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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 28/2018
Aika: 10.10.2018 klo 10.08- 17.05.
Paikka: Haltia, kokoushuone ja GHO

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67§:ssä säädetään:
−

Joensuun järjestöjaoston puheenjohtaja Ada Hyytiäinen on pyytänyt eroa jaostopuheenjohtajan
tehtävästään hallitustoimen vuoksi. Hallitus avasi haun järjestöjaoston puheenjohtajaksi ajalle 2.109.10.2018. Hakuaikana on tullut yksi hakemus. Hallitus päätti nimetä Joensuun järjestöjaoston
puheenjohtajaksi Saara Loukiaisen

−

Akateeminen rehtori on antanut päätöksen Ohjauksen, opiskeluhyvinvoinnin ja työelämäyhteyksien
kehittämisohjelma 2018–2020 sekä kehittämisohjelman ohjausryhmän ja projektiryhmän
asettamisesta ajalle 1.2.2018–31.12.2020. UEF pyytää ISYYtä nimeämään kehittämisohjelman
ohjausryhmään opiskelijaedustajan. Hallitus päätti nimetä opiskelijaedustajaksi Ohjauksen,
opiskeluhyvinvoinnin ja työelämäyhteyksien kehittämisohjelman 2018-2020 projektiryhmään Ada
Hyytiäisen.

−

Opiskelija on jättänyt jäsenmaksun palautushakemuksen Kuopion toimistolle 4.10.2018. Hakemus
on palautettu syksyn käsittelyajan jälkeen. Hallitus hyväksyi opiskelijan jäsenmaksun palautuksen
lukuvuodelle 2018-2019.

−

Hallitus on kaksi kertaa vuodessa jakanut yleis- ja hankeavustuksia. Hallitus päätti yleis- ja
hankeavustusten hakuajan, valmistelee hakukuulutuksen ja avaa keväälle 2018 yleis- ja
hankeavustusten haun. Hankeavustusten kriteereinä yhdenvertaisuus, kansainvälisyys ja
ainejärjestöjen välinen yhteistyö (yhteinen hakemus). Yleisavustusten myöntämisen edellytyksenä
ainejärjestöjen oma varainhankinta. Hallitus avaa haun yleis- ja hankeavustuksille 15.10.-4.11.2018.
Puheenjohtaja laatii hakukuulutuksen.

−

Uljaan päätoimittajan toistaiseksi voimassa oleva toimi tuli avoimeksi edellisen pitkäaikaisen
päätoimittajan irtisanouduttua toimesta. Hallitus avasi Uljaan päätoimittajan haun ajalle 31.8.30.9.2018. Hakuaikana toimeen tuli yhteensä kuusi hakemusta. Hallituksen valitsema
rekrytointiryhmä haastatteli kaksi hakijaa. Rekrytointiryhmän yksimielisenä esityksenä on Jussi
Turusen valitseminen Uljaan päätoimittajaksi. Hallitus päätti valita Uljaan päätoimittajan
toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen Jussi Turusen 1.11.2018 alkaen. Turusen
kieltäytymisen varalle valitaan Ilkka Hemmilä.

−

ISYYn toistaiseksi voimassa oleva yhdenvertaisuussuunnitelma on hyväksytty edustajistossa vuonna
2011. Lainsäädännön ja toimintaympäristön muutoksen myötä on tullut tarpeelliseksi päivittää
yhdenvertaisuussuunnitelmaa.
Yhdenvertaisuussuunnitelman
uudistaminen
oli
ISYYn
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toimintasuunnitelmassa jo vuonna 2017, jolloin uudistuksen työstäminen aloitettiin. Koulutus- ja
sosiaalipoliittinen asiantuntija sekä hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava ovat työstäneet
yhdenvertaisuussuunnitelmaa kevään ajan. Edustajisto kävi yhdenvertaisuussuunitelmasta
lähetekeskustelun kevään kokouksessaan 8.5. jonka perusteella yhdenvertaisuussuunnitelmaa
muokattiin. Tämän jälkeen yhdenvertaisuussuunnitelma oli jäsenistön sekä sidosryhmien
kommentoitavana ajalla 23.5. - 15.8. ISYYn henkilökunta käsitteli yhdenvertaisuussuunnitelmaa
henkilökunnan ja hallituksen retriitissä Tahkolla 8.8. Saatujen kommenttien perusteella koulutus- ja
sosiaalipoliittinen asiantuntija, hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava sekä hallituksen, 27.9.
eronneeksi
katsottu,
kansainvälisten
asioiden
vastaava
ovat
muokanneet
yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä sen englanninkielistä käännöstä lopulliseen muotoon. Mikko
Aaltonen esitteli yhdenvertaisuussuunnitelmaa hallitukselle. Hallitus hyväksyi yksimielisesti
yhdenvertaisuussuunnitelman.
Hallitus
esittää
edustajistolle
hyväksyttäväksi
ISYYn
yhdenvertaisuussuunnitelman.
−

Ylioppilaskunnan sääntöjen 31.1 § mukaan ylioppilaskunnan hallituksen tehtävä on: 3. valita
opiskelijaedustajat yliopiston toimielimiin, ei kuitenkaan tiedekuntaneuvostoihin niiden
toimikausien alussa, yliopiston kollegioon tai hallitukseen, kuten sääntöjen 18 §:n 1. momentin 16.
ja 17. kohdassa määritellään; 4. täydentää tarvittaessa tiedekuntaneuvostoja kesken niiden
toimikauden.
o

o

Itä-Suomen yliopiston (UEF) Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan (LuMet)
tiedekuntaneuvoston jäsen on pyytänyt eroa toimestaan. Henkilökohtainen varajäsen ei ole
käytettävissä varsinaiseksi jäseneksi.
UEF:n
Yhteiskuntatieteiden
ja
kauppatieteiden
tiedekunnan
(YHKA)
perustutkintokoulutuksen kehittämisryhmän jäsen on pyytänyt eroa toimikunnasta.
Edunvalvontasihteeri Koivaara avasi kumpaankin toimeen julkisen haun 21.9. Haku päättyi
7.10. Hakuaikana LuMetin tiedekuntaneuvostoon tuli yksi hakemus. Hakuaikana YHKAn
perustutkintokoulutuksen kehittämisryhmään tuli kaksi hakemusta.

Hallitus
valitsi
LuMetin
tiedekuntaneuvostoon
Janette
perustutkintokoulutuksen kehittämisryhmään Aleksi Laaksosen.
−

Hellbergin

ja

YHKAn

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18.1 § mukaan ylioppilaskunnan edustajiston tehtävä on: 16. täydentää
yliopiston kollegiota ja hallitusta, ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä.
o

UEF:n yliopistokollegion yksi jäsentä on pyytänyt eroa toimestaan. Lisäksi jäsen on
ilmoittautunut poissaolevaksi ja on näin vaalikelvoton yliopistokollegion jäseneksi.
Kummankin jäsenen henkilökohtaiselta varajäseneltä on kysytty ovatko nämä käytettävissä
varsinaisen jäsenen toimeen. Toinen varajäsenistä on käytettävissä varsinaisen jäsenen
toimeen.

Edunvalvontasihteeri Koivaara avasi yliopistokollegion jäsenen ja varajäsenen toimeen julkisen
haun 21.9. Haku päättyi 7.10. Hakuaikana toimiin saapui kaksi hakemusta. Hallitus päätti esittää
edustajistolle, että:
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o
o

Valitaan Janette Hellberg UEF:n yliopistokollegion varsinaiseksi jäseneksi.
Valitaan Auli Korhonen UEF:n yliopistokollegion varajäseneksi.

Edunvalvontasihteeri on tehnyt esitykset hakijoiden CV:n ja hakemusten perusteella.
−

Yhdelle Mundus COSI-maisteriohjelman opiskelijalle on anottu vapautusta ylioppilaskunnan
jäsenmaksusta syyslukukaudeksi 2018. Hän on rekisteröityneinä ohjelmaa koordinoivaan
yliopistoon Ranskassa, koska siellä hallinnoidaan opintokokonaisuutta. Hänellä on tutkinto-oikeus
kahteen tai kolmeen eri yliopistoon, UEF on yksi näistä. Lisätietoja COSI-maisteriohjelmasta:
http://master-colourscience.eu/. Kyseinen opiskelija on ollut Joensuussa syksyn 2017 ja kevään
2018, ja ylioppilaskunnan jäsenmaksu on maksettu tältä ajalta. Koordinoivan yliopiston
aikatauluista johtuen COSI-opiskelijat voivat valmistua vasta syksyllä 2018. Opiskelijalta ei puutu
opintoja ja gradu on arvosteltu Ranskassa, mutta meidän pitäisi nyt täällä ohjelmassa saada
merkittyä tuo gradu sekä antaa hänelle kokonaisuusmerkintä. Opiskelija ei siis ole suorittanut eikä
tule suorittamaan enää mitään opintoja UEFssa syksyn aikana. Hallitus päätti myöntää
jäsenmaksuvapautuksen syyslukukaudeksi 2018 COSI -maisteriohjelman opiskelijalle.

−

Pääsihteeri ja hallituksen puheenjohtaja ovat neuvotelleet työntekijöiden edustajien kanssa
paikallisesta sopimuksesta. Hallitus hyväksyi kokouksessaan 25/2018 yksimielisesti työnantajan
esityksen paikalliseksi sopimukseksi. Työnantajan esityksestä pidettiin info 18.9.2018. Työntekijät
jättivät edustajiensa välityksellä oman vastaesityksensä paikalliseksi sopimukseksi 30.9. Hallitus
päätti kokouksessaan 27/2018 jatkaa neuvotteluja. 9.10.2018 pidettiin neuvottelut. Hallitus
käsitteli neuvottelujen tilannetta ja päätti työnantajan neuvottelutavoitteista.

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, että SYL avaussemma 7-8.2.2019, mahdollisesti Kuopiossa

−

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

−

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit

Seuraava kokous: 24.10.2018 klo 16

Annika Rajasalo
Hallintokoordinaattori
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