
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto 

7/2022 
Esityslista 20.10.2022  



 
  
 
 

EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2022  
AIKA: 27.10.2022 klo 15.00 
PAIKKA: Lapin yliopiston LS3 / Microsoft Teams  
 

JAKELU 
varsinaiset jäsenet:                      ensimmäiset 16. 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 
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 20.10.2022 
 



 
  
 
 

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 Rissanen on 13.9. pyytänyt liitteen mukaisella viestillään 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 
 
Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. 

  



 
  
 
 

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

Esittelijä: PS Keränen 

Esitys: Käsitellään mahdolliset muutokset edustajiston valitsemissa työryhmissä ja 
toimikunnissa. 

8. LÄHETEKESKUSTELU LYYN TALOUSARVIOSTA 2023 
Asia: LYYn hallitus ja toimisto valmistelevat LYYn talousarviota 2023, joka on tarkoitus 
hyväksyä 23.11. edustajiston kokouksessa 8/2022.  

Esittelijä: PS Keränen 

Esitys: Edustajisto käy lähetekeskustelun talousarviosta 2023.  

9. 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.  

LYYn hallitus teki asiasta esityksen kokouksessaan 21/2022 ja edustajisto käsitteli asiaa 
kokouksessaan 6/2022. On ilmennyt, että asian käsittelyyn edustajistossa on liittynyt 
epäselvyyksiä ja sääntöihin liittyviä tulkintaeroja, joten EPJ Nikumatti esittää asian 
uudelleenkäsittelyä asian tarkoituksenmukaisen käsittelyn takaamiseksi.   

Esittelijä: PS Keränen 

Esitys: Päätetään asian uudelleenkäsittelystä. Hyväksytään liitteen mukainen LYYn palkka- 
ja palkkiosuunnitelma.  

10. LYYN JÄSENMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODELLE 2023-2024  
Asia: LYYn sääntöjen 16 §:n mukaan ”edustajiston tehtävänä on erityisesti: -- 14. päättää 
jäsen- ja muiden maksujen suuruudesta. Jäsenmaksun vahvistaa Lapin yliopiston rehtori ja 
sen kantamista valvoo Lapin yliopisto”.  

Hallitus tehnee asiasta esityksen edustajistolle 25.10. kokouksessaan 24/2022.  

Esittelijä: HPJ Perälä 

Esitys: Edustajisto päättää jäsenmaksuista lukuvuodelle 2023–2024.   

  



 
  
 
 

11. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON LIITTOKOKOUS 2022 
Asia: Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) sääntömääräinen liittokokous pidetään 18.–
19.11.2022. LYYllä on liittokokouksessa neljä (4) edustajaa sekä tarvittava määrä 
varaedustajia. Liittokokouksessa muun muassa valitaan SYL:n hallitukseen kuusi (6) 
jäsentä ja puheenjohtaja. Ylioppilaskuntien valitsemat liittokokousedustajat eli delegaatit 
äänestävät hallituksesta liittokokouksessa. Jokainen äänivaltainen delegaatti voi esittää 
hallituksen jäsentä ja puheenjohtajaa.  

Esittelijä: PS Keränen 

Esitys: Valitaan LYYn edustajat ja varaedustajat Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) 
liittokokoukseen 2022. 

12. HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTA 2022 
Asia: Yliopistolain mukaan ylioppilaskuntien erityisenä tehtävänä on nimetä opiskelijoiden 
edustajat lain 3. luvussa mainittuihin toimielimiin. Lapin yliopiston vaalijohtosäännön 
mukaan ylioppilaskunta nimeää opiskelijoiden edustajat ja varaedustajat 
yliopistokollegioon, yliopiston hallitukseen ja tiedekuntaneuvostoihin.      

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan valinnat em. toimiin tekee 
edustajisto. Muista ylioppilaskunnan edustajista päättää hallitus siltä osin, kun se ei kuulu 
edustajistolle.   

Ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajista 6 §:n mukaan ”Hakuaika opiskelijaedustajaksi 
on oltava vähintään neljätoista (14) päivää ja enintään kolmekymmentä (30) päivää. 
Valintatoimikunnan puheenjohtajan perustellusta esityksestä hakuaikaa voidaan lyhentää 
seitsemään (7) arkipäivään.” LYYn hallitus avasi kokouksessaan 22/2022 haun ajalle 29.9.–
21.10.  

Hakuun avautuneet paikat ovat seuraavat: 

• Yliopiston hallitus, toimikausi 1.1.2023–31.12.2023, kaksi (2) jäsentä   
• Tiedekuntaneuvostot, toimikausi 1.1.2023–31.12.2023, kolme (3) 

varsinaista ja (3) varajäsentä jokaiseen tiedekuntaan 
• Domus Arctica -säätiön hallitus, toimikausi 1.1.2023-31.12.2023, yksi (1) 

jäsen 
• Muutoksenhakulautakunta, toimikausi 1.1.2023–31.12.2024, kaksi (2) 

jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.  
• YTHS:n pohjoisen alueen johtokunta, toimikausi 1.1.2023–31.12.2024, 

yksi (1) jäsen,  
• YTHS:n valtuuskunta, toimikausi 1.1.2023–31.12.2024, yksi (1) varajäsen 

Yleinen valintatoimikunta käsitellee hakemukset, päättänee haastatteluun kutsuttavista ja 
tehnee esityksen valittavista kokouksessaan 25.10.  



 
  
 
 

Edustajiston työjärjestyksen 11 § mukaan: ”Edustajiston jäsen ei ole esteellinen 
päätöksenteossa, joka koskee hänen valintaansa: 1. ylioppilaskunnan hallitukseen; 2. 
sääntöjen 16 §:n 20 kohdassa mainittuihin toimielimiin; 3. muihin vastaaviin 
luottamustehtäviin”.  

Esittelijä: EPJ Nikumatti   

Esitys 1: Valitaan toimikaudelle 1.1.2023-31.12.2023 kaksi (2) opiskelijaedustajaa Lapin 
yliopiston hallitukseen. 

Esitys 2: Valitaan toimikaudelle 1.1.2023-31.12.2023 kolme (3) varsinaista ja kolme (3) 
varaedustajaa kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon. 

Esitys 3: Valitaan toimikaudelle 1.1.2023-31.12.2023 kolme (3) varsinaista ja kolme (3) 
varaedustajaa oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon. 

Esitys 4: Valitaan toimikaudelle 1.1.2023-31.12.2023 kolme (3) varsinaista ja kolme (3) 
varaedustajaa taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon. 

Esitys 4: Valitaan toimikaudelle 1.1.2023-31.12.2023 kolme (3) varsinaista ja kolme (3) 
varaedustajaa yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon. 

Esitys 5: Valitaan toimikaudelle 1.1.2023-31.12.2023 opiskelijaedustaja (1) Domus Arctica -
säätiön hallitukseen. 

Esitys 6: Valitaan toimikaudelle 1.1.2023-31.12.2024 kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) 
varaedustajaa muutoksenhakulautakuntaan.  

Esitys 7: Valitaan toimikaudelle 1.1.2023-31.12.2024 opiskelijaedustaja (1) YTHS:n pohjoisen 
alueen johtokuntaan. 

Esitys 8: Valitaan toimikaudelle 1.1.2023-31.12.2024 varaedustaja (1) YTHS:n 
valtuuskuntaan. 

13. LYYN EDUSKUNTAVAALIOHJELMAN HYVÄKSYMINEN 
Asia: Hallitus tehnee esityksen edustajistolle LYYn eduskuntavaaliohjelmasta 2023 25.10. 
kokouksessaan 24/2022. Edustajisto kävi aiheesta lähetekeskustelun kokouksessaan 6/2022. 

Esittelijät: HJ Lumme ja EVA Keski-Panula 

Esitys: Edustajisto hyväksyy liitteen mukaisen LYYn eduskuntavaaliohjelman 2023.  

  



 
  
 
 

14. 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 päättää toimenpiteistä liittyen Rovaniemen Laky Oy:n 
osakekannan hankkimiseksi.   

15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT  
Keskustellaan hallituksen 2023 valinnasta 

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

 
 
 
 
Pekka Nikumatti 
Edustajiston puheenjohtaja  

 
 
 
 
Miikka Keränen 
Pääsihteeri

 
 
 
 
 
LIITTEET   
Valitusosoitus (Sähköisesti LYYn verkkosivuilla)  
EVJ Rissasen eroilmoitus  

 


