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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 18/2018
Aika: 18.5.2018 klo 12.09- 13.06.
Paikka: GHO
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67§:ssä säädetään:
−

PALTA ry:n ja YTN ry:n hallinnot ovat hyväksyneet 17.4.2018 saavutetun neuvottelutuloksen
koskien ylioppilaskuntien työehtosopimusta. Työehtosopimuskausi on 1.2.2018–31.1.2020. Tuntija kuukausipalkkoja korotetaan 1.5.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta
1,2 % suuruisella yleiskorotuksella. Tämän lisäksi palkkoja korotetaan 1.5.2018 tai lähinnä sen
jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta työnantajan jakamalla yrityskohtaisella 0,4 % erällä,
jonka suuruus lasketaan tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien toimihenkilöiden helmikuun
2018 säännöllisen työajan palkoista luontoisetuineen. Työnantajan on annettava selvitys
yrityskohtaisen erän määräytymisperusteista ennen erän käyttöönottoa. Selvityksestä tulee käydä
palkkasalaisuus huomioiden ilmi korotuksen saaneiden toimihenkilöiden lukumäärä,
yritys/työpaikkakohtaisen erän suuruus, kuinka moni toimihenkilöistä on saanut henkilökohtaisen
korotuksen ja keskimääräisen korotuksen suuruus. Hallitus hyväksyi ylioppilaskuntien TES:n
mukaisen yrityskohtaisen erän määräytymisperusteet ja jaon.

−

YTHS:lla on valtuuskunta, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa kevätkokoukseen ja
syyskokoukseen. Valtuuskunta mm. vahvistaa hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
sekä hyväksyy hallituksen toimintasuunnitelman sekä talousarvion. Valtuuskunnan kokoonpanosta
SYL nimeää 18 edustajaa, joista 16 edustaa SYL:n jäsenylioppilaskuntia. ISYYn hallitus on nimennyt
kokouksessaan Hannamari Vilhusen ISYYn edustajaksi toimikaudelle 2018–19. Vilhunen on estynyt
osallistumaan valtuuskunnan kevätkokoukseen 31.5. joten ISYYn on nimettävä Vilhuselle
varaedustaja. ISYYn hallitus nimesi asiantuntija (koulutus ja sosiaalipolitiikka) Mikko Aaltosen
varaedustajaksi Hannamari Vilhuselle YTHS:n valtuuskunnan kokoukseen 31.5.2018.

−

Hallitus avasi haun hankeavustuksista syksylle 2018 huhtikuussa. Kampusvaliokunnat ovat
käsitelleet järjestöjen esitykset hankeavustuksiksi. Hallitus hyväksyi kampusvaliokuntien esitykset
muutoksella, Deittikerho: myönnetään avustusta 175 € avustusta puhujan palkkioihin, jossa
huomioitu jo palkkion verotus. Puhujan kanssa on laadittava työsopimus ja puhujan toimitettava
verokortti ISYYlle. Kopiokiintiö 200 kpl. Tilat yliopistolta, mainontaa ja markkinointia voi tehdä
ilmaiseksi ISYYn kanavien kautta.

−

Pääsihteeri ja kirjanpitäjä ovat kilpailuttaneet työterveyshuollon palvelut ISYYn henkilöstölle.
Kilpailutuksessa vertailtiin kolmen eri toimijan tarjouksia työterveyspalvelujen järjestämisestä
Kuopiossa ja Joensuussa. Kilpailutuksen lopputuloksia esiteltiin koko henkilöstölle 16.5.2018
palaverissa. Työterveyshuollon sopimuksessa on kolmen kuukauden irtisanomisaika.
Kilpailutusmateriaali nähtävillä kokouksessa. Valittiin ISYYn henkilöstön työterveyshuollon
palveluntarjoajaksi Joensuussa ja Kuopiossa kokonaisvaltaisesti parhaimman tarjouksen tehnyt
Pihlajalinna Oyj 19.8.2018 alkaen.
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Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin saa Itä-Suomen
yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 67.2 §:n mukaan hakea muutosta oikaisupyynnöllä,
oikaisuvaatimuksella tai valittamalla:
−

Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat

−

Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta
hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.

−

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit

Seuraava kokous: 25.5. klo 12.00.
Annika Rajasalo
Hallintokoordinaattori
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