ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
17.10.2019

____________________________________________________________________

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 41/2019
Aika: 20.9.2019 klo 14.17 – 21.22
Paikka: Kuopio SN102 ja Joensuu CK216

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

10. § Palvelusuunnittelijan sijaisen rekrytointi, rekrytointiryhmän valinta. Palvelusuunnittelija
Juho Mutaselle on myönnetty perhevapaata ajalle 1.11.2019 – 31.5.2020. Hallituksen tulee
käynnistää rekrytointi sijaisuuden täyttämiseksi mahdollisimman pian. Ada Hyytiäinen esitti
rekrytointityöryhmään henkilöitä Heli Aalto, Ella Partanen, Miska Tanskanen, Susanna Remes ja
pääsihteeri. Hyväksyttiin yksimielisesti. Hallitus delegoi rekrytointi-ilmoituksen valmistelun
rekrytointityöryhmälle. Haku päätettiin avata ajalle 20.9. – 4.10.2019 klo 12. Mahdolliset haastattelut
päätettiin järjestää 8. tai 9.10.

−

11. § Väistyvän pääsihteerin työsopimusasioiden tarkastelu (LIITE 1, ei julkinen). Väistyvä
pääsihteeri on pyytänyt hallitusta tarkastelemaan työsopimusasioitaan. Hallitus päätti yksimielisesti
puheenjohtajan esityksen mukaan.

−

12. § Edustajiston kokouksen aikana tarvittavat päätökset. ISYYn hallitus kokoustaa aina
edustajiston kokouksen aikana ja tekee tarvittaessa päätöksiä. 16. § Pääsihteerirekrytoinnin
aikataulu ja käytännöt: Hallitus muutti pohjaesitystään siten, että haastattelut pidetään lauantaina
28.9. ja edustajisto kokoontuu 30.9. klo 18 tekemään päätöksen. Anonymisoidut hakemukset ja cv:t
ovat edaattoreiden luettavana toimistoilla.

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:
o
o
o

Liisa Kainulainen ISYYn saavutettavuusyhteyshenkilöksi
Tiukanlinnan vuokrasopimus on irtisanottu 31.12.2019 päättymään 31.12.2020
Pääsihteeri työskentelee tänään viimeistä päivää

−

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

−

Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit
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8. §
Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenen edustuskelpoisuus. Yliopistolain (558/2009)
mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on nimetä opiskelijaedustajat yliopistolain 3. luvussa
mainittuihin toimielimiin. Näitä ovat Itä-Suomen yliopistossa yliopiston hallitus, yliopistokollegio
sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvostot. Koska yliopiston hallitus on yliopiston korkein päättävä elin,
joka käyttää merkittävää taloudellista ja ohjauksellista valtaa yliopistossa, on perusteltua, että
ylioppilaskunta alkaa viipymättä toimiin uuden opiskelijaedustajan nimittämiseksi. Koska nykyinen
pääsihteeri on irtisanoutunut toimestaan ja uuden pääsihteerin rekrytointiprosessi on vielä kesken,
on perusteltua, että asiassa esittelijänä toimii muu ylioppilaskuntaan työsuhteessa oleva henkilö.
Hallitus merkitsi tiedoksi, että Juho Pulkka on menettänyt edustuskelpoisuutensa Itä-Suomen
yliopiston hallituksessa. Hallitus merkitsi tiedoksi alkaneensa viipymättä tarpeellisiin toimiin uuden
opiskelijaedustajan tehtävän täyttämiseksi. Hallitus saattaa em. asiat edustajiston tietoon. Hallitus
delegoi pääsihteerin valmistelu- ja esittelyvastuun asiassa koulutus- ja sosiaalipoliittiselle
asiantuntijalle Mikko Aaltoselle siten kuin ISYYn sääntöjen § 46 määrätään.

−

9. §
Opiskelijaedustajien edustuskelpoisuus - muut toimielimet. Yliopistolain 39 § mukaan
opiskelijan on vuosittain ilmoittauduttava yliopistoon joko läsnä- tai poissaolevaksi. Rehtorin
asettama ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2019-2020 päättyi 15.9. Ilmoittautumisajan päätyttyä
koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Mikko Aaltonen tarkasti kaikkien ylioppilaskunnan
nimittämien hallinnon opiskelijaedustajien läsnäolostatuksen. Tarkastuksen perusteella osa
opiskelijaedustajista on valmistunut, eikä heillä ole muita opinto-oikeuksia Itä-Suomen yliopistoon ja
täten he ovat menettäneet edustuskelpoisuutensa.
Hallitus merkitsi tiedoksi, että opiskelijaedustajana toimivia henkilöitä on valmistunut ja he siten ovat
menettäneet edustuskelpoisuutensa toimia opiskelijaedustajana. Hallitus merkitsi tiedoksi
alkaneensa tarpeellisiin toimiin opiskelijaedustuspaikkojen täyttämiseksi.

−

14. §
Tiedottaminen ja toimeenpano. Todettiin ja päätettiin tiedottamisesta ja toimeenpanosta
seuraavaa: 8. ja 9. §, pääsihteeri; 10. §, rekrytointiryhmä; 11. §, puheenjohtaja.

Seuraava kokous: 24.9. klo 12.

Saara Närä
Hallintokoordinaattori
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