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1 § KOKOUKSEN AVAUS  

 

 

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS  

--- 

Perussääntö 19 §:  

 Edustajiston kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla 

vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa 

käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on toimitettava edustajiston jäsenille vähintään seitsemän (7) 

päivää ennen kokousta edustajiston järjestäytymiskokouksessaan määrittelemällä tavalla. 

Perussääntö 20 §:  

 Edustajiston kokous on laillinen, jos se on kutsuttu koolle 19 §:n edellyttämällä tavalla ja 

päätösvaltainen, jos saapuvilla on vähintään kaksikymmentä (20) edustajiston jäsentä 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. 

--- 

Kutsu edustajiston kokoukseen on asetettu nähtäville 

ylioppilaskunnan virallisille verkkosivuille ja samana päivänä on 

kokouksen esityslista toimitettu edustajiston jäsenille sähköpostitse 

tiistaina 8.11.2020 ehdokasilmoituksessa annettuun 

sähköpostiosoitteeseen. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:  

 Edustajisto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi. 

 

 

3 § EDUSTAJISTON KOKOONPANON TOTEAMINEN  

 Ei muutoksia edustajiston kokoonpanoon. 
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4 § KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 

--- 

Perussääntö 20§:  

 Edustajiston kokous on laillinen, jos se on kutsuttu koolle 19 §:n edellyttämällä tavalla ja 

päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään kaksikymmentä (20) edustajiston jäsentä 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. 

--- 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:  

 Edustajisto toteaa päätösvaltaisuuden nimenhuudolla. 

 

5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:  

 Edustajisto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

 

6 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN SEKÄ 

HEIDÄN VARAHENKILÖIDENSÄ VALINTA  

--- 

Edustajiston työjärjestys 9 § 1 mom.: 

 Puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi läsnä olevaa edustajaa ja 

näille henkilökohtaiset varajäsenet.  

--- 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS:  

 Puheenjohtaja kutsuu kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja näille 

henkilökohtaiset varajäsenet. Pöytäkirjantarkastajat toimivat 

tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

 

7 § ILMOITUSASIAT 

- SYL:n liittokokous 18-19.11.2022 
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- HYY on irtisanonut Justus Ry:tä koskevan sopimuksen VYYn 

kanssa 31.10.2022. Sopimus päättyy vuoden 2022 loppuun. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

Edustajisto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

8 § HALLITUKSEN RAPORTTI TOIMINNASTAAN EDELLISEN 

EDUSTAJISTON KOKOUKSEN JÄLKEISELTÄ AJALTA 

 

Ylioppilaskunnan hallitus raportoi edustajistolle toiminnastaan. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto merkitsee hallituksen raportin tiedoksi. 

 

 

9 § HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJIEN RAPORTOINTI 

 Hallinnon opiskelijaedustajilla on mahdollisuus raportoida 

toiminnastaan. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto merkitsee hallinnon opiskelijaedustajien raportit tiedoksi. 

 

 

 

10 § HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTA 

Osa yliopistokollegion, koulutusneuvon, laskentatoimen ja 

rahoituksen akateemisen yksikön johtoryhmän, sekä markkinoinnin ja 
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viestinnän akateemisen yksikön johtoryhmän hallinnon 

opiskelijaedustajista ovat irtisanoutuneet luottamustehtävistään. 

Ylioppilaskunnan tulee nimetä näihin toimielimiin uudet hallinnon 

opiskelijaedustajat irtisanoutuneiden henkilöiden tilalle. 

 

Ylioppilaskunnan hallitus on avannut haut kokouksessaan 21/2022. 

Tämän jälkeen hallinnon opiskelijaedustajien valintatyöryhmä on 

käsitellyt hakemukset ja tehnyt esityksen valinnoista liitteen 

mukaisen perustelumuistion mukaan. Valintatyöryhmä voi täydentää 

esitystään vielä ennen edustajiston kokousta. 

 

10.1 §  YLIOPISTOKOLLEGION VARAJÄSEN 

Vaasan yliopiston kollegiossa on viisi opiskelijajäsentä ja 

heille varajäsenet. Nyt haussa on ollut yksi varajäsen. 

 

VALINTATYÖRYHMÄN ESITYS: 

 Edustajisto päättää valita yliopistokollegion jäsenet 

perustelumuistion mukaisesti, eli kollegioon valittaisiin 

anonymisoiduista hakijoista hakija A. 

 

10.2 §  KOULUTUSNEUVOSTON VARAJÄSEN 

Koulutusneuvostossa on kolme jäsentä ja heillä varajäsenet. Nyt 

haussa on ollut yksi varajäsen. 

 

VALINTATYÖRYHMÄN ESITYS: 

Edustajisto päättää valita koulutusneuvoston varajäsenen 

perustelumuistion mukaisesti, eli neuvostoon valittaisiin 

anonymisoiduista hakijoista hakija B 

 

10.3 §  LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN AKATEEMISEN YKSIKÖN 

JOHTORYHMÄN VARAJÄSEN 
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Johtoryhmässä on kolme jäsentä ja heille varajäsenet. Nyt haussa on 

ollut yksi varajäsen. 

 

VALINTATYÖRYHMÄN ESITYS: 

 Edustajisto päättää valita laskentatoimen ja rahoituksen akateemisen 

yksikön johtoryhmän varajäsenen perustelumuistion mukaisesti, eli 

varajäseneksi valittaisiin anonymisoiduista hakijoista hakija D. 

 

10.4 § MARKKINOINNIN JA VIESTINNÄN AKATEEMISEN YKSIKÖN 

JOHTORYHMÄN VARAJÄSEN 

Johtoryhmässä on kolme jäsentä ja heille varajäsenet. Nyt haussa on 

ollut yksi varajäsen. 

 

VALINTATYÖRYHMÄN ESITYS: 

Edustajisto päättää valita markkinoinnin ja viestinnän akateemisen 

yksikön johtoryhmän varajäsenen perustelumuistion mukaisesti, eli 

varajäseneksi valittaisiin anonymisoiduista hakijoista hakija C. 

 

LIITTEET: 

Valintatyöryhmän kokouksen pöytäkirja/perustelumuistio 

Anonymisoitu hakijakoonti 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 §  YLIOPPILASKUNNAN JÄSENMAKSU 
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Edustajiston tehtävänä on hyväksyä ylioppilaskunnan jäsenmaksu 

rehtorin vahvistettavaksi 

 

HALLITUKSEN ESITYS: 

Edustajisto päättää, että ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuonna 

2023-2024 on 83 € koko lukuvuodelta, 44 € lukukaudelta. Jatko-

opiskelijan jäsenmaksu on 45 € lukuvuodelta ja 23 € lukukaudelta. 

 

12 §  TALOUSARVIO VUODELLE 2023 

 Hallitus on valmistellut esityksen talousarvioksi vuodelle 2023. 

 

HALLITUKSEN ESITYS: 

Edustajisto päättää vahvistaa talousarvion vuodelle 2023 liitteen 

mukaisesti. 

 

LIITE: Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2023 

 

13 § TILINTARKASTAJA JA TOIMINNANTARKASTAJA  

VYY:n tilintarkastajana toimii Mari Kaasalainen ja 

toiminnantarkastajana Arto Ikola, molempien varalla 

tilintarkastusyhteisö KPMG Oy. Molemmat ovat kiinnostuneita 

jatkamaan tehtävässä myös ensi vuonna. 

 

HALLITUKSEN ESITYS: 

Edustajisto päättää valita VYY:n tilitarkastajaksi Mari Kaasalaisen ja 

toiminnantarkastajaksi Arto Ikolan sekä molempien varalle 

tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:n.  
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14 § VYY HOLDING OY:N YHTIÖKOKOUS 

 
--- 

Ylioppilaskunnan talousohjesääntö 
19 § Ylioppilaskunnan omistamat yhtiöt 

 
Ylioppilaskunnan täysin omistamien yhtiöiden yhtiökokoukset kutsuu koolle yhtiön hallitus. 
Edustajisto valitsee yhtiökokousedustajan ja ohjeistaa yhtiökokousedustajaa kokouksessaan. 
---  
 

VYY Holding Oy:n on lähettänyt kutsun ylimääräiseen 

yhtiökokoukseen. Kokouksen asialistalla on hallituksen 

kokoonpanoon tapahtuvia muutoksia, sekä valtuutuksen hakeminen 

selvittämään vaihtoehtoisia ratkaisuja ylioppilastalon 

omistusrakenteeseen. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

Edustajisto valitsee yhtiökokousedustajan. ja ohjeistaa 

yhtiökokousedustajaa valtuuttamaan VYY holding etsimään 

vaihtoehtoisia ratkaisuja ylioppilastalon omistusrakenteelle, sekä 

nimeämään Holdingin hallitukseen uudet jäsenet sekä 

puheenjohtajan vanhan puheenjohtajan tilalle. 

 

LIITE: Yhtiökokouskutsu 

 

15 § EDUSTAJISTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA 

--- 

Perussääntö 15 § mom 2 

 Edustajiston toimikauden ensimmäiselle vuodelle puheenjohtajat valitaan 

järjestäytymiskokouksessa tämän säännön 14 § määräämällä tavalla. 

 Edustajisto valitsee toimikautensa jälkimmäiselle vuodelle puheenjohtajan sekä ensimmäisen 

ja toisen varapuheenjohtajan ennen toimikautensa ensimmäisen vuoden loppua. 

--- 

 

16.1 § Edustajiston puheenjohtajan vaali 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 
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Edustajisto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kaudelle 1.1. – 

31.12.2023. 

 

16.2 § Edustajiston 1. varapuheenjohtajan vaali 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

Edustajisto valitsee keskuudestaan 1. varapuheenjohtajan kaudelle 

1.1. – 31.12.2023. 

 

16.3 § Edustajiston 2. varapuheenjohtajan vaali 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

Edustajisto valitsee keskuudestaan 2. varapuheenjohtajan kaudelle 

1.1. – 31.12.2023. 

 

17 §  HALLITUKSEN VALINTA  

--- 

Perussääntö 25 § 1 mom.: 

Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston asettama hallitus. 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja mukaan lukien vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen 

(10) jäsentä, joiden on oltava ylioppilaskunnan vaalikelpoisia jäseniä. 

 

Perussääntö 11 § 2 mom.: 

 Ylioppilaskunnan toimihenkilö ei voi yhtäaikaisesti olla hallituksen jäsenenä. 

 

Työjärjestykset, osa II: Edustajiston työjärjestys 62 §: 

 Hallituksen muodostajaksi valittu esittää joko samassa tai jatkokokouksessa edustajistolle 

ylioppilaskunnan perussäännön 25 §:n mukaisen esityksensä hallituksen 

henkilökokoonpanoksi. Edustajisto haastattelee kaikki hallituksen muodostajan esityksessä 

mukana olevat henkilöt. 

 

  Jos edustajisto hyväksyy yksinkertaisella enemmistöllä hallituksen muodostajan esityksen, 

on hallituksen muodostaja valittu hallituksen puheenjohtajaksi ja ehdotuksessa mainitut 

henkilöt hallituksen jäseniksi. Jos edustajisto ei hyväksy esitystä, suoritetaan samassa tai 

jatkokokouksessa uusi hallituksen muodostajan vaali.  
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 Menettelyä jatketaan, kunnes edustajisto hyväksyy muodostajan tekemän ehdotuksen 

hallituksen kokoonpanoksi. 

--- 

Edustajisto valitsi edellisessä kokouksessa hallituksen muodostajaksi 

Elmo Paloniemen  

 

 Edustajisto ohjeisti Paloniemeä toimittamaan esityksen hallituksesta 

seuraavaan edustajiston kokoukseen. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Edustajisto päättää hallituksen valinnasta hallituksen muodostajan 

esityksen pohjalta. 

 

18 §  VARAJÄSENTEN KUTSUMINEN ESTEELLISTEN EDUSTAJISTON 

JÄSENTEN TILALLE 

--- 

Perussääntö 11 § 1 mom.: 

Edustajiston jäsen, joka valitaan hallitukseen tai ylioppilaskunnan toimenhaltijaksi, on toimessa 

oloaikanaan esteellinen toimimaan edustajiston jäsenenä. 

 

Vaalijärjestys 44 §: 

Milloin edustajiston jäsen eroaa tai on esteellinen, on edustajiston kutsuttava hänen tilalleen 

varajäsen vertausluvun mukaan siitä vaaliliitosta, tai ellei se ole mahdollista siitä 

vaalirenkaasta, jossa ehdokas on ollut ehdokkaana. 

 

Milloin vaaliliiton tai vaalirenkaan listalta ei enää voida kutsua uutta varajäsentä edustajiston 

jäseneksi eronneen tai esteellisen jälkeen, tulee edustajiston kutsua jäseneksi se varajäsen, 

jolla on vaalissa valituksi tulleiden jälkeen suurin vertausluku. 

--- 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

Edustajisto toteaa muutokset edustajiston kokoonpanossa alkaen 

vuodesta 2023, mikäli hallituksen valinnan johdosta edustajiston 

jäsen on tullut esteelliseksi.  



Edustajiston kokous 6/2022-2023 12 (14) 

Esityslista   

  

 

 

19 § YLIOPPILASKUNNAN INSPEHTORI 

 --- 

 Inspehtorin ja kuraattorin ohjesääntö 3 § 

 Inspehtoriksi valittavan on oltava Vaasan yliopiston professori. Vaasan yliopiston rehtori tai 

ylioppilaskunnan kuraattori ei kuitenkaan voi samanaikaisesti toimia ylioppilaskunnan 

inspehtorina.  

 

 Ylioppilaskunnan hallitus ylioppilaskunnan kuraattoria kuultuaan, tekee inspehtorin 

valinnasta esityksen edustajistolle. Edustajisto valitsee inspehtorin.  

 

 Inspehtorin toimikauden pituus on kaksi (2) kalenterivuotta. Toimikausi alkaa edustajiston 

toimikauden jälkimmäisen vuoden alussa ja päättyy seuraavan edustajiston toimikauden 

ensimmäisen vuoden lopussa. Henkilö voidaan valita inspehtoriksi korkeintaan kolmeksi (3) 

peräkkäiseksi toimikaudeksi. Inspehtorin valinta tapahtuu inspehtorin toimikauden lopussa, 

ja valinnan vahvistaa Vaasan yliopiston rehtori.  

 

 Inspehtorin pyytäessä eroa tehtävästään kesken toimikautensa edustajisto valitsee uuden 

inspehtorin hoitamaan tehtävää eroa pyytäneen inspehtorin loppukauden ajaksi. 

--- 

Viimeisimmän toimikauden ajan ylioppilaskunnan inspehtorina on 

toiminut Tommi Lehtonen. Lehtonen on kiinnostunut jatkamaan 

ylioppilaskunnan inspehtorina kyseisessä myös seuraavan 

toimikauden. Edustajiston kokouksen esityslistan lähettämiseen 

mennessä hallitus ei ole vielä ehtinyt kokouksessaan tehdä omaa 

päätöstä inspehtorin valinnan esittämisestä edustajistolle. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

Hallituksen puheenjohtaja tuo hallituksen esityksen ylioppilaskunnan 

inspehtorin valinnasta edustajistolle edustajiston kokouksessa.  

 

20 § YLIOPPILASKUNNAN KURAATTORI 

--- 
 Inspehtorin ja kuraattorin ohjesääntö 5 §: 

 Kuraattoriksi valittavan on oltava ylioppilaskunnan perinteisiin perehtynyt ylioppilaskunnan 

nykyinen tai entinen jäsen. Vaasan yliopiston rehtori tai ylioppilaskunnan inspehtori ei 

kuitenkaan voi samanaikaisesti toimia ylioppilaskunnan kuraattorina.  
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 Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee kuraattorin ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä.  

 

 Kuraattorin toimikauden pituus on kaksi (2) kalenterivuotta. Toimikausi alkaa edustajiston 

toimikauden jälkimmäisen vuoden alussa ja päättyy seuraavan edustajiston toimikauden 

ensimmäisen vuoden lopussa.  

 

 Henkilö voidaan valita kuraattoriksi korkeintaan kolmeksi (3) peräkkäiseksi toimikaudeksi. 

Kuraattorin valinta tapahtuu toimikauden lopussa ja valinnan vahvistaa Vaasan yliopiston 

rehtori.  

 

 Kuraattorin pyytäessä eroa tehtävästään kesken toimikautensa edustajisto valitsee uuden 

kuraattorin hoitamaan tehtävää eroa pyytäneen kuraattorin loppukauden ajaksi. 

 --- 

Viimeisen toimikauden ajan ylioppilaskunnan kuraattorina on toiminut 

Turkka Sinisalo. Sinisalo on kertonut, ettei ole halukas jatkamaan 

kuraattorin toimessa. Hallitus ei ole edustajiston kokouksen 

esityslistan lähettämiseen mennessä ehtinyt kokouksessaan tehdä 

päätöstään kuraattorin valinnasta edustajistolle. 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Hallituksen puheenjohtaja tuo hallituksen esityksen ylioppilaskunnan 

kuraattorin valinnasta edustajistolle edustajiston kokouksessa. 

 

 

19 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT  

  

19.1 §  Pöytäkirjan tarkastustilaisuus 

--- 

Edustajiston työjärjestys 9 § 2-4 mom.: 

Tarkastusajasta ja – paikasta kokouksen puheenjohtaja sopii tarkastajien kanssa kokouksessa 

muissa esille tulevissa asioissa ja ilmoittaa siitä kokoukselle.  

 

Pöytäkirja edustajiston kokouksesta on tarkastettava kymmenen (10) päivän kuluessa 

kokouksen päättymisestä kokouspäivä mukaan lukien. Jokaisella kokouksen äänivaltaisella 

edustajalla on oikeus olla läsnä pöytäkirjantarkastustilaisuudessa sekä tällöin esittää 

oikeusvaatimus pöytäkirjassa esiintyvästä virheestä. Pöytäkirjantarkastajien tehtävänä on 
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päättää vastaako oikaisuvaatimus kokouksen kulkua. Tällainen oikaisuvaatimus ja 

pöytäkirjantarkastajien päätös on liitettävä kirjallisesti pöytäkirjaan. 

 

Mikäli pöytäkirjantarkastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, on se tarkastettava seuraavassa 

edustajiston kokouksessa. 

--- 

 

 

PÄÄSIHTEERIN EHDOTUS: 

 Puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastustilaisuuden koolle. 

 

20 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 

Tervetuloa, 

 

Tuomas Koivistoinen  

edustajiston puheenjohtaja 


