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23.6.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 22/2022 

 

Aika:  21.6.2022 klo 8.00–22.6.2022 klo 12.00 

Paikka:  sähköpostikokous 

 

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 § HAKA-verkoston kumppanuus. ISYYn tulevan oman muovisen opiskelija-

kortin tilausjärjestelmään kirjaudutaan HAKA-kirjautumisella. Kirjautumistavan 

käyttöönotto edellyttää HAKA-luottamusverkoston kumppaniksi liittymistä. 

Hallitus päätti, että ISYY liittyy HAKA-luottamusverkoston kumppaniksi. 

 

• 9 § Tilinkäyttöoikeudet (osittain salassa pidettävä). Osuuspankin tilinkäyt-

töoikeuksia tulee muuttaa henkilövaihdosten vuoksi. Hallitus päätti säilyttää 

laajat käyttöoikeudet Osuuspankin pääkäyttötilille Erja Leinosella. Lisäksi halli-

tus päätti poistaa 1.8.2022 alkaen pääkäyttäjän oikeudet Hannele Mirolalta ja 

antaa pääkäyttäjän oikeudet Antti Natuselle 1.8.2022 alkaen Osuuspankin pää-

käyttötilille. 

 

• 10 § Eurocard Portal-palvelun pääkäyttäjäoikeudet ja Business Eurocard -

yrityskortti (osittain salassa pidettävä). Eurocard Portal-palvelussa voi hal-

linnoida kortteja ja tilejä, tilata uusia kortteja sekä nähdä laskut, maksut ja os-

totapahtumat. Hallitus päätti jättää voimaan Erja Leinosen pääkäyttäjäoikeu-

den Eurocard Portal -palveluun. Hallitus päätti poistaa Hannele Mirolan pää-

käyttäjäoikeuden sekä myöntää pääkäyttäjäoikeuden Antti Natuselle Eurocard 

Portal -palveluun 1.8.2022 alkaen.  Lisäksi hallitus päätti, että haetaan Business 

Eurocard -yrityskortti Antti Natuselle. 

 

• 11 § Suomi.fi tunnistautuminen. Suomi.fi tunnusta käytetään organisaation 

tunnistautumiseen sähköisessä asioinnissa. Hallitus päätti, että poistetaan 

Suomi.fi -valtuudet Hannele Mirolalta 1.8.2022 alkaen ja myönnetään Suomi.fi - 

valtuudet Antti Natuselle 1.8.2022 alkaen. 

 

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: 



 

2 

 

• Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat. 

o Uusi pääsihteeri Antti Natunen on perehtymässä Joensuussa ti 21.6. 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous pidetään tarvittaessa, mutta viimeistään elokuussa. 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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