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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 44/2019 

Aika: 9.10.2019 klo 12.07 – 19.17 

Paikka: Kuopio CA106 ja Joensuu CK216 

 

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

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

− 8. §    Opiskelijaedustajan nimeäminen yliopiston hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi - 

esityksen tekeminen edustajistolle. Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Mikko Aaltonen avasi 

haun yliopiston hallituksen opiskelijajäseneksi  ajalle 19.9.2019-3.10.2019 klo 12.00.  Hakuajan 

päättymiseen mennessä yliopiston hallituksen opiskelijajäseneksi jätettiin kaksi hakemusta. 

Hakuprosessin kiireellisyyden vuoksi erillisiä haastatteluja ei yliopiston hallituksen opiskelijajäseneksi 

ehditty järjestää, vaan esitys on tehty pelkästään hakemusten perusteella. Hakemusten perusteella 

HuK Saara Tenhovuori on hakijoista motivoitunein sekä pätevin.  

Hallitus päätti esityksen mukaisesti esittää edustajistolle, että se valitsee Saara Tenhovuoren 

yliopiston hallituksen opiskelijajäseneksi vuoden 2019 loppuun kestävälle toimikaudelle ja esitetään 

valintaa edelleen yliopistokollegion vahvistettavaksi.  

− 9. §    Yliopistokollegion täydentäminen - esityksen tekeminen edustajistolle. ISYYn sääntöjen 18 

§ ylioppilaskunnan edustajiston tehtävänä on täydentää yliopistokollegiota, ylioppilaskunnan 

hallituksen esityksestä. Yliopistokollegion täydentäminen on ylioppilaskunnan sääntöjen 56 § 

määritettyä julkisen vallan käyttöä. Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 § mukaan nimettäessä 

opiskelijaedustajia yliopiston hallintoelimiin on ylioppilaskunnan käytettävä erillistä haku- valinta- ja 

esittelymenettelyä.   Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Mikko Aaltonen avasi haun yliopiston 

hallituksen opiskelijajäseneksi ajalle 19.9.2019 - 3.10.2019 klo 12.00.  Hakuajan päättymiseen 

mennessä yliopistokollegion opiskelijavarajäseneksi jätettiin yksi hakemus. Hakemusten perusteella 

yht. yo. Henri Meerto on hakijoista pätevin sekä motivoitunein. 

Hallitus päätti esityksen mukaan valita Henri Meerton Janette Hellbergin henkilökohtaiseksi 

varajäseneksi Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegioon jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä esittää 

valintaa edustajiston vahvistettavaksi. 

− 10. §    Hallinnon opiskelijaedustajien haku - hakuajan jatkaminen. ISYYn hallitus vahvisti hallinnon 

opiskelijaedustajien valinnan aikataulun syksyllä 2019 kokouksessaan 30/2019. Koulutus- ja 

sosiaalipoliittinen asiantuntija Aaltonen avasi haun yliopiston hallitukseen, yliopistokollegioon sekä 

tiedekuntien tiedekuntaneuvostoihin ajalle 9.9.2019 -24.9.2019 klo 12.00. Yliopiston hallitusta 

lukuun ottamatta ei mihinkään toimielimeen jätetty riittävää määrää hakemuksia kaikkien 

edustuspaikkojen täyttämiseen. Hallitus päätti jatkaa hallinnon opiskelijaedustajien hakuaikaa 7 

vuorokautta ajalle 10.10. – 17.10.2019. 
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− 11. §    Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston täydentäminen. ISYYn sääntöjen 31 § 

mukaan ylioppilaskunnan hallitus nimittää opiskelijaedustajat kesken kautta vapautuneisiin 

tiedekuntaneuvostojen opiskelijaedustuspaikkoihin. Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija 

Mikko Aaltonen avasi haun terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 

opiskelijavarajäseneksi ajalle 24.9.2019 - 3.10.2019 klo 12.00. Hakuajan puitteissa terveystieteiden 

tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijavarajäseneksi jätettiin yksi hakemus. Hakemusten 

perusteella lääk. yo. Roope Sepponen on hakijoista pätevin ja motivoitunein. 

Hallitus päätti esityksen mukaan nimetä Roope Sepposen Henna Räisäsen henkilökohtaiseksi 

varajäseneksi terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon vuoden 2019 loppuun kestäväksi 

toimikaudeksi. 

− 12. §    Palvelusuunnittelijan perhevapaan sijaisen valinta. Palvelusuunnittelija Juho Mutaselle on 

myönnetty perhevapaata ajalle 1.11.2019 – 31.5.2020. Hallitus valitsi 20.9.2019 kokouksessaan 

41/2019 rekrytointiryhmän, sekä päätti avata sijaisen haun ajalle 20.9. – 4.10.2019. Hakuaikana 

tehtävään saapui neljä (4) hakemusta. Rekrytointiryhmä päätti hakemusten perusteella haastatella 

kaksi hakijaa. Rekrytointiryhmä esitti, että palvelusuunnittelija Juho Mutasen perhevapaan sijaiseksi 

valitaan Niklas Leinonen. Hallitus päätti rekrytointiryhmän esityksen mukaisesti. 

− 13. §    Opiskelijan pyyntö mahdollisen hallinto-oikeuden käsittelymaksun maksamisesta. 

Opiskelija haki kesällä 2019 sivuaineoikeutta sivuainepääsykokeessa. Opiskelijalla on todettu 

lukihäiriö ja hänellä on tästä lääkärintodistus. Lukihäiriön perusteella opiskelija haki lisäaikaa 

kokeessa olevan aineiston lukemista varten. Opiskelijalle ei myönnetty lisäaikaa aineiston 

lukemiseen. Opiskelija ei saanut hakemaansa opiskelupaikkaa ja päätti hakea oikaisua 

pääsykoetulokseen sillä perusteella, ettei hänellä ollut tasa-arvoisia mahdollisuuksia kokeessa 

muihin opiskelijoihin verrattuna. Muutoksenhakulautakunta hylkäsi opiskelijan oikaisuvaatimuksen, 

koska pääsykoe oli valmisteltu lisäajantarve huomioon ottaen. Opiskelija haluaisi valittaa 

muutoksenhakulautakunnan päätöksestä Kuopion hallinto-oikeuteen. Opiskelija on pyytänyt, että 

ylioppilaskunta maksaisi hänen käsittelymaksunsa, jos hallinto-oikeus ei päätä asiassa hänen 

eduksensa. 

Hallitus päätti yksimielisesti maksaa opiskelijan hallinto-oikeuden käsittelymaksun, mikäli hallinto-

oikeus ei päätä asiassa opiskelijan eduksi. 

− 14. §    Kansainvälisen toiminnan kehityksen hankeavustus. Kansainvälisen toiminnan kehitykseen 

päätettiin avata hankeavustushaku muiden hankeavustusten kanssa syksyllä 2019. Koska 

hankeavustusaika on lyhyt ja aukeamassa vasta ensi kuun aikana, voitaisiin uudesta avustuksesta 

julkaista ISYYn sivuilla tiedote mahdollisimman pian, jotta järjestöt ehtivät suunnitella hankkeita ensi 

vuodelle. Päätettiin esityksen mukaan julkaista tiedote uudesta avustuksesta (LIITE 1). 

− 15. §    Tilinkäyttöoikeuksista päättäminen (osittain salassa pidettävä). Ylioppilaskunnalle on 

valittu uusi pääsihteeri Sanna Heinonen. Anna-Kristiina Mikkosen työsuhde on päättynyt 20.9.2019. 

Hallituksen toimivaltaan kuuluu tilinkäyttöoikeuksista päättäminen. Poistetaan tilinkäyttöoikeudet 

Anna-Kristiina Mikkoselta. Myönnetään tilinkäyttöoikeudet Sanna Heinoselle.  
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− 16. §    Uuden kerhon hyväksyminen, Joensuu MUN society, LIITE 2. ISYY:n sääntöjen mukaan 

hallitus hyväksyy uudet kerhot. Kerho nimeltään Joensuu MUN society on lähettänyt 

perustamisasiakirjansa hallituksen hyväksyttäväksi. Hallitus päätti hyväksyä Joensuu MUN societyn 

ISYYn kerhoksi, kun kerho on täydentänyt vuosikokouksen koollekutsumistavan. 

 

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. Ei ilmoitusasioita.  

− Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta 

hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.  

− Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

− 18. §     Tiedottaminen ja toimeenpano. Keskustellaan ja päätetään kokouksessa käsiteltyjen asioiden 

tiedottamisesta ja toimeenpanosta: 8, 9, 10 ja 11§ Mikko Aaltonen; 12 ja 13 § ps; 14 § Aino Peltonen; 

15 ja 16 § ps.  

− 20. § Edustajiston kokouksen aikana tarvittavat päätökset. ISYY:n hallitus kokoustaa aina 

edustajiston kokouksen aikana ja tekee tarvittaessa päätöksiä.  Ei tarvittavia päätöksiä edustajiston 

kokouksen aikana. 

 

Seuraava kokous: Viikolla 43. 

 

Saara Närä 

Hallintokoordinaattori 

 


