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27.9.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 28/2022 

 

Aika:  19.9.2022 klo 13.03–14.41 

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 § Jäsenpalveluasiantuntijan osa-aikaisen sijaisen valinta, liite 8 (salai-

nen). Hallitus valitsi jäsenpalveluasiantuntijan sijaiseksi ajalle 1.10.2022–

30.4.2023 ja 1.8.2023–31.12.2023 Maiju Laukkasen. Hallitus valtuutti hallituk-

sen puheenjohtajan sekä pääsihteerin allekirjoittamaan työsopimuksen. 

 

• 11 § Lähi-Tapiolan sijoitus- ja vakuutuspalvelusopimuksen lopettaminen. 

ISYYllä on ollut yhteistyösopimus vakuutusyhtiö Lähi-Tapiolan kanssa. Sillä ei 

ole ollut käyttöä, ja yhtiö on ehdottanut sen irtisanomista. Hallitus päätti irtisa-

noa ISYYn ja Lähi-Tapiolan yhteistyösopimus sisältäen mahdolliset vakuutusso-

pimukset vakuutusyhtiö Lähi-Tapiolassa. 

 

• 13 § ISYYn varaedustajan valinta UEF:in kriisinhallintaryhmään. Hallitus 

nimesi UEF:in kriisiryhmään varaedustajaksi Pekka Koivaaran. 

 

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 Yhdenvertaisuussuunnitelma on valmis hallituksen ja henkilökunnan 

kommenteille. 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 
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• 9 § Kommenttikierros SYL:n talousarvioon, toimintasuunnitelmaan ja 

sääntöluonnoksiin, liite 9. Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n sääntömääräi-

nen liittokokous järjestetään 18.–19.11.2022 Korpilammella Espoossa. Liiton 

hallitus on avannut kommenttikierroksen jäsenyhteisöille. Hallitus hyväksyi 

ISYYn kommentit. 

 

• 10 § Muutosehdotus SYL-linjapaperiin, liite 10. Edustajistoryhmä Itä-Suo-

men Vihreä Vasemmisto (IVIVA) on esittänyt kommenteissaan, että 18.–

19.11.2022 pidettävässä liittokokouksessa tehtäisiin muutoksia SYL:n linjapa-

periin. Koska SYL:n hallitus ei esitä muutoksia linjapaperiin, on ISYYn tehtävä 

asiasta SYL:n sääntöjen mukainen jäsenaloite. Hallitus päätti, että ISYY ottaa 

edustajistoryhmä IVIVA:n esityksen nimiinsä ja että edunvalvontasektori val-

mistelee jäsenaloitteen esitettäväksi liittokokoukselle. 

 

• 12 § Keskusvaalilautakunta edustajistovaaliin 2023. Hallitus esittää edusta-

jistolle, että edustajisto valitsee 24.11.2022 kokouksessaan ISYYlle keskusvaali-

lautakunnan edustajistovaaleihin 2023. Lisäksi hallitus esittää, että edustajisto 

valitsee keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 29.9.2022 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 


