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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 13/2019 
Aika: 13.3.2019 klo 12.08 – 14.47. 
Paikka: CK216, CA106 

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston 
ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

 Oikaisuvaatimus Koskelo. Hallitus esittää edustajistolle, että edustajisto hylkää oikaisuvaatimuksen 
perusteettomana ja toimittaa perustelut esityksen tueksi ennen edustajiston kokousta. 

 Oikaisupyyntö Haapajärvi. Hallitus esittää edustajistolle, että edustajisto hylkää oikaisupyynnön 
perusteettomana ja toimittaa perustelut esityksen tueksi ennen edustajiston kokousta. 

 Työsuhteeseen liittyvät asiat Valto Merta (osittain ei-julkinen). Hallitus hyväksyi vastauksen Valto 
Merran kirjeeseen. 

 Vastaukset edustajiston esittämiin ponsiin. Edustajisto on kokouksessaan 1/2019 esittänyt 
hallitukselle ponsia. Hallitus hyväksyi vastaukset edustajiston ponsiin. 

 Kunnia- ja ansiomerkkien myöntäminen. ISYYn merkkiohjesäännön mukaan hallitus päättää kunnia- 
ja ansiomerkkien antamisesta. Hallitus päätti antaa kunniamerkin Pekka Koivaaralle sekä Paula 
Kettuselle ja ansiomerkin Juho Ikoselle sekä Saara Hanhelalle. 

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. 

 ISYYn sääntöjen viittaus- ja kielioppivirheiden korjaus. ISYYn hallitus antoi sääntövaliokunnan 
tehtäväksi valmistella sääntömuutoksia, niin että sääntöjen lukuisat viittaus- ja kielioppivirheet 
korjattaisiin. Hallitus päätti palauttaa asian hallituksen uudelleen valmisteluun siten, että hallitus 
tarkastelee sääntömuutoksia kokonaisuutena. 

 Muutoksia ISYYn sääntöjen tilinpäätöstä koskeviin kohtiin. Hallitus päätti palauttaa asian hallituksen 
uudelleen valmisteluun siten, että hallitus tarkastelee sääntömuutoksia kokonaisuutena. 

 Muutoksia ISYYn sääntöjen muutoksenhakua koskeviin kohtiin. ISYYn sääntöjen muutoksenhakua 
koskevat kohdat eivät vastaa voimassaolevaa lainsäädäntöä. ISYYn hallitus antoi sääntövaliokunnan 
tehtäväksi valmistella sääntömuutoksia niin, että säännöt vastaisivat nykyistä yliopistolakia. Hallitus 
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päätti palauttaa asian hallituksen uudelleen valmisteluun siten, että hallitus tarkastelee 
sääntömuutoksia kokonaisuutena. 

 Ylioppilaskunnan toimintakertomuksen hyväksyminen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018. Hallitus jätti 
asian pöydälle. 

 Ylioppilaskunnan tilinpäätöksen hyväksyminen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018. Hallitus jätti asian 
pöydälle. 

 

Seuraava kokous: ma 18.3.2019 klo 7.30 sähköpostikokous, ke 20.3.2019. 

 

Kalle Parviainen 
Kansainvälisten asioiden ja hallinnon koordinaattori 


