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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 4/2019 

Aika: 18.1.2019 klo 12.13—15.43. 

Paikka: Videoneuvottelut Joensuu CK216, Kuopio E27 

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston 

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

− Toimistosihteerin sijainen. Pääsihteerin vapaan ajaksi 28.1.2019-28.4.2019 on pääsihteerin sijaiseksi 

nimetty Joensuun toimistosihteeri Hannele Mirola. Toimiston jäsenpalvelutyön ja toiminnan 

kannalta on perusteltua, että toimistosihteerille otetaan sijainen määräajaksi. Hallitus päätti ottaa 

toimistosihteerin sijaiseksi ajalle 7.2.2019—7.5.2019 Liisa Kainulaisen. Hallitus toteaa, että 

sijaisuutta on tarjottu vastikään ISYYstä irtisanotuille. 

− Paikallinen sopimus – työntekijöiden neuvotteluesitys. ISYYn hallitus on irtisanonut vuonna 2014 

laaditun paikallisen sopimuksen päättymään 24.1.2019. Hallitus linjasi, että neuvotteluja jatketaan, 

mikäli henkilökunta niin esittää. Henkilökunta ilmoitti 9.1.2019, että he haluavat jatkaa neuvotteluja. 

Hallitus päätti, että pääsektori neuvottelee, eli Susanna Haverinen, Aleksi Kinnunen, pääsihteeri 

Anna-Kristiina Mikkonen ja/tai pääsihteerin sijainen Hannele Mirola edustavat työnantajaa. 

− Järjestöasiantuntijan työaika vanhempainvapaan jälkeen. Hallitus päätti pohjaesityksen mukaisesti 

järjestöasiantuntijan työajasta. 

− Jäsenmaksupalautusten delegointi. Myönnettiin ylioppilaskunnan sääntöjen 2 § 4. momentin 

mukaisien jäsenmaksupalautusten päätös tehtäväksi pääsihteerille, järjestöasiantuntijalle ja 

toimistosihteerille. 

− Jaostojen sihteerien valinta. Ylioppilaskunnan Joensuun ja Kuopion kampuksilla toimivat järjestö- ja 

edunvalvontajaosto, kummallakin kampuksella omansa. Hallitus valitsee jaostojen sihteerin. Mikäli 

sihteeriä ei ole valittu, valitsee jaosto sihteerin keskuudestaan. Hallitus palautti asian uudelleen 

valmisteluun kokouksessaan 3/2019. Valittiin jaostoille sihteereiksi Mikko Aaltonen ja Pekka 

Koivaara. 

− Opiskelijaedustajien valinta kestävän kehityksen neuvottelukuntaan. Itä-Suomen yliopisto on 

pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään kaksi opiskelijaedustajaa ja heille varaedustajat yliopiston 

kestävän kehityksen neuvottelukuntaan (Kekeneku). Hallitus esittää varsinaisiksi jäseniksi Ada 

Hyytiäistä ja Riikka Lipposta, ja varajäseniksi Susanna Haverista ja Lauri Kauppilaa. 

− Opiskelijavaraedustajan nimeäminen yhdenvertaisuustoimikuntaan. Merkittiin tiedoksi Ella Lyytisen 

ero yhdenvertaisuustoimikunnan jäsenyydestä ja todettiin, että Max Pohjonen nousee toimikunnan 

varsinaiseksi jäseneksi. Valittiin Mikko Aaltonen toimikunnan varajäseneksi vuoden 2019 loppuun 

asti. 

− Liitteen hyväksyminen edunvalvontasihteerin työsopimukseen (osittain salainen). Hyväksyttiin 

työsopimukseen liite. 



     ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 

15.02.2019 

  
 
______________________________________________________________________________ 
   

2 

− Skripti ry:n hyväksyminen ISYYn ainejärjestöksi. Päätettiin, että Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat – 

Skripti ry toimii jatkossa Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen tietojenkäsittelytieteen 

opiskelijoiden ainejärjestönä. Todettiin että, Epsilon ry toimii jatkossa Itä-Suomen yliopiston 

Joensuun kampuksen matematiikan ja fysiikan pääaineopiskelijoiden ainejärjestönä.  

− Toimeksianto sääntövaliokunnalle sääntömuutosten valmistelua varten. Päätettiin, että annetaan 

sääntövaliokunnan tehtäväksi tehdä sääntömuutosesitys toimintakertomusta ja tilinpäätöstä 

koskeviin sääntöpykäliin. Päätettiin, että annetaan sääntövaliokunnalle tehtäväksi valmistella 

sääntömuutosesitys ylioppilaskunnan muutoksenhakua koskeviin sääntöihin, että ne vastaisivat 

voimassaolevaa lainsäädäntöä. 

− Sääntövaliokunnan täydentäminen. Todettiin, että Noora Rämö ei ole enää vaalikelpoinen 

edustajiston jäseneksi, eikä voi toimia enää sääntövaliokunnan jäsenenä. Todettiin, että Saara 

Tenhovuori ei ole enää vaalikelpoinen sääntövaliokunnan jäseneksi eikä voi toimia enää 

toimielimessä. Esitetään edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi, etteivät Noora Rämö eikä Saara 

Tenhovuori voi toimia sääntövaliokunnan jäseninä. Esitetään edustajistolle, että se valitsee 

sääntövaliokuntaan uuden jäsenen sekä uuden 1. varajäsenen. 

− Taloushallinnonjärjestelmän lisätunnukset. Päätettiin, että ennen kuin asiasta tehdään päätöksiä, 

Peeta Piiparinen käy Kuopiossa ISYYn kirjanpitäjän kanssa tutustumassa taloushallinnon 

järjestelyihin. Peeta Piiparinen jätti eriävän mielipiteen päätöksestä. 

Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin saa Itä-Suomen 

yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 66 §: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  

− ISYY:n edustajien nimeäminen oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden arvioinnin 

arviointiryhmään palautettiin valmisteluun. 

− Esitys bonuskorttien käytön suosituksesta palautettiin valmisteluun. 

Seuraava kokous: ti 22.1. klo 14- ja 25.1. klo 15-  

 

Kalle Parviainen 

Kansainvälisten asioiden ja hallinnon koordinaattori 


