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3.3.2021 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 8/2021 

 

Aika:  25.2.2021 klo 10.04–20.00 

Paikka:  GHO 

 

Päätökset, joista voi hakea oikaisua hallitukselta: 

 

Seuraaviin päätöksin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-

Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

• 8 § Ylioppilaskuntien työehtosopimuksen työpaikkakohtainen erän jaka-

minen.  Ylioppilaskuntien työehtosopimus on astunut voimaan 6.3.2020 ja 

päättyy 31.1.2022. Työehtosopimuksessa sovittujen yleiskorotusten lisäksi 

työnantajalla on käytössään ns. työpaikkakohtainen erä, jonka suuruus on 0,8 

%. Hallitus päätti, että ISYYn henkilöstön palkkoja korotetaan 1.5.2021 siten, 

että työpaikkakohtainen 0,8 % erä jaetaan tasan tuolla hetkellä ISYYhyn työ-

suhteessa olevien kesken huomioiden kunkin työsopimuksessa oleva viikko-

tuntimäärä. 

 

• 9 § Koronaohjeistus tapahtumien järjestämisestä kerhoille, liite 9. ISYYn 

kerhotoiminnan osalta on ilmennyt tarve selventää ja antaa ohjeet kerhojen 

toiminnalle koronatilanteen vuoksi. Hallitus hyväksyi kerhojen toimintaohjeet 

keväälle 2021. Hallitus päivittää ohjetta tarpeen mukaan. 

 

• 12 § Edustajiston kokouksen aikana tehtävät päätökset. Edustajisto hyväk-

syi hallituksen muutosesitykset ISYYn vaalisääntöön. 

 

Päätökset, joihin ei voi hakea oikaisua hallitukselta: 

 

Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin 

saa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 66 §:n mukaan hakea muu-

tosta oikaisupyynnöllä, oikaisuvaatimuksella tai valittamalla: 

• Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat 

o Tilinpäätöksen valmistumisen aikataulu. 

o Hiihtolomaviikolla toimistot kiinni ja osa henkilöstöstä lomailee. 

o Maan hallituksen tiedotustilaisuus valtakunnallisista koronatoimista. 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.  
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• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 10 § Esitys edustajistolle ISYYn vaalisäännön muutoksista, liite 10.1 ja 

10.2. Hallitus esittää edustajistolle liitteenä olevia muutoksia vaalisääntöön. 

 

• 11 § Täydennyshaku SYL:n kehitysyhteistyön neuvottelukuntaan 2021–

2022: täydennyshaku, liite 11. SYL on päättänyt avata neuvottelukuntaan täy-

dennyshaun. Esityksiä pyydetään 19.3.2021 mennessä. Aiempaan tapaan yliop-

pilaskunta voi esittää korkeintaan kolmea henkilöä. Hallitus päätti, että ISYY 

avaa täydennyshaun 26.2.−16.3. Lisäksi se delegoi hakuprosessin ja esityksen 

valmistelun edunvalvonta-asiantuntija Mikko Aaltoselle. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat 

o YTHS-kannanoton tilanne. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 4.3.2021 klo 10.00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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