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13.6.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 21/2022 

 

Aika:  9.6.2022 klo 10.04–11.04 

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: 

• 10 § ISYYn verkkosivujen analytiikkatyökalu. Kevään aikana on selvitetty 

analytiikkatyökaluvaihtoehtoja ja keskusteltu asiasta verkkosivupalveluntarjo-

ajan Liana Technologies Oy:n kanssa. Tarkastellut vaihtoehdot ovat Matomo, 

Fathom ja Plausible. Plausible on työkaluista kevyin, edullisin ja riittävä ISYYn 

tarpeisiin. Plausible on eurooppalainen avoimen lähdekoodin analytiikkatyö-

kalu, joka on täysin yhteensopiva GDPR-tietosuoja asetuksen kanssa. Plausi-

blen vuosikustannus on 90 €/vuosi tai 9 €/kk, minkä lisäksi Liana Technologies 

Oy veloittaa uuden analytiikkatyökalun asennuksesta kertaluontoisesti henkilö-

työtunnit (á 105 €+alv). Skriptin koodaukseen kuluu arviolta 1–2 henkilötyötun-

tia. Hallitus päätti, että otetaan Plausible-analytiikkatyökalu käyttöön vuodeksi. 

Keväällä 2023 analytiikkatyökaluja tarkastellaan uudelleen Google Analyticsin 

tilanteen ja Plausiblen käyttökokemuksen perusteella. 

 

• 11 § Suvaksen siistijä. Hallitus valitsi Suvaksen siistijän tehtävään Helmi Karp-

pisen. 

 

• 12 § Erasmus Mundus IMLEX -maisteriohjelman opiskelijoiden vapautus 

ylioppilaskunnan jäsenmaksusta, liite 12 (osittain salainen). Erasmus 

Mundus IMLEX -maisteriohjelman liitteessä mainitut toisen vuoden opiskelijat 

opiskelevat Japanissa syksystä alkaen. Hallitus myönsi jäsenmaksuvapautuk-

sen syyslukukaudeksi 2022 ja kevätlukukaudeksi 2023 liitteessä luetelluille 

opiskelijoille. Jäsenmaksuvapautuksen edellytyksenä on, että opiskelija ei ole 

lainkaan Suomessa syyslukukauden 2022 tai kevätlukukauden 2023 aikana. 

 

• 13 § Joensuun harjoittelukoulun johtokunnan jäsenten toimikauden jat-

kaminen. Filosofisen tiedekunnan yhteydessä toimii harjoittelukoulu, jonka 

tehtävänä on toimia yliopistolain 88 § tarkoitettuna harjoittelukouluna. Johto-

kunnassa on johtosäännön mukaan opiskelijaedustus. Opiskelijaedustajien toi-

mikausi on yksi lukuvuosi. Ylioppilaskunnan hallitus päätti jatkaa Elina Sinko-

sen ja Julia Lautalan toimikautta Joensuun harjoittelukoulun johtokunnassa 

ajanjaksolla 1.1.–31.7.2023. 

 



 

2 

 

• 14 § Ukrainalaisten opiskelijoiden vapautus jäsenmaksusta, liite 14 (sa-

lassa pidettävä). Hallitus päätti myöntää liitteessä mainituille opiskelijoille va-

pautuksen kevään 2022 jäsenmaksusta. Kyseiset opiskelijat eivät ole voineet 

liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi lukukauden alussa, eivätkä näin ollen ole voi-

neet käyttää ylioppilaskunnan palveluita. Se että opiskelijat eivät ole voineet 

liittyä jäseneksi lukukauden alussa ei johtunut heidän omasta syystään. 

 

• 15 § Opiskelijakortin tilauspalvelu, liite 15 (salassa pidettävä). ISYYn on 

tarkoituksenmukaista tuottaa jatkossa itse muovinen opiskelijakortti. Tilauspal-

veluksi on valikoitunut kahdessa muussa ylioppilaskunnassa käytössä oleva 

järjestelmä, joka kustomoidaan ISYYn tarpeisiin sopivaksi. Talousarvioon on 

varattu rahat tähän tarkoitukseen. Hallitus hyväksyi Trevean ja ISYYn sopimuk-

sen opiskelijakortin tilauspalvelun tuottamisesta. 

 

• 16 § Fuksibingo, liite 16.1 ja 16.2. Osana uusien opiskelijoiden viestintää on 

ISYYn viestintäsektorin kesken suunniteltu toteutettavaksi fuksibingo syys- ja 

lokakuun aikana. Bingossa on matalalla kynnyksellä suoritettavia tehtäviä, joi-

den kautta uudet opiskelijat voivat tutustua kampukseen, kaupunkiin, opiskeli-

jaelämään ja ylioppilaskuntaan. Bingoa suoritetaan yksilöinä syys- ja lokakuun 

aikana ja saadessaan bingon, opiskelija on oikeutettu hakemaan palkinnoksi 

"ISYY Fuksi 2022" - haalarimerkin. Hallitus myönsi fuksihaalarimerkkeihin 600 

euroa kustannuspaikalta hallituksen projektit. 

 

• 17 § Retikka ry:n avustushakemus, liite 17 (salassa pidettävä). Hallitus 

päätti hylätä Retikka ry:n avustushakemuksen. 

 

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 Sari Savolainen aloittaa SYKETTÄ korkeakoululiikunnan liikuntaneuvo-

jana elokuussa. 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 8 § Hallituksen vastaus edustajiston toivomusponteen, liite 8. Hallitus hy-

väksyi vastauksen toivomusponteen. 
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• 9 § Eestaas Oy:n yhtiökokous. ISYY omistaa Eestaas Oy:n osakkeita. Yhtiön 

varsinainen yhtiökokous pidetään Turussa keskiviikkona 29.6.2022 klo 15.30. 

Hallitus päätti, että ISYY ei lähetä edustajaa tämän vuoden yhtiökokoukseen. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o Hallitus siirtyy kesälomalle. 

o Kampusviljely on käynnistynyt Kuopiossa. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous pidetään tarvittaessa, mutta viimeistään elokuussa. 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 


