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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 23/2019 
Aika: 13.5.2019 klo 10.09 – 11.12. 
Paikka: CK216, MD200 

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

 Hallinnon opiskelijaedustajien valintatyöryhmän perustaminen ja esittelyn delegoiminen. Useimpien 
Itä-Suomen yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien kausi päättyy 31.12.2019, joten hallituksen ja 
edustajiston päätettäväksi tulee syksyllä suuri määrä tärkeitä henkilövalintoja. Ylioppilaskunnan 
asiantuntijat hoitavat hakuprosessin, mutta valintaprosessin valmistelun tukena on yleensä ollut 
valintatyöryhmä. Hallitus päätti perustaa hallinnon opiskelijaedustajien valintatyöryhmän. Valittiin 
työryhmän jäseniksi hallituksesta Aleksi Kinnunen ja Saara Loukiainen sekä varalle Ada Hyytiäinen, 
kaksi edunvalvonta-asiantuntijaa sekä esitetään edustajistolle, että se valitsee työryhmään 
halutessaan enintään kaksi jäsentä. Päätettiin delegoida pääsihteerin esittelyvastuu hallinnon-
opiskelijaedustajavalinnoissa vuoden 2019 loppuun asti koulutus- ja sosiaalipoliittiselle 
asiantuntijalle (Mikko Aaltonen). 

 Korkeakoululiikunnan suunnittelija Sirpa Riston esitys. Hallitus hyväksyi Sirpa Riston esityksen. 
 Pääsihteerin sijaisen Hannele Mirolan esitys. Valittiin Matti Averio sihteeriksi Aino Peltosen 

esityksestä kohdan käsittelyn ajaksi. Hallitus hyväksyi Hannele Mirolan esityksen. 
 SYL:n kehitysyhteistyökeräykseen osallistuminen. Hallitus päätti mainostaa SYL:n 

kehitysyhteistyökeräystä opiskelijoille ja kannustaa opiskelijoita osallistumaan SYL:n järjestämään 
kehitysyhteistyökeräykseen. 
 

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. 

 Hallinnon opiskelijaedustajien valinta – lähetekeskustelu. Yliopistolain (558/2009) § 46 mukaan 
ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on nimetä opiskelijoiden edustajat 3 luvussa tarkoitettuihin 
yliopiston toimielimiin. Näitä ovat Itä-Suomen yliopistossa yliopiston hallitus, yliopistokollegio sekä 
tiedekuntaneuvostot. Nykyisten opiskelijajäsenten toimikausi em. toimielimissä päättyy 31.12.2019. 
Uusien opiskelijajäsenten toimikausi alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2021. Hallitus päätti esittää 
edustajistolle, että edustajisto käy hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta lähetekeskustelun. 

 ISYYn linjapaperin hyväksyminen. ISYYn edustajisto valitsi kokouksessaan 2/2018 
Linjapaperivaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella Linjapaperi ISYYlle. Lähetekeskustelu uudesta 
linjapaperista käytiin edustajiston kokouksessa 3/2018. ISYYn Linjapaperivaliokunta lähetti valmiin 
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linjapaperin hallituksen hyväksyttäväksi ja lähetettäväksi edustajiston käsittelyyn vuoden 2018 
lopulla. Edustajisto palautti linjapaperin uudelleen valmisteltavaksi kokouksessaan 8/2018. 
Linjapaperivaliokunta on muokannut linjapaperia tammikuun 2019 kommentointikierroksella 
saadun palautteen perusteella ja esittää ISYYn linjapaperin edustajiston käsiteltäväksi. Hallitus päätti 
esittää, että edustajisto käsittelee ja hyväksyy ISYYn linjapaperin. 

 Valitus hallinto-oikeuteen, Koskelo. Marko Koskelo on tehnyt valituksen Itä-Suomen hallinto-
oikeuteen hakien muutosta Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston päätökseen 
4.12.2018 §10. Hallitus päätti esittää, että edustajisto hyväksyy lausunnon Itä-Suomen hallinto-
oikeudelle. 

 Sääntövaliokunnan täydentäminen ja puheenjohtajan valinta. Sääntövaliokunnan puheenjohtaja 
Veikko Vauhkonen on pyytänyt eroa edustajistosta lähestyvän valmistumisen vuoksi, joten hän ei ole 
enää vaalikelpoinen sääntövaliokunnan puheenjohtajaksi.  Hallitus esittää edustajistolle, että se 
toteaa ettei Veikko Vauhkonen ole enää edustajiston jäsen eikä siten voi toimia sääntövaliokunnan 
puheenjohtajana eikä Matti Averio ole enää vaalikelpoinen sääntövaliokunnan jäseneksi toimiessaan 
ISYYn hallituksessa. Hallitus esittää, että edustajisto valitsee sääntövaliokuntaan kaksi uutta jäsentä 
sekä valitsee sääntövaliokunnan puheenjohtajan valiokunnan jäsenten keskuudesta. 

 Linjapaperivaliokunnan täydentäminen. Hanna Saarelainen on pyytänyt eroa edustajistosta ja 
linjapaperivaliokunnasta, joten hän ei ole enää käytettävissä edustajiston, eikä 
linjapaperivaliokunnan jäseneksi. Hallitus päätti esittää, että edustajisto toteaa, etteivät Hanna 
Saarelainen ja Miska Tanskanen ole enää edustajiston jäseniä, eivätkä siten voi toimia 
linjapaperivaliokunnan jäsenenä. Hallitus esittää, että edustajisto täydentää linjapaperivaliokuntaa 
kahdella jäsenellä. 

 Suvantokatu 6 vuokratilojen koneellinen ilmastointi. Hallitus päätti esittää edustajistolle, että ISYY 
asennuttaa vuokratilaan asianmukaiset jäähdytyslaitteet kustannusarvion ollessa tähän mennessä 
saatujen tarjousten perusteella noin 7000 euroa. 

Seuraava kokous: ke 22.5.2019 klo 14.  

 

Kalle Parviainen 
Kansainvälisten asioiden ja hallinnon koordinaattori 


