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5.5.2021 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 16/2021 

 

Aika:  29.4.2021 klo 10:00–11:03 

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 § Vuokralaisen anomus vuokranmaksun väliaikaisesta huojennuksesta, 

liite 8 (osittain salainen). Hallitus keskusteli ja teki tarvittavat päätökset vuok-

ranmaksun väliaikaisesta huojennuksesta. Hallitus vie asian seuraavaan edus-

tajiston kokoukseen lisätalousarvioesityksenä. 

 

• 9 § Toimeentuloselvitystä koskevan sopimuksen hyväksyminen, liite 9. 

Hallitus hyväksyi sopimuksen sekä valtuutti pääsihteerin ja hallituksen puheen-

johtajan allekirjoittamaan sen. 

 

• 10 § Hallinnon opiskelijaedustajien valinta - aikataulun vahvistaminen 

sekä valmistelun delegointi - työryhmän täydentäminen. Hallitus nimesi 

Pekka Koivaaran tilalle Jenni Kortelaisen.  Hallitus ei tehnyt esitystä edustajis-

ton edustajista vaan asia käsitellään edustajiston seuraavassa kokouksessa. 

 

• 12 § ISYY-hupparien hankinta, liite 12. Hallitus päätti hankkia ISYY-hupparit. 

Lisäksi hallitus päätti, että hupparit tilataan niille henkilökunnan jäsenille, joilla 

ei vielä ole ISYY-hupparia sekä edustajiston puheenjohtajistolle, mikäli he ha-

luavat hupparit. 

 

• 13 § ISYYn asiakirjajulkisuuskuvauksen hyväksyminen, liite 13. Liitteenä 

13 on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019, tiedonhal-

lintalaki) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus, jota ylläpidetään sen 

vuoksi, että yleisön olisi helpompi etsiä tietoa julkisesta tiedostamme. Hallitus 

hyväksyi asiakirjajulkisuuskuvauksen. 

 

• 16 § ISYYn lukuvuosikalenterin yhteistyösopimus 2021–2022 ja käytännön 

toimet, liite 16. Hallitus hyväksyi liitteenä olevan yhteistyösopimuksen ja dele-

goi ISYYn kalenterin kansikilpailun tiedotussektorille. 

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: 
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• Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat. 

o Vappuviikko 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 11 § Hallituksen vastaus edustajiston toivomusponteen, liite 11. Hallitus 

antoi vastauksen edustajistolle toivomusponteen. 

 

• 14 § Hallinnon opiskelijaedustajien valinta - lähetekeskustelu esitys edus-

tajistolle. Hallitus esittää edustajistolle, että:  

o edustajisto käy lähetekeskustelun hallinnon opiskelijaedustajien valin-

tatavasta sekä mahdollisesta hakijakandidaateilta vaadittavista ominai-

suuksista 

o edustajisto nimeää 1-2 edustajaa yliopiston hallituksen opiskelijajäsen-

ten valintaa valmistelevaan työryhmään 

o hallitus antaa edustajistolle selvityksen hallinnon opiskelijaedustajien 

valinnan aikataulusta 

 

• 15 § ISYYn sääntömuutostarpeet. ISYYn sääntöjen osalta on syytä tarkastella 

tarvetta saada kirjaus luottamushenkilön epäluottamuslauseen osalta, mistä ei 

ole kirjausta nykysäännöissä. Lisäksi on syytä tarkastella edustajiston työjärjes-

tystä etäkokousohjeistamisen osalta. Hallitus pyytää sääntövaliokuntaa tarkas-

telemaan sääntöjä ja edustajiston työjärjestystä epäluottamuslauseen osalta 

sekä tekemään tarvittavat muutosehdotukset edustajistolle. Lisäksi hallitus 

pyytä sääntövaliokuntaa tarkastelemaan edustajiston työjärjestystä etäkokous-

ohjeistuksen osalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o SYL 100: Ehdota kunnia- tai ansiomerkin saajaa  

o Tiedotukseen liittyviä asioita  

o Kerhoasiat 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 6.5.2021 klo 10:00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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