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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 36/2020 

Aika: 22.10.2020 klo 10.02–12.36 

Paikka: GHO 

 

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

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

− 9.§   ISYYn SYL-delegaation vahvistaminen, liite 9. Hallitus nimesi delegaatioon SYL-hallitushakijan 

tukihenkilöksi Emmi Rajavuoren ja vahvisti delegaation kokoonpanon. 

− 11.§ ISYYn linjaukset kerhojen toimintaan syksylle 2020, liite 11. ISYYn kerhotoiminnan osalta on 

ilmennyt tarve selventää ja antaa ohjeet kerhojen toiminnalle muuttuneen koronatilanteen vuoksi. 

Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 35-2020. Hallitus hyväksyi päivitetyt kerhojen toimintaohjeet 

syksylle 2020. 

− 15.§ KuoLOn hankeavustushakemus Poikkitieteelliseen verihaasteeseen, liite 15.1 ja 15.2. Hallitus 

päätti myöntää KuoLolle 200 euroa avustusta. 

− 16.§ SYL Liittokokous 2020 ehdokashaastattelu kysymysehdotusten esittäminen. SYL:n hallitukseen 

ja puheenjohtajiksi hakeville järjestetään haastattelu liittokokouksessa, jossa SYL-alumnit Kim Kujala 

ja Riina Lumme esittävät kysymyksiä ehdokkaille. ISYYn delegaatiolta on pyydetty 11.10.2020 

mennessä esityksiä kysymyksistä. ISYY esittää omina kysymyksinään SYL:n ehdokashaastattelua 

varten seuraavat kysymykset:  

o Yliopistojen autonomiaselvitystä tehdään parhaillaan. Millaisena näet yliopistojen 

autonomian tilan? 

o Millaisena näkee laajan yliopistoverkoston merkityksen? 

− 17.§ Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston täydentäminen. 

Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Aaltonen avasi haun luonnontieteiden ja metsätieteiden 

tiedekunnan tiedekuntaneuvoston varajäseneksi 24.9.2020. Hakuaika päättyi 8.10. klo 12.00. Hallitus 

totesi Matti Averion menettäneen edustuskelpoisuutensa luonnontieteiden ja metsätieteiden 

tiedekunnan varajäsenenä. Hallitus nimitti Silja Partasen Mikko Nevalaisen henkilökohtaiseksi 

varajäseneksi luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekuntaneuvostoon toimikauden 2020–2021 

saakka. 

− 18.§ Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston täydentäminen. 

Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Aaltonen avasi haun yhteiskuntatieteiden ja 

kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston varajäseneksi 24.9.2020. Hakuaika päättyi 8.10. 

klo 12.00. Hallitus totesi Ha Nguyenin menettäneen edustuskelpoisuutensa yhteiskuntatieteiden ja 

kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa. Hallitus nimesi kauppatieteiden 



    ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 

 28.10.2020 

  
 
_____________________________________________________________________________ 
   

2 

maisteriopiskelija Miika Hiltusen Lassi Oikkosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi toimikauden 2020–

2021 loppuun saakka.   

− 19.§ Kerho-ohjesäännön siirtymäsäännöksen hyväksyminen. Hallitus hyväksyi ISYYn kerho-

ohjesäännön kokouksessaan 32-2020 16.9.2020. On ilmennyt tarve antaa kerhoille siirtymäaikaa 

ottaa uudet kerho-ohjesäännöt voimaan. Hallitus hyväksyi kerho-ohjesäännön siirtymäsäännöksen, 

jolla kerho-ohjesääntö astuu voimaan 1.1.2021. 

 

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: Setan sääntömääräinen edustajakokous järjestetään 14.-15.11.2020 etäyhteydellä. 

o Asia: Vuokrasopimuksen irtisanominen, Suvantokatu, liite 5.1. 

o Asia: ISYYn 9 kuukauden talouden toteuma, liite 5.2.  

o Asia: Bodium Oy/konkurssipesän loppukokous. 

− Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta 

hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.  

− Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

− 8.§ ISYYn kioskin kannattavuuden arviointi ja kohdennetun yhteistoimintamenettelyn 

käynnistäminen, liitteet 8.1 ja 8.2. Hallitus päätti käynnistää ISYYn toimintasuunnitelman 2020 

kirjauksen mukaisen selvityksen ISYYn kioskin kannattavuudesta sekä mahdollisista 

henkilöstövaikutuksista ja käynnistää Laki yhteistoiminnasta yrityksissä mukaisen 

yhteistoimintamenettelyn kohdistuen kioskin henkilöstöön tuotannollisen ja taloudellisin perustein.  

Hallitus valtuutti pääsihteerin ja hallituksen puheenjohtajan ja hänen varallaan hallituksen 

varapuheenjohtajan tekemään selvityksen sekä käynnistämään Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 

45.§ mukaisesti yhteistoimintaneuvottelut kioskin kannattavuuden henkilöstövaikutuksista.  Lisäksi 

hallitus valtuutti edellä mainitut henkilöt neuvottelemaan ja edustamaan työnantajan näkemystä laki 

yhteistoiminnasta yrityksissä mukaisissa kaikissa toimissa ja neuvotteluissa koko prosessin ajan. 

Lisäksi hallitus pyytää talousvaliokunnalta pykälän 24a § mukaisesti antamaan lausunnon kioskin 

kannattavuudesta. 

− 10.§ 10. § ISYYn jäsenmaksu lukuvuodelle 2021–2022, liite 10. Ylioppilaskunnan jäsenmaksun 

suuruus tulevalle lukuvuodelle 2021–2022 on vahvistettava ennen talousarvion hyväksymistä. 

Hallitus esittää edustajistolle ISYYn jäsenmaksuksi lukuvuodelle 2021–2022:  

o ISYYn jäsenmaksu on lukuvuonna 2021–2022 71,5 euroa.  

o Perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksu on lukukausittain maksettuna syyslukukausi 35,5 

euroa ja kevätlukukausi 36 euroa.  
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o Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksu 2021–2022 on 56 euroa/vuosi ja lukukausittain maksettuna 

syksy/kevät 28 euroa. 

− 12.§ Kollegion täydentäminen. Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Aaltonen avasi haun 

kollegion varajäseneksi 24.9.2020. Hakuaika päättyi 8.10. klo 12.00. Hallitus esittää edustajistolle, 

että edustajisto toteaa Sanna Hietamäen menettäneen edustuskelpoisuutensa yliopistokollegion 

varajäsenenä. Lisäksi hallitus esittää edustajistolle, että se nimeää Julia Kukkoahon Marko Koskelon 

henkilökohtaiseksi varajäseneksi vuoden 2021 loppuun kestävälle toimikaudelle yliopistokollegioon. 

− 13.§ Muutosesitys ylioppilaskunnan hallintorakenteeseen sekä muita muutosesityksiä 

ylioppilaskunnan sääntöihin, liite 13. Sääntövaliokunta on tehnyt kokouksessaan 1/2020 

muutosesityksiä ylioppilaskunnan sääntöihin liittyen vuosijuhlan järjestämispäivään sekä 

ylioppilaskunnan toimintakertomukseen. Sääntövaliokunta on lisäksi kokouksessaan 2/2020 tehnyt 

muutosesityksiä liittyen ylioppilaskunnan hallintorakenteeseen.   

Hallitus esittää edustajistolle, että sääntömuutokset liittyen hallintosääntöön astuvat voimaan 

1.4.2021. Hallitus lisäksi esittää, että edustajisto valtuuttaa hallituksen ryhtymään uusien sääntöjen 

vaatimiin toimenpiteisiin ennen uuden hallintosäännön voimaanastumista. Hallitukselle annetaan 

oikeus perustaa uusien sääntöjen mukaisia tiimejä sekä työryhmiä ennen sääntöjen 

voimaanastumista. 

− 14.§ Ylioppilaskunnan ympäristöohjelma, liite 14. Hallitus kävi läpi ympäristövaliokunnan esityksen 

ISYYn ympäristöohjelmasta ja teki siihen tarvittavat muutosesitykset. 

− Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

− Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja toimeenpanosta. 

 

Seuraava kokous: 27.10.2020 klo 12.00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 

 


