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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 3/2020 

Aika: 21.1.2020 klo 14.04 – 16.40 

Paikka: SN102 Kuopio, M302 Joensuu 

 

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

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

− 9.§ Opiskelijaedustajien nimeäminen Itä-Suomen yliopiston yhdenvertaisuustoimikuntaan. 

Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Aaltonen avasi haun Itä-Suomen yliopiston 

yhdenvertaisuustoimikunnan opiskelijajäseneksi ajalle 15.11.2019 - 3.12.2019. Hakuajan puitteissa 

yhdenvertaisuustoimikuntaan jätettiin yksi hakemus. Hakuajan päättymisen jälkeen saapui myös 

yksi hakemus. ISYYn on nimettävä yhdenvertaisuustoimikuntaan kaksi opiskelijaedustajaa ja näille 

kaksi henkilökohtaista varaedustajaa. Hakuesityksen tekemiseen on käytetty täsmähakua.  

Päätettiin nimetä Sami Tanskanen (Roosa Ylikoski) ja Elina Lommi (Yasmin Ayyoubi) 

opiskelijaedustajiksi Itä-Suomen yliopiston yhdenvertaisuustoimikuntaan vuodeksi 2020. (suluissa 

henkilökohtainen varaedustaja). Roosa Ylikoski ja Yasmin Ayyoubi jääväsivät itsensä pykälän 9.§ 

käsittelyn ajaksi ollessaan esteellisiä sen käsittelyyn. 

− 10.§ Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakunnan opiskelijaedustajien valinta. Itä-Suomen 

yliopiston muutoksenhakulautakuntaan tulee valita kaksi opiskelijaedustajaa sekä heille 

henkilökohtaiset varaedustajat. Muutoksenhakulautakunnan toimikausi on kaksivuotinen. 

Hakuajan puitteissa muutoksenhakulautakuntaan haki viisi opiskelijaa.  

 

Valitaan jäseneksi (suluissa varajäsen) Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakuntaan: Minna 

Tawaststjerna (Jani Tanninen) ja Marko Koskelo (Patrick Hansson).  

 

− 11. § Vuosijuhlamestarin työsopimuksen tarkennus. ISYYn hallitus on tehnyt työsopimuksen 

vuosijuhlamestarin kanssa, jota tulee täydentää maksettavan provision osalta. Päätettiin täydentää 

vuosijuhlamestarin työsopimusta lisäten siihen provisiopalkka.  

 

− 14.§ Jäsenmaksupalautushakemukset, varhaiskasvatuksen opettajakoulutus, liite 4 (ei julkinen).  

 

− 15. § Jäsenmaksupalautusten delegointi. ISYYssä jäsenmaksupäätökset on vuodesta 2014 asti 

delegoitu hallitukselta henkilökunnalle. Päätettiin myöntää ylioppilaskunnan sääntöjen 2 § 4. 

momentin mukaisien jäsenmaksupalautusten päätös tehtäväksi pääsihteerille, 

järjestöasiantuntijalle ja jäsenpalveluasiantuntijalle. 

 

− 17.§ ISYYn vuosijuhlat, illalliskorttien hinnoittelu. ISYYn vuosijuhlat järjestetään lauantaina 

14.3.2020. Tapahtumaan on budjetoitu 6 500 euroa, joten vuosijuhlien kulut tulee kattaa mm. 
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sponsorituotoilla sekä illalliskorttien tuotoilla. Hallitus voi päättää illalliskorttien hinnoittelusta 

osallistujille. Hallitus päätti puheenjohtajan esityksen mukaisesti illalliskorttien hinnoista. ISYYn 

jäsenistölle illalliskorttien hinta on 80 euroa ja ei-jäsenille 100 euroa. Illalliskortin saavat maksutta 

hallituksen jäsenet, pääsihteeri, edustajiston puheenjohtaja, seremoniamestari, juhlapuheen pitäjät 

(2) ja vuosijuhlamestari. Henkilökunnan illalliskortin hinta on 40 euroa. Lisäksi jäsenistölle tarjotaan 

mahdollisuutta hankkia 50 euron hintaan illalliskortti, mikäli jäsen hankkii vähintään 300 euron 

sponsorin vuosijuhlaan. 

− 18. § Edustajiston puheenjohtajiston palkkiot. Hallitus esittää edustajistolle, että puheenjohtajalle 

maksetaan luottamustoimen hoidosta 1000 euroa vuodessa. Varapuheenjohtajille molemmille 

esitetään luottamustoimen hoidosta 500 euroa vuodessa. Vili Moisio, Olli Auvinen ja Valtteri 

Bovellan jääväsivät itsensä pykälän 18.§ käsittelyn ajaksi ollessaan esteellisiä sen käsittelyyn. 

 

 

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 Asia: SYKETTÄ rahoitus- ja yhteistyösopimus (liite 1) 

o Asia:  Kuopion hallitushuone ja siivottu ja uusia kalusteita hankittu 

 

− Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta 

hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.  

− Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

− 8. § Hallinnon opiskelijaedustajien nimeäminen - sukupuolivaikutusten arviointi, liite 2. ISYY julisti 

syksyllä 2019 haettavaksi opiskelijaedustustehtävät yliopiston hallitukseen, yliopistokollegioon sekä 

tiedekuntien tiedekuntaneuvostoihin. Hakuaika oli 9.9. - 24.9. Hakuajan puitteissa mihinkään 

toimielimeen lukuunottamatta yliopiston hallitusta ei saatu riittävää määrää hakemuksia 

luottamustoimien täyttämiseen. ISYYn hallitus päätti kokouksessaan 44/2019 jatkaa hakuaikaa 

hakuaikaa 7 päivällä siten kuin ISYYn säännöissä § 58a määrätään. Lisätyn hakuajan puitteissa 

mihinkään toimielimeen lukuunottamatta Yhteiskuntatieteiden ja Kauppatieteiden tiedekunnan 

tiedekuntaneuvostoa ei saatu tarpeeksi hakemuksia kaikkien luottamustoimien täyttämiseen. 

Täten loput luottamustoimet täytettiin täsmähaulla.  

Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija on koostanut tilaston valittujen henkilöiden 

sukupuolista. Hallitus merkitsee tiedoksi valittujen henkilöiden sukupuolijakauman ja esittää asian 

edelleen edustajistolle ilmoitusasiana.   

− 12.§  ISYYn merkkiohjesäännön päivittäminen, liite 3. Hallituksen puheenjohtajisto on 

valmistellut yhteistyössä edustajiston puheenjohtajiston kanssa ISYYn merkkiohjesääntöön 
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muutoksia. Hallitus esittää edustajistolle, että tekee merkkiohjesääntöön liitteessä 3 olevat 

muutokset.  

− 13. §  Ylioppilaskunnan kuntanauhan muodon linjaaminen. Hallitus esittää edustajistolle, että 

edustajisto linjaa kuntanauhan muodosta. 

− 16. § Hallituksen esitys ylioppilaskunnan kunniajäsenestä (salassa pidettävä). Hallitus tekee 

edustajistolle esityksen kunniajäsenestä. Hallitus palautti asian valmisteluun. 

− 19. § Muut esille tulevat asiat:  

o Asia: ISYYn vuosijuhlien muistamisten hyväntekeväisyyskohde 

o Asia: Pääsihteerin ajankohtaiskatsaus 

 

− 20.§ Tiedottaminen ja toimeenpano. Keskustellaan ja päätetään kokouksessa käsiteltyjen asioiden 

tiedottamisesta ja toimeenpanosta: 8-15. § pääsihteeri, 16.§ pj, 17-18. § pääsihteeri 

 

Seuraava kokous: ma 27.1.2020 klo 11.00 

 

Saara Närä 

Hallintokoordinaattori 

 


