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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 40/2020 

Aika: 10.11.2020 klo 10.01–11.13 

Paikka: GHO 

 

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

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

−  

 

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: Talousvaliokunnan lausunto kioskin kannattavuudesta, liite 5. 

− Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta 

hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.  

− Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

− 8.§ Edustajiston kokouksessa 6-2020 29.10.2020 tullut toivomusponsi, liitteet 8.1 & 8.2. Hallitus 

vastasi edustajistolle ponsiesitykseen.   

− 9.§ Nimeämispyyntö Peppi-tietojenhallintojärjestelmän ohjausryhmään ja työryhmiin, liite 9. Itä-

Suomen yliopisto siirtyy Peppi-tietojenhallintojärjestelmään marraskuussa 2021. Peppi-järjestelmä 

korvaa aiemmin käytössä olleet Itä-Suomen yliopiston tietojärjestelmät.  

Hallitus valtuutti pääsihteerin valmistelemaan henkilöstön ja hallituksen jäsenten nimeämisen 

käyttäjäkohtaisten työryhmien opiskelijoiden ryhmään. Lisäksi hallitus valtuutti koulutus- ja 

sosiaalipoliittisen asiantuntijan valmistelemaan opiskelijaedustajan nimeämisen Peppi-

tietojenkäsittelyjärjestelmän käyttöönoton ohjausryhmään sekä opiskelijaedustajien nimeämisen 

käyttäjäkohtaisten työryhmien opiskelijoiden ryhmään. 

− 10.§ ISYYn 2021 talousarvion luonnoksen käsittely, liitteet 10.1 & 10.2. Hallitus käsitteli 

talousarvioluonnosta ja teki siihen muutoksia. 

− 11.§ Edustajiston kokouksessa tehtyjen päätösten toimeenpano, liite 11. Edustajisto valtuutti 

hallituksen kokouksessaan 29.10.2020 ryhtymään uusien sääntöjen vaatimiin toimenpiteisiin ennen 

uusien sääntöjen voimaanastumista. Hallitukselle annettiin oikeus perustaa uusien sääntöjen 
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mukaisia tiimejä sekä työryhmiä ennen sääntöjen voimaanastumista. Hallitus palautti asian 

valmisteluun puheenjohtajan esityksen mukaisesti. 

− 12.§ ISYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2021, liite 12. Hallitus käsitteli ja teki muutoksia ISYYn 

toimintasuunnitelmaan vuodelle 2021. Hallitus myös hyväksyi puheenjohtajan esityksen, että 

hallitus käsittelee toimintasuunnitelmaa vielä seuraavassa hallituksen kokouksessa, jonka jälkeen se 

lähetetään edustajistolle. 

− Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o Asia: Etätenttikäytännöt.  

o Asia: SYL-delegaation käytännön asiat. 

− Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja toimeenpanosta. 

 

Seuraava kokous: 17.11. klo 11.00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 

 


