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30.8.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 25/2022 

 

Aika:  25.8.2022 klo 10.00–11.20 

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 § ISYYn edustajaksi KOY Studentian hallitukseen. ISYY on osakkaana KOY 

Studentiassa, missä on ISYYn Kuopion toimitilat. Osakkaalla on ollut edustus 

kiinteistöosakeyhtiön hallituksessa. Hallitus valitsi pääsihteeri Antti Natusen 

Erja Leinosen tilalle KOY Studentian hallitukseen jäljellä olevan kauden ajaksi. 

 

• 10 § Pohjola-vahinkovakuutuksen sekä TyEL-vakuutuksen (Ilmarinen) hal-

linnointioikeus. Ylioppilaskunnan pääsihteeri on vaihtunut 1.8.2022. Ylioppi-

laskunnan vahinkovakuutukset on Pohjola-yhtiössä sekä TyEL-vakuutus Ilmari-

sessa. Vakuutusten ylläpitoa varten tarvitaan ajantasainen käyttöoikeus. Halli-

tus antoi pääsihteeri Antti Natuselle täydet oikeudet ylioppilaskunnan Pohjolan 

ja Ilmarisen vakuutuksiin. Lisäksi hallitus valtuutti hänet saamaan asian käsitte-

lyn kannalta tarvittavat tiedot ja allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat. 

 

• 11 § Jäsenpalveluasiantuntijan sijaisuuden hakuajan jatkaminen 1 vrk:lla. 

Hakuaikaa on tarpeen pidentää yhdellä vuorokaudella, koska hakukuulutuksen 

julkaisu on tapahtunut 19.8., joten kahden viikon aikamäärä ei täyttyisi. Hallitus 

jatkoi jäsenpalveluasiantuntijan sijaisuuden hakuaikaa lopusta yhdellä vuoro-

kaudella. 

 

• 12 § Hätämajoitus. Kampuskaupunkien ongelmana on jokasyksyinen asunto-

jen saaminen uusille opiskelijoille. Monista tähän liittyvistä syistä voidaan jou-

tua tilanteeseen, että opiskelija tarvitsee hätämajoitusta. Hallitus päätti jatkaa 

valmiutta hätämajoitukseen. Hallitus päätti, että hankitaan Kuopioon kaksi 

kohtuuhintaista patjaa, tyynyä ja peittoa vuodevaatteineen. Hallitus varasi 

enintään 150 euroa hätämajoituksen tarvikkeisiin hallituksen projektit -talous-

arviokohdasta. 

 

• 13 § Kääntäjäharjoittelija ISYYlle, liite 13. ISYYllä on varattu talousarviossa 

2022 kahteen harjoittelijaan budjettia enintään 3 kuukauden korkeakouluhar-

joitteluun. Edellytyksenä harjoittelulle on, että harjoittelijalle on myönnetty 

harjoittelutuki. Kevään harjoitteluhaussa ei saatu hakemuksia. Hallitus päätti 

avata haun korkeakouluharjoittelusta uudelleen liitteen 13 mukaisesta. Lisäksi 



 

2 

 

hallitus päätti, että päätöksen valittavasta harjoittelijasta tekevät pääsihteeri, 

kv- ja hallintokoordinaattori ja jäsenpalveluasiantuntija. 

 

• 14 § Kerhoavustushakemus: Kuopion ylioppilasteatteri. ISYYn kerho voi 

käyttää ISYYn vuokratiloja tapahtumiinsa maksutta. Tällöin maksava asiakas 

voi ohittaa kerhon varauksen vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtuman ajan-

kohtaa. Kerho voi jättää ISYYn hallitukselle kerhoavustushakemuksen, jossa se 

hakee yhtä ylimääräistä ISYYn vuokratilan käyttökertaa siten, että maksava 

asiakas ei voi sitä ohittaa. Hallitus myönsi Kuopion ylioppilasteatterille yhden 

ylimääräisen Lukeman käyttökerran (sali, kokoushuone ja keittiö). 

 

• 16 § Hoitovapaa/Mutanen (salassa pidettävä). Hallitus päätti esityksen mu-

kaan. 

 

• 17 § Amara Subramanian ero muutoksenhakulautakunnasta. Amara Sub-

ramanian on pyytänyt eroa Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakun-

nasta. Hallitus myönsi eron Amara Submaranianille Itä-Suomen yliopiston 

muutoksenhakulautakunnan jäsenyydestä ja nimitti Lassi Oikkosen muutok-

senhakulautakunnan varsinaiseksi jäseneksi kauden 2022–2023 loppuun 

saakka. Lisäksi hallitus nimitti Janina Baljashkinin Lassi Oikkosen henkilökoh-

taiseksi varajäseneksi kauden 2022–2023 loppuun saakka. 

 

• 18 § Budjetti ISYYn ja ainejärjestöjen valokuvauspäiviiin. ISYYn viestin-

täsektori järjestää kuvauspäivät, joiden tarkoituksena on ottaa ISYYn viestin-

tään kuvapankkiin kuvituskuvia opiskelijoista ja ainejärjestöistä molemmilla 

kampuksilla. Hallitus päätti varata 300€ käytettäväksi kuvauspäivien evästarjoi-

luun (hallituksen projektit). 

 

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 Osa-aikaisena kiireapulaisena Kuopiossa Hilla Heikkinen 9/2022 alussa 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 9 § Lausunnon antaminen filosofian opetuksesta Itä-Suomen yliopistossa, 

liite 9. Projektitutkija Maiju Juntunen on pyytänyt ISYYlta lausuntoa filosofian 
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opetuksesta Itä-Suomen yliopistossa. Hallitus antoi lausuntonsa filosofian ope-

tuksesta Itä-Suomen yliopistossa. 

 

• 15 § Lausunto OKM:n SORA-pykälämuutokseen, liite 15. Opetus- ja kulttuu-

riministeriö valmistelee muutoksia yliopistolain ns. SORA-pykäliin. Itä-Suomen 

ylioppilaskunnalta ei erikseen ole pyydetty lausuntoa, mutta kansalaisjärjes-

tönä ylioppilaskunta on oikeutettu kommentoimaan ja antamaan lausuntonsa 

myös sitä koskevista lakiluonnoksista. Hallitus päätti, että ISYY antaa liitteen 

mukaisen lausuntonsa yliopistolain SORA-pykälien muutosluonnoksesta. Lau-

sunto toimitetaan oikeusministeriön lausuntopalvelun kautta. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 1.9.2022 klo 10.00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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