
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto 

6/2022 
Esityslista 6.9.2022  



 
  
 
 

EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2022  
AIKA: 13.9.2022 klo 15.00 
PAIKKA: Lapin yliopiston LS2 / Microsoft Teams  
 

JAKELU 
varsinaiset jäsenet:                      ensimmäiset 17. varajäsentä*:  
 
1. Tuominen Jenna 
2. Simonen Anniina 
3. Tikerpuu Cevor 
4. Nuuttila Eemil 
5. Vastamäki Vilma 
6. Kuula Elina 
 
7. Seppälä Susan 
8. Koskinen Sara 
9. Gröhn Willehardt 
10. Riponiemi Netta  
11. Rapo Julia 
12. Isotalo Riikka 
 
13. Matilainen Jenni 
14. Nikumatti Pekka  
15. Penna Kristiina 
16. Palosuo Hanna 
 
17. Alasaarela Juho  
18. Häyhä Jesse 
 
19. Kerkelä Julia 
 
20. Lehtosaari Aurora  

Valo Roosa-Maria 
Tuomainen Jenni 
Joensuu Juho 
Barrow Freya 
Rissanen Riina-Maria 
Kuusinen Pyry 
 
Makkonen Heta 
Kirmanen Reetta 
Jyrkkänen Magnus 
 
 
 
 
Jokinen Wilma 
Salonen Kati 
Jenni Katermaa 
Mäntynenä Niko 
 
Grönman Aino 
Tuominen Elli 
 
Moilanen Miika  
 
Palonen Iina 

 

*Valituiksi tulleille julistetaan lisäksi valitsijayhdistyskohtaiset varajäsenet, jotka voivat toimia edustajiston jäseninä 
valitsijayhdistyksen varsinaisten jäsenten ollessa tilapäisesti estyneinä. Valitsijayhdistyskohtaisiksi varajäseniksi tulevat kaikki 
edustajistovaaleissa ehdolla olleet ja vähintään yhden (1) äänen saaneet valitsijayhdistyksen ehdokkaat. Jos sellainen ei ole 
mahdollista, varajäsen valitaan siitä vaalirenkaasta, johon valitut kuuluvat. 

                                                                                

 
 
 
Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle 6.9.2022 
 



 
  
 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS  
Kokouksen puheenjohtaja avaa kokouksen kellon ollessa 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
Asia: LYYn sääntöjen 18 §: ”Edustajiston kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan 
toimiston ilmoitustauluilla vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kutsussa 
on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Edustajisto voi yksimielisesti ottaa 
käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kokouskutsu on aina 
lähetettävä kirjallisena edustajiston jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen 
kokousta lähettämispäivä ja kokouspäivä mukaan lukien. Kirjallisen muodon vaatimuksen 
täyttää edustajiston jäsenelle lähetetty sähköinen viesti”.  
 
LYYn sääntöjen 19 §: ”Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, mikäli se on 
kutsuttu koolle 18 §:n mukaisesti ja henkilökohtaisesti läsnä paikan päällä tai etäyhteydellä 
on vähintään yksitoista (11) edustajiston jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
mukaan lukien”.  
 
Esitys 1: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi.  

Esitys 2: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.  

   

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN KUTSUMINEN  
Asia: LYYn sääntöjen 21 §: ”Edustajiston kokouksista laaditaan päätöspöytäkirja, josta 
annetaan tarkemmat määräykset edustajiston työjärjestyksessä. Kokouksen puheenjohtaja 
kutsuu pöytäkirjantarkastajiksi kaksi (2) läsnä olevaa edustajiston jäsentä. 
Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.” 
 
Esitys: Kokouksen puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastajat. 

 

  



 
  
 
 

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI  
Asia: LYYn sääntöjen edustajiston työjärjestyksen 7 §: ” Edustajiston esityslistan laatii 
edustajiston puheenjohtaja yhdessä pääsihteerin kanssa. Esityslistan laatimisessa tulee 
huomioida edustajistoryhmien esille tuomat asiat. Edustajiston puheenjohtaja on 
velvollinen tiedustelemaan edustajistoryhmien näkemyksiä käsiteltäviksi otettavista 
asioista. Esityslistan mukaisten asioiden asiakirja-aineiston tulee olla kaikkien jäsenten 
nähtävillä ylioppilaskunnan toimistossa kaksi (2) vuorokautta ennen kokousta. Tästä 
voidaan kuitenkin poiketa, mikäli asian valmistelu on vielä kesken tai jos asiakirjat 
sisältävät salassa pidettävää aineistoa.  -- Edustajiston kokouksessa käsitellään vain 
esityslistalle merkityt asiat. Kuitenkin edustajisto voi yksimielisellä päätöksellä ottaa 
käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Edustajiston kokouksessa voidaan 
kuitenkin käsitellä ilmoitusasioita ja asettaa työryhmiä valmistelemaan tulevaisuudessa 
edustajiston päätettäväksi tulevia asioita, vaikka näistä ei olisi mainintaa kokouskutsussa. 
Tällöin tulee kuitenkin turvata jokaisen edustajistoryhmän mahdollisuus osallistua 
työryhmän kokouksiin.”  
 
Esitys: Hyväksytään esityslista edustajiston kokouksen työjärjestykseksi.  

 
5. MUUTOKSET EDUSTAJISTON KOKOONPANOSSA 
Asia: EVJ Keski-Panula on 25.8. pyytänyt liitteen mukaisella viestillään 
määräaikaisvapautusta edustajiston varajäsenyydestä 31.1.2023 saakka, sillä hän toimii 
edunvalvonta-asiantuntijan sijaisena.  
 
EVJ Kirmanen on 5.9. ilmoittanut liitteen mukaisella viestillään menettäneensä 
vaalikelpoisuutensa LYYn edustajistoon ja pyytää sen nojalla eroa edustajiston 
varajäsenyydestä.  
 
Esittelijä: PS Keränen 
 
Esitys: Myönnetään kaikille edustajistosta eroa kirjallisesti pyytäneille ero edustajistosta 
sekä kaikille edustajistosta määräaikaisvapautusta pyytäneille määräaikaisvapautus 
edustajistosta. Lisäksi todetaan uudet edustajiston jäsenet sekä päättyneet 
määräaikaisvapautukset ja edustajiston jäsenten vaalikelpoisuus.  
 
  



 
  
 
 

 

6. ILMOITUSASIAT 
6.1 Katsaus hallituksen toimintaan 
6.2 Katsaus toimiston toimintaan 
6.3 Lapin yliopiston hallituksen kuulumiset 
6.4 Lapin ylioppilaslehden kuulumiset 
6.5 SYL-kummin tervehdys   
 
Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. 

7. MUUTOKSET EDUSTAJISTON TYÖRYHMISSÄ JA TOIMIKUNNISSA 
Asia: Käsitellään mahdolliset muutokset edustajiston valitsemissa työryhmissä ja 
toimikunnissa. 

Esittelijä: PS Keränen 

Esitys: Myönnetään kaikille eroa kirjallisesti pyytäneille ero työryhmistä tai toimikunnista 
sekä kaikille määräaikaisvapautusta pyytäneille määräaikaisvapautus työryhmistä tai 
toimikunnista. Täydennetään työryhmiä ja toimikuntia tarpeen mukaan.  

8. SÄÄNTÖTYÖRYHMÄN VALITSEMINEN 
Asia: LYYn sääntöjen 15 §:n mukaan ”Edustajisto voi valita toimikautensa ajaksi asioita 
valmistelemaan tarvittavan määrän työryhmiä tai toimikuntia.” 

Esittelijä: EPJ Nikumatti 

Esitys: Valitaan sääntötyöryhmä käymään läpi LYYn säännöt sekä valmistelemaan 
tarvittavat sääntömuutosesitykset edustajistolle.  

9. KIINTEISTÖ- JA TILASUUNNITELMA  
Asia: LYYn toimintasuunnitelman 2022 mukaan: ”suoritetaan tarkastelua koskien 
ylioppilaskunnan kiinteistöomistuksia ja laaditaan ylioppilaskunnalle 
kiinteistösuunnitelma”. Lisäksi hallituksen ohjelman 2022 mukaan: ” Laaditaan 
ylioppilaskunnalle kattava kiinteistösuunnitelma, joka ohjaa toimintaa pidemmällä 
aikavälillä. Tässä kiinteistösuunnitelmassa tulee erityisesti tarkastella saunaosaston 
tulevaisuutta”. 

LYYn hallitus on kokouksessaan 15/2022 päättänyt esittää liitteen mukaista LYYn kiinteistö- 
ja tilasuunnitelmaa hyväksyttäväksi edustajistolle.  

Esittelijä: HJ Id 

Esitys: Hyväksytään LYYn kiinteistö- ja tilasuunnitelma.     

 



 
  
 
 

10. LYYN EHDOKKAIDEN NIMEÄMINEN SYL:N HALLITUKSEEN 2023 
Asia: SYL:n hallitus vuodelle 2023 valitaan liittokokouksessa Espoon Korpilammella 18.–
19.11.2022. Hallitukseen valitaan 6 jäsentä ja puheenjohtaja. Ylioppilaskuntien valitsemat 
liittokokousedustajat eli delegaatit äänestävät hallituksesta liittokokouksessa. Jokainen 
äänivaltainen delegaatti voi esittää hallituksen jäsentä ja puheenjohtajaa. 

Ylioppilaskunnat valitsevat omat ehdokkaansa SYL:n hallitukseen ja puheenjohtajaksi 
yleensä ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa. Hallitustyöskentely on kokopäiväistä ja 
vaatii pääkaupunkiseudulla asumista. Hallituksen jäsenen palkkio on 1 365 euroa 
kuukaudessa, ja puheenjohtajalle maksetaan 475 euron ja varapuheenjohtajalle 100 euron 
kuukausikohtainen lisä. 

LYYn hallitus avasi haun LYYn ehdokkaaksi SYL:n hallitukseen välille 23.8. klo 9.00 ja 6.9. 
klo 12.00. Annetussa määräajassa ei saapunut yhtään hakemusta.  

Esittelijä: PS Keränen 

Esitys: Päätetään LYYn ehdokkaista Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallitukseen 
vuodelle 2023. 

11. VALTUUTUS ROVANIEMEN LAKY OY:N OSAKEKANNAN HANKKIMISEKSI 
Asia: LYY omistaa 95 % Rovaniemen Laky Oy:n osakekannasta. Loput 5 % kuuluvat 
yksityisille henkilöille, joita on yhteensä yli 250. Rovaniemen Laky Oy toiminnan 
kehittämiseksi olisi hyödyllistä, mikäli yhtiö saataisiin täysimääräisesti LYYn omistukseen.  

Esittelijä: EPJ Nikumatti  

Esitys: LYYn edustajisto valtuuttaa LYYn toimiston selvittämään toimenpiteitä Rovaniemen 
Laky Oy:n osakekannan saamiseksi täysimääräisesti LYYn omistukseen.  

12. LYYN PALKKA- JA PALKKIOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
Asia: EPJ Nikumatti on ohjeistanut LYYn toimijoita tarkastelemaan ja vertaamaan LYYn 
työntekijöiden palkkoja ja luottamushenkilöiden palkkioita suhteessa muihin 
ylioppilaskuntiin. Tehdyn vertailun pohjalta on valmisteltu LYYn palkka- ja 
palkkiosuunnitelma, joka antaa suuntaviivat palkkojen ja palkkioiden korottamiseksi 
vastaamaan paremmin muita ylioppilaskuntia.  

Esittelijä: PS Keränen 

Esitys: Hyväksytään liitteen mukainen LYYn palkka- ja palkkiosuunnitelma.  

  



 
  
 
 

13. LYYN HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
Asia: LYYn henkilöstösuunnitelma vuosille 2020–2021 on hyväksytty aikanaan hallituksen 
kokouksessa 8/2020 sekä edustajiston kokouksessa 2/2020. Suunnitelman päivittäminen jäi 
valitettavasti aikataulusyistä tekemättä keväällä 2022, mutta edellisen suunnitelman on 
tulkittu olevan edelleen voimassa ja se on ohjannut LYYn henkilöstöpolitiikkaa.  

Suunnitelmaa on nyt päivitetty ja hallitus päättänee kokouksessaan 21/2022 esittää sitä 
hyväksyttäväksi edustajistolle.  

Esittelijä: PS Keränen 

Esitys: Hyväksytään liitteen mukainen henkilöstösuunnitelma.  

14. PERIAATEPÄÄTÖS JÄRJESTÖREKISTERIN PERUSTAMISESTA 
Asia: Vuonna 2020 edustajistossa jätettiin ponsi liittyen perusavustusten jaon 
kehittämiseen. Vuoden 2020 hallitus jätti asiasta selvityksensä vuoden 2021 hallitukselle, 
mutta muun muassa henkilöstömuutosten vuoksi asia jäi vuonna 2021 käsittelemättä. 
Vuoden 2022 perusavustusten jakoa varten asiaa ei ryhdytty enää muuttamaan, jotta 
esimerkiksi ainejärjestöt ehtivät reagoida mahdollisiin muutoksiin. 

LYYn hallitus on kokouksessaan 9/2022 valtuuttanut PS Keräsen, JVA Tupen, HJ Vuorimäen 
ja HJ Idin selvittämään LYYn järjestörekisteriä ja valmistelemaan esityksen edustajistolle 
syyskuussa 2022.  

Esittelijä: PS Keränen / HJ Vuorimäki  

Esitys: LYYn edustajisto päättää perustaa LYYn järjestörekisterin ja ohjeistaa LYYn 
hallitusta ja muita toimijoita valmistelemaan sitä eteenpäin. Edustajisto ohjeistaa 
sääntötyöryhmää valmistelemaan järjestörekisterin vaatimat sääntömuutokset. Lisäksi 
edustajisto ohjeistaa LYYn hallitusta ja muita toimijoita osallistamaan LYYn sidosryhmiä, 
kuten ainejärjestöjä ja muita opiskelijajärjestöjä niitä prosessiin ja tiedottamaan niitä 
tulevasta muutoksesta.  

15. LÄHETEKESKUSTELU LYYN EDUSKUNTAVAALIOHJELMATA 
Asia: LYYn hallitus ja toimisto valmistelevat LYYn eduskuntavaaliohjelmaa 2023, joka on 
tarkoitus hyväksyä 27.10. edustajiston kokouksessa 7/2022. Ohjelmaa valmistellaan LYYn 
voimassa olevan opiskelijapoliittisen linjapaperin sekä SYL:n eduskuntavaaliohjelman 
pohjalta. Edustajistolla on mahdollisuus evästää tämän ohjelman osalta valmistelijoita.  

Esittelijä: PS Keränen 

Esitys: Edustajisto käy lähetekeskustelun eduskuntavaaliohjelmasta.  

16. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT  
 



 
  
 
 

17. SEURAAVA KOKOUS 
 
18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Kokouksen puheenjohtaja päättää edustajiston kokouksen kellon ollessa  

 
 
 
 
Pekka Nikumatti 
Edustajiston puheenjohtaja  

 
 
 
 
Miikka Keränen 
Pääsihteeri

 
 
 
 
 
LIITTEET   
Valitusosoitus 
EVJ Keski-Panulan määräaikaisvapautushakemus 
EVJ Kirmasen eroilmoitus  
Kiinteistö- ja tilasuunnitelma 

 


