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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 46/2020 

Aika: 10.12.2020 klo 14:05–21:03 

Paikka: GHO 

 

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. Itä-

Suomen yliopistossa toimii yhdenvertaisuustoimikunta, jonka tehtävänä on edistää 

yhdenvertaisuuslain (1325/2014) sekä miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 

mukaista yhdenvertaisuustyötä ja valvoa lain toteutumista yliopistossa. 

Yhdenvertaisuustoimikunnassa on opiskelijaedustus. ISYYn hallitus nimesi kokouksessaan 3/2020 

opiskelijaedustajat yhdenvertaisuustoimikuntaan vain vuodeksi, jotta edustuskierto saadaan 

samaan sykliin muiden toimikunnan jäsenten kanssa. ISYY:n tulee nimetä 

yhdenvertaisuustoimikuntaan kaksi varsinaista jäsentä ja näille kaksi varajäsentä. 

Hallitus päätti nimetä toimikaudelle 2020–2021 opiskelijaedustajaksi UEF:n 

yhdenvertaisuustoimikuntaan (henkilökohtainen varajäsen suluissa): Marko Koskelon (Maria 

Laurikainen) sekä Roosa Ylikosken (Sami Tanskanen). 

− 10.§ UEF Kuopion ylioppilaskuoron hankeavustus, liite 10.1 ja 10.2. Hallitus myönsi avustusta 75 

euroa. 

 

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: Tänään on edustajiston kokous.  

o Asia: Saara Tenhovuori on ISYYn SYL-kummi vuonna 2021. 

 

− Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta 

hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.  

− Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

− 8.§ ISYYn ehdokkaiden nimeäminen YTHS:n valtuuskunnan jäseneksi. AMK-opiskelijat siirtyvät 

YTHS:n palveluiden piiriin 1.1.2021, kun laki opiskelijaterveydenhuollosta astuu voimaan. YTHS:n 

valtuuskunnan kokoonpano muuttuu samalla niin, että SYL:n nimeämien valtuuskunnan jäsenten 

lukumäärä putoaa 16:sta 9:ään, joista 7 nimetään ylioppilaskuntien esityksestä. SYL:n 
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sosiaalipolitiikan asiantuntija on pyytänyt ISYYta nimeämään kaksi ehdokasta valtuuskunnan 

jäseniksi, joista SYL valitsee edustajat valtuuskuntaan. Ehdokkaiden on edustettava eri sukupuolia. 

Valtuuskunnan valinnassa toteutetaan liittokokouksen 2018 hyväksymää ohjesääntöä, jonka 

kiertävän rotaation mallin mukaan ISYY:lla on varsinainen edustaja valtuuskunnassa vuosina 2021–

2022. 

Hallitus päätti nimetä ISYYn ehdokkaiksi YTHS:n valtuuskunnan jäseniksi 

ensisijaisuusjärjestyksesessä: 1. Laura Ollila (nainen) ja 2. Arttu Leppäkynnäs (mies). 

− 11.§ Edustajiston kokouksen aikana tarvittavat päätökset. Edustajisto hyväksyi strategian vuosille 

2021–2024 ja hallitus valtuutettiin tekemään stilistiset muutokset strategiaan, mittaristoon sekä 

tavoitteisiin.   

− Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

− Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja toimeenpanosta. 

 

Seuraava kokous: 17.12.2020 klo 15:00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 

 


