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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 1/2021 

Aika: 8.1.2020 klo 10:03 – 11:26 

Paikka: GHO 

 

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

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

− 8.§ Tilinkäyttöoikeudet (osittain salassa pidettävä). Osuuspankin tilinkäyttöoikeuksia tulee muuttaa 

henkilövaihdosten vuoksi. Hallitus päätti, että laajat käyttöoikeudet Osuuspankin pääkäyttötilille 

säilyvät Erja Leinosella sekä Sanna Heinosella ja Vesa Janhuselle ja Sami Tanskaselle myönnetään 

tilinkäyttöoikeudet pääkäyttötilille. Lisäksi hallitus päätti poistaa muiden henkilöiden 

tilinkäyttöoikeudet tilille pois lukien Hannele Mirolalle myönnettyä vaihtorahan nosto-oikeutta. 

Hallitus päätti myös hakea Business Eurocard -yrityskortin Vesa Janhuselle ja Sami Tanskaselle. 

− 9.§ Hallituksen jäsenten palkkioiden suuruuden päättäminen. Hallitukselle maksetaan 

kuukausittaista palkkiota luottamustoimestaan. Hallitus päätti vuoden 2021 palkkioistaan 

seuraavasti:  

o Hallituksen puheenjohtaja 12 kuukauden ajan: 1000 €/kk 

o Hallituksen varapuheenjohtaja 10 kuukauden ajan: 800 €/kk  

o Hallituksen jäsen 10 kuukauden ajan: 600 €/kk 

− 10.§ Hallituksen matkustamisen periaatteet 2021. ISYYn hallitus joutuu toimintavuotensa aikana 

matkustamaan paljon kampuskaupunkien välillä ja tapahtumiin ympäri Suomen. Hallitus päätti 

seuraavat periaatteet vuoden 2021 matkustamiselle:   

 

Mikäli hallituksen jäsen käyttää omaa autoa silloin, kun julkisen liikenteen käyttö on järkevästi 

mahdollista aikataulullisesti ja päämäärään pääsemiseksi noudatetaan seuraavia periaatteita ja 

korvauskäytänteitä. Yksin matkustettaessa käytetään julkista liikennettä ilman erityisen painavaa 

syytä. 

o Kun matkustajia on kaksi tai useampia, voidaan harkinnan mukaan käyttää (omaa) 

henkilöautoa. 

o Henkilöautoa käytettäessä korvataan kustannukset seuraavasti: 

▪ Korvaus maksetaan aina halvimman mukaan. 

▪ Kuljetut kilometrit sovitetaan halvimman kustannuksen mukaiseksi, jolloin 

kilometrikorvaukseksi kilometriä kohden muodostuu halvimman kustannuksen ja 

ajettujen kilometrien osamäärä. 

▪ Mikäli omaa autoa käytettäessä julkisen kulkuvälineen kustannukset olisivat 

kalliimpia, maksetaan oman auton käytöstä 0,25 e/km. Halvin hinta käytettäessä 

julkista liikennettä Joensuu-Kuopio / Kuopio-Joensuu maksaa keskimäärin 15 € 

suuntaansa. Edestakainen matka maksaa näin ollen 30 €, kun matkustaja on 

oikeutettu opiskelija-alennukseen.   
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o Hallituksen jäsenten kampuskaupunkien sisäisiä matkoja ei korvata. 

− 11.§ Vuosijuhlaedustukset ylioppilaskunnan hallituksessa. ISYYlle tulee kutsuja muiden 

ylioppilaskuntien, ainejärjestöjen ja opiskelijakuntien vuosijuhlille, joilla ISYYn on hyvä edustaa. 

Hallitus päätti, että ylioppilaskunta kustantaa jokaiselle hallituslaiselle enintään kaksi 

vuosijuhlaedustusta vuoden aikana tai muuten sovitusti. Ylioppilaskunnan edustajalle maksetaan 

illalliskortti, vuosijuhlalahja, matkat ja tarvittaessa majoitus. Vuosijuhlalahja on noin 20 € arvoinen ja 

ISYY suosii aineetonta lahjaa.    

− 12.§ Jaostojen puheenjohtajuudet. Hallitus valitsi Jimi Virkkalan Kuopion järjestöjaoston 

puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja kartoittaa Joensuun vapaa-ajan jaoston ja Kuopion 

edunvalvontajaoston osalta vuoden 2020 jaostojen puheenjohtajien käytettävyyttä tehtävään 

siirtymäajaksi ennen uuden sääntöjen mukaisen hallintomallin voimaan astumista. 

− 13.§ Jaostojen sihteerien valinta. Hallitus valitsi Kuopion edunvalvontajaoston sihteeriksi Mikko 

Aaltosen ja Joensuun edunvalvontajaoston sihteeriksi Pekka Koivaaran. Lisäksi hallitus valitsi Kuopion 

järjestöjaoston sihteeriksi Liisa Kainulaisen ja Joensuun järjestöjaoston sihteeriksi Niklas Leinosen. 

− 14.§ ISYYn edustajien nimeäminen SYKETTÄ-johtoryhmiin. Hallitus nimesi SYKETTÄ-johtoryhmiin 

ISYYn edustajiksi Kuopiossa hallituksen puheenjohtaja Vesa Janhusen ja Jimi Viita-ahon sekä 

Joensuussa hallituksen varapuheenjohtaja Sami Tanskasen ja pääsihteerin. 

− 15.§ SYKETTÄ-tarrat hallitukselle 2021. Ylioppilaskunnan hallitus on näkyvä toimija. SYKETTÄ-

palvelut kuuluvat olennaisena osana ylioppilaskunnan toimintaan. Hallitus päätti, että ISYY maksaa 

ISYYn hallituslaisille valitsemansa kevään 2021 SYKETTÄ-tarran. Vastineeksi hallituksen jäsen 

osallistuu aktiivisesti SYKETTÄ-palvelujen käyttöön ja markkinoi palveluja somekanavissa. 

− 17.§ Järjestöasiantuntijan sijaisuuden täyttäminen. Hakuaika oli 3.12.−17.12.2020. Hakuajan 

puitteissa tuli 15 hakemusta. Haastattelutyöryhmä kutsui haastatteluun 4 hakijaa. Hallitus hyväksyi 

yksimielisesti järjestöasiantuntijan sijaiseksi Ada Hyytiäisen. 

 

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: Petra Peltola on ilmoittanut eroavansa hallituksesta.   

o Asia: UArctic Call for Student Nominations - UArctic Board 2021, liite 5.  

o Asia: Hallituksen koulutusaikataulu. 

− Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta 

hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.  

− Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 
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− 16.§ Hallituksen perustamat työryhmät. Hallitus perustaa tarvittaessa työryhmiä. 

− Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o Asia: Hallitushupparit   

o Asia: Tuutorointitarpeiden kysely  

o Asia: Kuntavaalivaikuttaminen 

− Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja toimeenpanosta. 

 

Seuraava kokous: 14.1.2021 klo 13:00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 

 


