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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 29/2018
Aika: 24.10.2018 klo 17.24- 21.14
Paikka: BOR101 ja SN300
Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 67§:ssä säädetään:
−

Helena Vuorenmiehen säätiö kuuluu Itä-Suomen yliopiston rahastoihin. Säätiön tarkoituksena on
"Savosta kotoisin olevien nuorten jatkokoulutuksessa olevien opinnoissa lahjakkuutta ja ahkeruutta
osoittaneiden tutkijoiden työtä. Etusijalle asetetaan aineenvaihdunnan ja elintoimintojen sääntelyn
tutkimus." Säätiön asioita hoitaa viisijäseninen hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Itä-Suomen
yliopiston Kuopion kampuksella kulloinkin virassa oleva rehtori. Muut jäsenet valitsee Itä-Suomen
yliopiston hallitus kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että kaksi jäsentä valitaan
professorikunnan ehdottamana jäsenenä, yksi jatkokoulutettavien ja yksi ylioppilaskunnan
ehdottamana jäsenenä. Vuonna 2018 erovuorossa on opiskelijajäsen. Itä-Suomen yliopisto on
pyytänyt Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskuntaa nimeämään yhden opiskelijajäsenen Helena
Vuorenmiehen säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2019-2020. Koulutus- ja sosiaalipoliittinen
asiantuntija avasi haun Helena Vuorenmiehen säätiön hallituksen opiskelijajäseneksi 14.9.2018.
Hakuaika päättyi 28.8. klo 12. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia Helena Vuorenmiehen
säätiön hallitukseen jätettiin 2 kpl. Hallitus päätti esittää nimitettäväksi yhteiskuntatieteiden
tohtoriopiskelija Ari Tervashonka Helena Vuorenmiehen säätiön hallituksen opiskelijajäseneksi
toimikaudeksi 2019-2020.

−

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry:n (OLL) liittokokous on 8.-9.11.2018. ISYYllä on käytettävissä
seitsemän (7) ääntä liittokokouksessa. Yksi henkilö voi käyttää korkeintaan kolmea (3) ääntä.
Valittiin ISYYn delegaatio Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry:n (OLL) liittokokouksen: Niklas Leinonen 3
ääntä, Ada Hyytiäinen 2 ääntä, Sara Salonen 1 ääni, ja Tommi Manninen 1 ääni.

−

ISYYn yhdeksännet vuosijuhlat on tarkoitus järjestää 14.3.2019 Kuopiossa. Vuosijuhlamestari oli
avoimessa haussa kahteen otteeseen alkusyksystä 2018. Hakuaikana toimeen tuli yksi hakemus.
Rekrytointiryhmä haastatteli hakijan. Rekrytointiryhmän yksimielinen esitys on, että Heli
Komulainen valitaan vuosijuhlamestariksi ISYYn vuosijuhliin 2019. Valittiin Heli Komulainen
vuosijuhlamestariksi ISYYn vuosijuhliin 2019.

−

Pääsihteeri ja hallituksen puheenjohtaja ovat neuvotelleet työntekijöiden edustajien kanssa
paikallisesta sopimuksesta keväästä 2018 asti. 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 neuvottelutilannetta 11.10.2018 kokouksessaan 28/2018 ja päätti
neuvottelutavoitteista. 23.10.2018 syysloman jälkeen pidettiin neuvonpito tilanteesta ja
informoitiin työntekijöiden edustajia hallituksen tulevasta esityksestä.
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Hallitus on keskustellut paikallisen sopimisen tavoitteista ja todennut, että Ylioppilaskuntien
työehtosopimuksen mukaiset kirjaukset ovat lähempänä työnantajan neuvottelutavoitteita.
Työsuhde-etujen määrittely ja TES-vapaiden ajankohta ovat työnantajan toimivaltaan kuuluvia
asioita, niiden takia ei paikallista sopimusta tarvita. Kilpailukykysopimuksen mukaisen pysyvän
työajan pidennys toteutetaan työehtosopimuksen mukaan, mikäli paikallisesti ei toisin sovita.
Hallitus päätti, että se irtisanoo 25.3.2014 päivätyn paikallisen sopimuksen Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunnan työntekijöiden työsuhteiden eduista. Sopimus irtisanotaan päättyväksi 24.1.2019
työehtosopimuslain mukaisen kolmen kuukauden irtisanomisajan kuluttua. Pöytäkirja pykälän
osalta tarkastettiin kokouksessa. Hallitus päättää joulukuussa 2018 henkilökunnan työsuhdeeduista vuodelle 2019.

−

ISYYn hallitus kokoustaa aina edustajiston kokouksen aikana ja tekee tarvittaessa päätöksiä. Hallitus
teki edustajiston kokouksen aikana seuraavat päätökset:
o

ISYYn toistaiseksi voimassa oleva yhdenvertaisuussuunnitelma on hyväksytty edustajistossa
vuonna 2011. Lainsäädännön ja toimintaympäristön muutoksen myötä on tullut
tarpeelliseksi päivittää yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Yhdenvertaisuussuunnitelman
uudistaminen oli ISYY:n 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 ja esitti sen hyväksymistä edustajistolle.
Edustajisto käsitteli ISYYn yhdenvertaisuussuunnitelman ja hyväksyi sen edustajistossa
seuraavin muutoksin.
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Edaattori Iida-Lotta Sutinen esitti, että: rivi 1, iso Y, Yhdenvertaisuussuunnitelma
isolla, eli iso Y. Hallitus otti Sutisen esityksen nimiinsä.
Edaattori Sutinen esitti, että rivi 6 ISYY kirjoitusasu tarkastetaan.
Edaattori Veikko Vauhkonen esitti, että rivi 23 Suomen perustuslain 6 § 1-2 ja 4
momenttien mukaan. Hallitus otti Vauhkosen esityksen nimiinsä.
Edaattori Iida-Lotta Sutinen esitti rivi 38 muutos: sidosryhmien JA Itä-Suomen
yliopiston kanssa. Lisätään "(UEF)" sanojen “yliopiston” ja “kanssa” väliin. Hallitus
otti Sutisen esityksen nimiinsä.
Edaattori Sutinen esitti rivi 50: lisätään perustuslaki: hallitus otti Sutisen esityksen
nimiinsä,
rivi 51 työturvallisuuslaki (738/2002), hallitus otti Sutisen esityksen nimiinsä,
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▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪

rivi 52 EU 2016/2102 hallitus ei ottanut Sutisen esitystä nimiinsä, Koskelo kannatti
Sutisen esitystä. Koeäänestyksessä Sutisen esitys voitti ja tuli edustajiston
päätökseksi.
Edaattori Iida-Lotta Sutinen esitti rivit71-74 erityiskohtelu: Korjataan muotoon:
"Toimintaa, jolla edistetään tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumista ja
ehkäistään syrjinnästä johtuvia haittoja. Positiivista erityiskohtelua on esimerkiksi
heikommassa asemassa olevan ihmisen erityinen huomioiminen ja tukeminen.
Erityiskohtelun tulee olla perusteltua ja oikeassa suhteessa tavoitteisiin nähden.
Sillä ei voida rekrytointitilanteessa sivuuttaa tehtävään haastateltavan pätevyyden
arviointia." Tenhovuori kannatti Sutisen esitystä. Suoritettiin kättennostoäänestys.
Puheenjohtaja totesi, että edustajisto yksimielisesti hyväksyi esityksen.
Edaattori Iida-Lotta Sutinen esitti rivit 139-40, stilistinen muokkaus: Korjataan
muotoon: "ISYY huolehtii viestinnän monimuotoisuudesta ja monikanavaisuudesta.
ISYY viestii lähtökohtaisesti kahdella kielellä, suomeksi ja englanniksi. Viestinnän
tulee olla selkeää, asiallista ja ymmärrettävää. Lyhenteet ja slangisanat kirjoitetaan
auki. Viestinnässä pyritään sukupuolineutraalisuuteen ja välttämään stereotypioita.
Tärkeät asiat julkaistaan useammassa kuin yhdessä viestintäkanavassa. Sosiaalista
mediaa hyödynnetään muiden viestintäkanavien ohella. ISYY pyrkii kehittämään
viestintäänsä sekä tekemään siitä kaikille esteetöntä ja saavutettavaa. ISYYn tulee
muotoilla digitaalinen sisältö ymmärrettäväksi ja helpoksi käyttää. Viestinnässä
noudatetaan EU:n saavutettavuusdirektiiviä. ((EU) 2016/2102)" hallitus otti Sutisen
esityksen nimiinsä.
Edaattori Iida-Lotta Sutinen esitti rivi 158 lisäys: kuitenkin vähintään. Edustajisto
hyväksyi yksimielisesti.
Edaattori Iida-Lotta Sutinen esitti rivi 17: lisätään alkuun voimassaoloaika 2022 asti.
Vauhkonen kannatti Sutisen esitystä. Edustajisto hyväksyi yksimielisesti.
Edaattori Iida-Lotta Sutinen: rivi 206 kampustapahtumien. Hallitus otti Sutisen
esityksen nimiinsä.
Edaattori Fuma Simson esitti, rivi 224 rivi pois ja korvataan tosun kirjauksella:
orientations will be done together with UEF. Edaattorit Koskelo ja Vauhkonen
kannattivat.
Edaattori Tenhovuori esitti, että ISYY avustaa yliopistoa tarvittaessa järjestämään
kansainvälisten opiskelijoiden ja kotimaisten opiskelijoiden yhteisen orientaation
kansainvälisten opiskelijoiden tarpeita vastaavalla tavalla. Edaattori Fuma Simson
kannatti Tenhovuoren esitystä ja veti oman esityksensä pois. Edustajisto hyväksyi
yksimielisesti Tenhovuoren esityksen.
Edaattori Sutinen esitti rivit 316-320: korjataan: monimuotoisuus. Hallitus otti
Sutisen esityksen nimiinsä
Edaattori Fuma Simson esitti rivi 331: poisto tarvittaessa. Edaattori Koskelo
kannatti. Edaattorit Vauhkonen, Peltokangas kannattivat pohjaa. Koeäänestys
kättennostoäänestyksenä: hallituksen pohja voitti.
Edaattori Sutinen esitti rivi 371: rektytointi: Korjataan muotoon: "Rekrypäätöksen
jälkeen tarpeettomiksi tulleet hakuasiakirjat on turvallisuussyistä hävitettävä
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▪

▪
▪

asianmukaisesti. Valituksi tulleen henkilön hakuasiakirjat tulee säilyttää
turvallisesti." Edaattori Utriainen kannatti. Edustajisto hyväksyi yksimielisesti.
Edaattori Koskelo esitti rivi 371: rekrytointi. kun valitusaika on päättynyt. Edaattori
Anttalainen kannatti Koskelon esitystä. Sutinen muutti esitystään, Koskelo veti
oman esityksensä pois ja kannatti Sutisen muutettua esitystä.
Edaattori Vauhkonen esitti, rivi 295: poistetaan palkkaus. Vauhkosen esitys
kannattamattomana raukesi.
Edaattori Vauhkonen: muutetaan tes työehtosopimukseksi. Edustajisto hyväksyi
stilistisinä korjauksina hallituksen tehtäväksi.

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: 31.10.2018.
Annika Rajasalo
Hallintokoordinaattori
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