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7.12.2021 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 39/2021 

 

Aika:  1.12.2021 klo 10:06–17:07 

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: 

• 8 § Hakukuulutus Suvaksen siivouksesta, liite 8. Suvakselle täytyy rekry-

toida siistijä. Tehtävä on tarkoitus täyttää määräaikaisena keväälle 2022, jonka 

aikana selvitetään mahdollisuus hankkia siivous jatkossa ostopalveluna. Halli-

tus päätti avata haun Suvaksen siistijän tehtävästä 1.12.–14.12.2021. Lisäksi 

hallitus valtuutti pääsihteerin ja jäsenpalveluasiantuntija Hannele Mirolan hoi-

tamaan mahdolliset haastattelut sekä tekemään valintaesityksen hallitukselle. 

 

• 9 § Lukeman päivitettyjen käyttöohjeiden ja hinnaston hyväksyminen, 

liite 9. Lukeman nykyiset käyttöohjeet ovat vuodelta 2017 ja niissä on huo-

mattu olevan päivitystarvetta. Hallitus hyväksyi Lukeman käyttöohjeet. Käyttö-

ehdot astuvat voimaan 1.12.2021. 

 

• 10 § Alaskirjattavat saatavat 2021 (osittain salainen). Hallitus päätti esityk-

sen mukaan. 

 

• 11 § Osallistuminen nuorten ilmastolakikannanottoon, liite 11. SYL on lä-

hestynyt ylioppilaskuntia lähtemään mukaan allekirjoittamaan nuorten ilmas-

tolakikannanoton. Hallitus päätti, että ISYY osallistuu kannanottoon. 

 

• 12 § ISYYn etätyösuositus. Koronatilanne on jälleen muuttunut ja on syytä 

tarkastella loppu- ja alkuvuoden etätyökäytäntöjä. Hallitus päätti, että ISYYn 

etätyösuositusta jatketaan 31.1.2022 saakka. 

 

• 13 § ISYYn laskujen hyväksymis- ja tarkastusohjeet, liite 13. Hallitus käsit-

teli ja hyväksyi laskujen hyväksymis- ja tarkastusohjeet. 

 

• 14 § Opiskelijaedustajien nimeäminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatie-

teiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon - edustajiston päätöksen täy-

dentäminen. Edustajisto valtuutti hallituksen nimeämään puuttuvat varajäse-

net opiskelijaedustajille kokouksessaan 13.10. Hallitus nimitti seuraavat henki-

löt yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvos-

toon toimikaudelle 2022–2023 (hallituksen nimeämät henkilöt kursivoituna): 
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o Miika Hiltunen Mikko Hietala 

o Pinja Lassila Emilia Ihanus 

o Lassi Oikkonen Marko Piipponen 

o Emma Saarela Emilia Ilvonen 

o Siiri Peltonen Anna Brentnall 

 

• 15 § Eurocard Portal-palvelun päähallinnoijan oikeudet. Hallitus myönsi 

pääsihteeri Sanna Heinoselle ja kirjanpitäjä Erja Leinoselle päähallinnoijan oi-

keudet Eurocard Portal-palveluun. 

 

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 Jussi Herrasen irtisanoutumisilmoitus, liite 5 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 16 § Edustajiston kokouksen aikana tehtävät päätökset. Hallitus ei tehnyt 

päätöksiä edustajiston kokouksen aikana. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 9.12.2021 klo 10:00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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