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18.1.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 1/2022 

 

Aika:  14.1.2022 klo 9.02–11.13 

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 § Tilinkäyttöoikeudet (osittain salassa pidettävä). Osuuspankin tilinkäyt-

töoikeuksia tulee muuttaa henkilövaihdosten vuoksi. Hallitus päätti, että laajat 

käyttöoikeudet Osuuspankin pääkäyttötilille säilyvät Erja Leinosella sekä Sanna 

Heinosella. Kaikki muut tilinkäyttöoikeudet Osuuspankin pääkäyttötilille poiste-

taan. Lisäksi hallitus päätti, että Jimi Virkkalalle haetaan Business Eurocard -

yrityskortti ja, että Business Eurocard säilytetään Sami Tanskasella. 

 

• 9 § Hallituksen jäsenten palkkioiden suuruuden päättäminen. Hallitukselle 

maksetaan kuukausittaista palkkiota luottamustoimestaan. Hallitus päätti seu-

raavasti vuoden 2022 palkkioista: 

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 2022. Mikäli hallituksen jäsen 

käyttää omaa autoa silloin, kun julkisen liikenteen käyttö on järkevästi mahdol-

lista aikataulullisesti ja päämäärään pääsemiseksi noudatetaan seuraavia peri-

aatteita ja korvauskäytänteitä. Yksin matkustettaessa käytetään julkista liiken-

nettä ilman erityisen painavaa syytä. 

o Kun matkustajia on kaksi tai useampia, voidaan harkinnan mukaan 

käyttää (omaa) henkilöautoa. 

o Henkilöautoa käytettäessä korvataan kustannukset seuraavasti:  

i. Korvaus maksetaan aina halvimman mukaan. 

ii. Kuljetut kilometrit sovitetaan halvimman kustannuksen mu-

kaiseksi, jolloin kilometrikorvaukseksi kilometriä kohden muo-

dostuu halvimman kustannuksen ja ajettujen kilometrien 

osamäärä. 

iii. Mikäli omaa autoa käytettäessä julkisen kulkuvälineen kustan-

nukset olisivat kalliimpia, maksetaan oman auton käytöstä 0,25 

snt/km. Halvin hinta käytettäessä julkista liikennettä Joensuu-

Kuopio / Kuopio-Joensuu maksaa keskimäärin 15 € suuntaansa. 
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Edestakainen matka maksaa näin ollen 30 €, kun matkustaja on 

oikeutettu opiskelija-alennukseen. 

iv. Hallituksen jäsenten kampuskaupunkien sisäisiä matkoja ei 

korvata. 

 

• 11 § Vuosijuhlaedustukset ylioppilaskunnan hallituksessa. Hallitus päätti, 

että ISYY kustantaa hallitukselle kymmenen (10) vuosijuhlaedustusta vuoden 

aikana. Lisäksi hallitus päätti, että ylioppilaskunnan edustajalle maksetaan illal-

liskortti, vuosijuhlalahja, matkat sekä tarvittaessa majoitus ja että vuosijuhla-

lahja on noin 20 € arvoinen. ISYY suosii aineetonta lahjaa. 

 

• 12 § Joensuun puheenjohtajaneuvoston puheenjohtajan valinta. Edusta-

jisto on järjestäytymiskokouksessaan 1.12.2021 delegoinut Joensuun puheen-

johtajaneuvoston valinnan hallitukselle. Hallitus valitsi Simo Koljosen puheen-

johtajaneuvoston puheenjohtajaksi vuodelle 2022. 

 

• 14 § ISYYn edustajien nimeäminen SYKETTÄ-johtoryhmiin vuodelle 2022. 

Hallitus nimesi Joensuun johtoryhmään hallituksen puheenjohtajan Sami Tans-

kasen ja pääsihteeri Sanna Heinosen. Kuopion johtoryhmään hallitus nimesi 

hallituksen varapuheenjohtaja Jimi Virkkalan ja pääsihteeri Sanna Heinosen. 

 

• 15 § SYKETTÄ-tarrat hallitukselle 2022. Hallitus päätti, että hallituslaiset voi-

vat halutessaan ottaa käyttöön ryhmäliikuntatarran. 

 

• 16 § Hallituksen perustamat työryhmät. Hallitus päätti perustaa Savilahti-

työryhmän. Työryhmään valittiin seuraavat henkilöt: Sami Gabbouj, Enni Toivi-

ainen, Jimi Viita-aho, Sanna Heinonen, Emilia Honkanen, Jimi Virkkala, Eetu Hy-

vönen Saara Myllynen ja Kaisa Rautiainen. 

 

• 19 § ISYYn SILLAT-ohjausryhmän puheenjohtajan valinta ja ohjausryhmän 

kokoonpanon vahvistaminen. ISYYllä on oma ohjausryhmä SILLAT-hank-

keelle. Ohjausryhmä ohjaa, tukee ja seuraa hankkeen etenemistä. Sen tarkoi-

tuksena on auttaa hanketta tavoitteiden saavuttamisessa ja ohjata hankkeen 

sisällöllistä toteuttamista. Hallitus päätti, että SILLAT-ohjausryhmän kokoon-

pano vuonna 2022 on seuraavanlainen: Sami Tanskanen (pj), Sanna Heinonen, 

Pekka Koivaara, Salla Haapavaara, Niklas Leinonen ja Ada Hyytiäinen, Pauliina 

Ryökäs, Ville-Pekka Timonen, Matti Karhunen ja opiskelijaedustajana Emilia 

Kettunen. 

 

• 20 § Valtuutus Zettle by PayPal, liite 21. Zettle by Paypal-palvelua käytetään 

toimistojen kassapäätteissä. Palvelun käyttöehdot edellyttävät käyttövaltuu-

tusta. Hallitus myönsi käyttövaltuutuksen ko. palveluun jäsenpalveluasiantun-

tija Hannele Mirolalle. 
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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 Työsuojeluvaltuutetut ja luottamushenkilöt kaudella 2022–2023 on va-

littu. Suojeluvaltuutetut: Sirpa Risto (varsinainen), Mikko Aaltonen (1. 

vara) ja Niklas Leinonen (2. vara). Työntekijäkokous valitsi Valamon 

luostarissa 16.12. TES:n mukaiseksi luottamushenkilöksi vuodelle 2022 

Mikko Aaltosen sekä varaluottamushenkilöksi Niklas Leinosen. 

o Työntekijöiden esittämät TES-vapaat vuodelle 2022: pe 27.5, ma 5.12., 

pe 23.12. ja pe 30.12. 

o ISYYn SILLAT-hankkeen osatoteutusraportti. Liite 5 

o Toimistojen laitehankinnat 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 13 § Hallituksen jäsenten tunnistamistiedot Danske Bankille (osittain sa-

lassa pidettävä). Danske Bank on pyytänyt ISYYltä hallituksen jäsenten tunnis-

tetietoja todentamista varten. Hallitus totesi hallituksen jäsenet ja merkitsi ne 

pöytäkirjaan. Hallitus toimittaa Danske Bankille kuvakopiot hallituksen jäsen-

ten henkilöllisyystodistuksista. 

 

• 17 § Edustajiston puheenjohtajiston palkkiot vuodelle 2022. Hallitus esittää 

edustajistolle, että se päättäisi edustajiston puheenjohtajiston palkkiosta vuo-

delle 2022. Lisäksi hallitus esittää edustajistolle, että puheenjohtajalle makse-

taan luottamustoimen hoidosta 1000 euroa vuodessa. Molemmille varapu-

heenjohtajille hallitus esittää luottamustoimen hoidosta 500 euroa vuodessa. 

 

• 18 § SYL sääntötyöryhmään esitys jäsenestä, liite 18. Hallitus esittää työryh-

mään edunvalvonta-asiantuntija Pekka Koivaaran, mikäli osallistuminen työ-

ryhmään on mahdollista etäyhteydellä. 

 

• 21 § ISYYn edustajat Opiskelijan Itä-Suomi ry:n hallituksessa vuonna 

2022. Hallitus esittää hallitukseen Eetu Hyvöstä ja Kaisa Rautiaista. 

 

• 23 § Pedajohtajaverkostoon ISYYn edustaja. Asia pöydättiin seuraavaan ko-

koukseen. 

 

• Muu mahdollinen asia 

o Vapaa-aikaan ja liikuntaan varatun rahan käyttö 
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o Vuosijuhlien mahdollinen siirto 

o Linjaukset ISYYn toimintaan ja tapahtumiin keväällä 2022 

o Tiukanlinna-asia 

o Yhdenvertaisuussuunnitelman laadinta 

o Hallitushupparit 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 17.1.2022 klo 12.30 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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