Kettunen.
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että liittokokousedustajiksi valitaan:
1. Marjo Turunen
2. Topias Tamminen
3. Olli-Pekka Sartanen
4. Paula Martikainen
5. Satu Koikkalainen
6. Toivo Haimi
7. Noora Kettunen
8. Anna-Kaisa Tirronen
9. Jori Vaissalo
10. Heikki Junkkari
11. ryhmä keskeisten edustaja
12. ryhmä oikeiden edustaja
varat järjestyksessä:
1. Hanna Hylkilä
2.
3.
4. Janne Mertanen
5. Pekka Koivaara
Päätös:

9. §

Ylioppilaskunnan linja koulutusvientikeskusteluun

Asia:

Koulutusviennille ei löydy määritelmällisesti yhtä ja selkeää vastausta. Koulutusvienti tai koulutusosaamisen vienti on ulkomaankauppaa, jossa tuotteina ovat erilaiset opetus- ja koulutuspalvelut. Koulutusviennissä asiakkaat, jotka voivat olla yksityishenkilöitä, yksityisten tai julkisten sektoreiden edustajia tai järjestöjä, ovat ulkomailla, mutta itse koulutuksen ei tarvitse välttämättä tapahtua Suomen ulkopuolella vaan vientiä on myös tilaus- tai muun koulutuksen järjestäminen
Suomessa maksajan tai asiakkaan ollessa ulkomainen. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan koulutusvienti -käsite pitää ymmärtää laajana kaikkeen koulutuksen viemiseen liittyvänä yleisterminä.
SYL:n perustama koulutusviennin varjotyöryhmä on saanut aikaan julkaisun Suomi - koulutuksen
supervalta, joka kokouskutsun liitteenä.
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Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut linjaa koulutusvientikeskusteluun. Valmistelun tuloksena
hallitus esittää edustajistolle seuraavat neljä mallia, joiden pohjalta hallitus toivoo edustajiston linjaavan ylioppilaskunnan kannan koulutusvientiin:
Vaihtoehto 1.
Ylioppilaskunta on aktiivisesti mukana seuraamassa koulutusvientiä ilmiönä ja vaikuttaa aktiivisesti
Itä-Suomen yliopiston koulutusvientisuunnitelmiin. Ylioppilaskunnan näkemyksen mukaan koulutusviennin tulee olla yliopistolle muutakin, kuin liiketoimintaa. Ylioppilaskunta kannustaa yliopistoa
keskittymään tutkittuihin ja menestyneisiin suomalaisen koulutuksen osa-alueisiin ja suunnittelemaan koulutusviennin tulevaisuutta. Ylioppilaskunta on mukana koulutusviennin kehittämisessä
valtakunnallisesti SYL:n kautta. Koulutusviennin eettiset periaatteet on huomioitava toiminnassa.
Vaihtoehto 2.
Koulutusvientiä ilmiönä tulee seurata ja pyrkiä vaikuttamaan koulutusviennin kehitykseen yliopistossa. Koulutusvienti ei voi kuitenkaan olla lähtökohtaisesti pelkkää liiketoimintaa, vaan sitä tulee
kehittää sen kehitysavullisten ominaisuuksien kannalta. Koulutusviennin eettiset periaatteet on aina otettava huomioon.
Vaihtoehto 3.
Suomen koulutusviennin tulisi keskittyä eri tutkintojen osien myyntiin, kuten esimerkiksi opetusmenetelmiin, innovaatioihin tai opetusmateriaaleihin. Yhteisö, yritys tai valtio maksaa koulutusvientituotteen ja sen tulee olla maksutonta aina yksilölle. Suomalainen koulutusvienti ei saa heikentää tutkinto-opiskelijoiden asemaa tai asettaa paineita opintojen maksullisuudelle. Se on myös
yksi osa suomalaista kehitysyhteistyötä. Koulutusviennin eettiset periaatteet on huomioitava toiminnassa.
Vaihtoehto 4.
Suomen koulutusviennin tulisi keskittyä eri tutkintojen osien myyntiin, kuten esimerkiksi opetusmenetelmiin, innovaatioihin tai opetusmateriaaleihin. Yhteisö, yritys tai valtio voi maksaa koulutusvientituotteen. Suomalainen koulutusvienti ei saa heikentää tutkinto-opiskelijoiden asemaa tai
asettaa paineita opintojen maksullisuudelle. Koulutusviennin eettiset periaatteet on aina otettava
huomioon koulutusvientituotteen laadun takaamiseksi.
Esitys: Käydään keskustelu koulutusviennistä ja päätetään ylioppilaskunnan linja.
Päätös:

10. §

Ylioppilaskunnan linja perustulokeskusteluun

Asia:

Ylioppilaskunnan hallitus on keskustellut perustulokysymyksestä. Hallitus kuitenkin totesi, ettei se
voi ottaa voimakkaammin kantaa, kunnes asiasta on käyty linjaava keskustelu edustajistossa. Hallitus vastasi osana liittokokouksen materiaaleja SYL:n linjaan perustulosta, ”suhtaudutaan perustuloon varovaisen positiivisesti, kunnes saadaan edustajistolta linja”. Näin ollen keskustelu tuodaan
edustajistolle.
SYL on muodostanut oman linjapaperinsa perustuloon liittyen (liitteenä).

Esitys: Muodostetaan ylioppilaskunnan kanta perustulokeskusteluun
Päätös:

11. §

Ylioppilaskunnan sääntömuutokset
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Asia:
Hallitus on valmistellut jaostojen osalta sääntömuutosasiaa. Sääntövaliokunta käsitteli esitettyä
muutosta kokouksessaan 31.10.2013. Näin ollen sääntövaliokunta esittää seuraavia muutoksia
sääntöihin.
1) 39 § 4. mom. Vanha muotoilu uuteen muotoon: ”Savonlinnan kampusvaliokuntaan kuuluu ainejärjestöjen varapuheenjohtajat sekä tämän pykälän 2 momentin määrittämien sääntöjen…”
2) Sääntöjen 40 § 1. mom. Jaostojen osalta toimintajaostot lakkautetaan Kuopiosta ja Joensuusta
ja Joensuuhun, Kuopioon ja Savonlinnan perustetaan vapaa-ajan jaostot.
Liitteenä laajempi perustelu ja taustoitus jaoston sääntömuutoksen tarpeelle.
Esitys: Sääntömuusto esitys 39 § 4 mom. ”Savonlinnan kampusvaliokuntaan kuuluu ainejärjestöjen varapuheenjohtajat sekä tämän pykälän 2 momentin määrittämien jäsenten lisäksi kolmesta (3) viiteen
(5) jäsentä, jotka edustajisto valitsee toimikauden laussa Savonlinnan kampuksella toimivien, ylioppilaskunnan hyväksymien ainejärjestöjen esityksestä.”
Sääntömuutos esitys 40 § 1. mom. muotoon: ”Ylioppilaskunnan Joensuun sekä kampuksilla toimii
järjestö- koulutuspoliittinen- ja sosiaalipoliittinen jaosto, kummallakin kampuksella omansa. Lisäksi
Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa toimii vapaa-ajan jaosto. Jaostojen tehtävän on tehdä esityksiä ja valmistella lausuntoja toimialaansa kuuluvista asioista paikalliselle kampusvaliokunnalle
tai hallitukselle.
Päätös:

12. §

Ylioppilaskunnan sijoitettavissa olevan varallisuuden sijoittaminen

Asia:

Edustajisto kävi kokouksessaan 1/2013 keskustelua ylioppilaskunnan sijoitettavissa olevan varallisuuden sijoittamisesta. Tuon keskustelun pohjalta hallitus ja edelleen sen alainen taloustyöryhmä
ovat valmistelleet varallisuuden sijoittamista, jotta sille saataisiin parempi tuotto.
Taloustyöryhmä suoritti tarjouspyyntökierroksen, jonka pohjalta se arvioi jatkoselvittelyä varten
parhaita vaihtoehtoja. Parhaimman kokonaisvaltaisen tarjouksen teki Joensuun Osuuspankki.
Hallitus käsitteli tarjousta ja esittää edustajistolle, että ylioppilaskunnan sijoitettavissa olevasta varallisuudesta sijoitetaan 200000-250000 euroa Osuuspankin maltillisen riskin salkkuun. . Maltillisessa salkussa osakepainon vaihteluväli on 15-80 prosenttia markkinatilanteen mukaan. Maltillisen
salkun historiallisia tietoja 30.9.2013 päivälle, tuotto vuoden 2013 alusta 5,90%, 3 vuoden tuotto
p.a. 4,57, 5 vuoden tuotto 5 p.a. 7,43%.

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että ylioppilaskunta sijoittaa Joensuun Osuuspankin omaisuudenhoitorahastoon 200 000 – 250 000 euroa 5 vuodeksi ylioppilaskunnan varainhoitotililtä.
Päätös:

13. §

Hallituksen selonteko toiminnastaan

Asia:

Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 § mukaan ”Hallituksen tehtävänä on ---11) antaa edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuosittain kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta;---”.

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen selonteko toiminnastaan.
Päätös:
Sivu 6 / 7

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta
ESITYSLISTA
Edustajiston kokous 5 / 2013
________________________________________________________________________________________

14. §

Valiokuntien kuulumiset

Asia:

Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta.

Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös:

15. §

Muut esille tulevat asiat

Asia:

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.
Päätös:

16. §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.

Jori Vaissalo
edustajiston puheenjohtaja

Janne Mertanen
pääsihteeri
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