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13.10.2021 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 32/2021 

 

Aika:  6.10.2021 klo 10:06–11:16 

Paikka:  Google Meet 

 

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: 

• 11 § Avustuksen myöntäminen kotikansainvälistymisprojektin hakemuk-

selle, liite 11.1 ja 11.2. Hallitus kumosi aiemmin tekemänsä päätöksen ko-

kouksessa 31-2021 (15 §). Hallitus päätti, että 500€ avustus myönnetään hank-

keelle varatusta budjetista, sillä se täyttää avustuksen ehdot. 

 

• 12 § Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja ohjausta tuetaan erityis-

avustuksilla jatkohaku vuodelle 2022–2023, liite 12.1, 12.2 ja 12.3. Hallitus 

kumosi aiemmin tekemänsä päätöksen kokouksessaan 31-2021 (12 §). Hallitus 

päätti, että ISYY tekee yhteistyössä UEFin kanssa Opetus- ja kulttuuriministe-

riön erityishakuun hankehakemuksen. Hankehakemus ja budjetti sekä Sykettä 

Joensuun hankehakemus ja budjetti ovat pöytäkirjan liitteenä. 

 

• 13 § Jäsenmaksuvapautus (osittain salainen), liitteet 13.1, 13.2 ja 13.3.  

Itä-Suomen yliopiston opiskelija on pyytänyt vapautusta ylioppilaskunnan jä-

senmaksusta lukuvuodelle 2021–2022 ja että ISYY maksaisi hänen uudelleen-

kirjautumismaksunsa UEF:lle varattomuuden perusteella. Hallitus päätti va-

pauttaa opiskelijan ISYYn jäsenmaksusta lukuvuodelle 2021–2022 ja maksaa 

opiskelijan uudelleenkirjautumismaksun. 

 

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 OLL:n liitteen tarkastus edustajistolle, liite 5.1 

o Toteuma 8/2021, budjettihuomioita, liite 5.2 
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• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 8 § ISYYn toimintasuunnitelmaluonnoksen käsittely, liite 8.1 ja 8.2. Halli-

tus käsitteli toimintasuunnitelman luonnoksen ja lähettää sen edustajistolle 

kommentointikierrokselle. 

 

• 9 § ISYYn 2021 talousarvioluonnoksen käsittely, liite 9. Hallitus käsitteli ta-

lousarvion luonnoksen ja esittelee sen edustajiston kokouksessa. 

 

• 10 § ISYYn jäsenmaksu lukuvuodelle 2022–2023, liite 9. Hallitus esittää 

edustajistolle ISYYn jäsenmaksuksi lukuvuodelle 2022–2023: 

o Perustutkinto-opiskelijoille lukuvuonna 2022–2023 71,50 euroa. Jäsen-

maksu lukukausittain maksettuna on syyslukukaudelta 35,50 euroa ja 

kevätlukukaudelta 36 euroa. 

o Perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksun maksavat myös jäseneksi liitty-

vät vaihto-opiskelijat, tilauskoulutusopiskelijat sekä tutkintoa täydentä-

vät opiskelijat, joiden opiskelu on tutkintoon johtavaa ja päätoimista. 

o Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksu lukuvuonna 2022–2023 on 56 euroa. 

Jäsenmaksu lukukausittain maksettuna on syyslukukaudelta 28 euroa 

ja kevätlukukaudelta 28 euroa. 

o Jatko-opiskelijan jäsenmaksun maksavat myös jäseneksi liittyvät vaih-

dossa olevat jatko-opiskelijat sekä jatkuvan oppijan opinto-oikeudella 

opiskelevat opiskelijat. 

Lisäksi hallitus esittää, että päätös jäsenmaksusta astuu voimaan heti pykä-

län käsittelyn jälkeen ja voidaan tarkistaa erikseen, ennen kokouksen pöy-

täkirjan tarkistamista, sekä lähettää UEF:n rehtorilla vahvistettavaksi. 

 

• 14 § Opiskelijaedustajien valinta yliopiston hallitukseen - esityksen teke-

minen edustajistolle (osittain salainen 14.10. klo 14 saakka). Hallitus esit-

tää edustajistolle, että se valitsee kaksi opiskelijaedustajaa yliopiston hallituk-

sen toimikaudelle 1.1.2022–31.12.2023 ja esitetään asiaa edelleen yliopistokol-

legion vahvistettavaksi. 

 

• 15 § Opiskelijaedustajien valinta yliopistokollegioon - esityksen tekemi-

nen edustajistolle (osittain salainen 14.10. klo 14 saakka). Hallitus esittää 

edustajistolle, että se nimittää yliopistokollegioon 8 opiskelijaedustajaa ja näille 

8 varaedustajaa. Mikäli hakemuksia on vähemmän kuin täytettäviä paikkoja, 

hallitus esittää, että edustajisto valtuuttaa hallituksen täyttämään puuttuvat 

opiskelijaedustuspaikat omalla päätöksellään. 

 

• 16 § Opiskelijaedustajien valinta filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneu-

vostoon - esityksen tekeminen edustajistolle (osittain salainen 14.10. klo 
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14 saakka). Hallitus esittää edustajistolle, että se nimeää 5 opiskelijaedustajaa 

filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon ja näille 5 varaedustajaa. Mikäli 

hakemuksia on vähemmän kuin täytettäviä paikkoja, hallitus esittää, että edus-

tajisto valtuuttaa hallituksen täyttämään puuttuvat opiskelijaedustuspaikat 

omalla päätöksellään. 

 

• 17 § Opiskelijaedustajien valinta terveystieteiden tiedekunnan tiedekun-

taneuvostoon - esityksen tekeminen edustajistolle (osittain salainen 

14.10. klo 14 saakka). Hallitus esittää edustajistolle, että se nimeää 5 opiskeli-

jaedustajaa terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon ja näille 5 va-

raedustajaa. Mikäli hakemuksia on vähemmän kuin täytettäviä paikkoja, halli-

tus esittää, että edustajisto valtuuttaa hallituksen täyttämään puuttuvat opis-

kelijaedustuspaikat omalla päätöksellään. 

 

• 18 § Opiskelijaedustajien valinta yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden 

tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon - esityksen tekeminen edustajistolle 

(osittain salainen 14.10. klo 14 saakka). Hallitus esittää edustajistolle, että se 

nimeää 5 opiskelijaedustajaa yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiede-

kunnan tiedekuntaneuvostoon ja näille 5 varaedustajaa. Mikäli hakemuksia on 

vähemmän kuin täytettäviä paikkoja, hallitus esittää, että edustajisto valtuuttaa 

hallituksen täyttämään puuttuvat opiskelijaedustuspaikat omalla päätöksel-

lään. 

 

• 19 § Opiskelijaedustajien valinta luonnontieteiden ja metsätieteiden tie-

dekunnan tiedekuntaneuvostoon - esityksen tekeminen edustajistolle 

(osittain salainen 14.10. klo 14 saakka). Hallitus esittää edustajistolle, että se 

nimeää 5 opiskelijaedustajaa luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan 

tiedekuntaneuvostoon ja näille 5 varaedustajaa. Mikäli hakemuksia on vähem-

män kuin täytettäviä paikkoja, hallitus esittää, että edustajisto valtuuttaa halli-

tuksen täyttämään puuttuvat opiskelijaedustuspaikat omalla päätöksellään. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 13.10.2021 klo 10:00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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