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4.10.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 29/2022 

 

Aika:  29.9.2022 klo 10.06–18.40 

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 § Tuudo-järjestelmän kustannustenjakosopimus, liite 8. ISYY on selvittä-

nyt Tuudo-palvelun hankkimista. Tuudosta on käyty neuvottelua yliopiston 

kanssa; yhteistyö yliopiston kanssa on välttämätön Tuudoon liittyen. Tuudo-

järjestelmän hyötysovelluksen kokonaiskustannukset (tuki ja ylläpito) ovat 

5490 euroa/vuosi ja alv. Sopijapuolet jakavat Tuudo-järjestelmän hyötysovel-

luksen kustannukset seuraavasti: 

o Yliopisto maksaa Tuudo-järjestelmän hyötysovelluksen käyttöönoton 

(7500 €).  

o Tuudo-järjestelmän hyötysovelluksen tuki ja ylläpito maksetaan seu-

raavasti: yliopisto 60 % ja ISYY 40 % osuuksilla. 

Hallitus hyväksyi kustannuksenjakosopimuksen ja valtuutti pääsihteerin ja hal-

lituksen puheenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. 

 

• 9 § Hankeavustus EGEA Joensuu ry, liite 9. EGEA Joensuu ry on hakenut han-

keavustuksena Suvaksen kokoustilan ja saunan käyttökertaa EGEA Joensuu Ex-

change Student night -tapahtumaan 21.10.2022. Tapahtuma edistää kotikan-

sainvälistymistä, joten se täyttää hankeavustuksen myöntämiselle asetetut kri-

teerit. Hallitus myönsi EGEA Joensuu ry:lle hankeavustuksena Suvaksen ko-

koustilan ja saunan käyttökerran (170 €) tapahtumapäivälle. 

 

• 10 § Jäsenmaksuvapautus, liite 10.1 ja 10.2 (salassa pidettävä). Nompel-

maisteriohjelman toisen vuoden opiskelijat opiskelevat Uppsalassa ja Troms-

sassa lukuvuonna 2022–2023. Hallitus myönsi jäsenmaksuvapautuksen syyslu-

kukaudeksi 2022 ja/tai kevätlukukaudeksi 2023 liitteessä luetelluille opiskeli-

joille. Jäsenmaksuvapautuksen edellytyksenä on, että opiskelija ei ole lainkaan 

Suomessa syyslukukauden 2022 tai kevätlukukauden 2023 aikana. 

 

• 12 § Valintatyöryhmä, järjestöpalveluasiantuntija, Kuopio. Hallitus valitsi 

Jimi Virkkalan tilalle Sami Tanskasen ja Liisa Kainulaisen tilalle Ada Hyytiäisen. 

 



 

2 

 

• 13 § EU:n ulkopuolisten tutkinto-opiskelijoiden terveydenhuoltomaksu. 

EU:n ulkopuolisten perustutkinto-opiskelijoiden tulee maksaa vuosittain 

KELA:lle terveydenhuoltomaksu (vuonna 2022 lukukaudessa 35,80 euroa). 

Opiskelijan lähtömaasta riippuen pankkien käsittelykulut maksulle saattavat 

joissakin tapauksissa olla kohtuuttoman suuret suhteessa terveydenhuolto-

maksun suuruuteen. 

Hallitus päätti, että jatkossa EU:n ulkopuoliset opiskelijat, joiden käsittelykulut 

olisivat suhteessa maksun suuruuteen kohtuuttomat, voivat maksaa tervey-

denhuoltomaksun ylioppilaskunnan toimistolla ja tämän jälkeen ylioppilas-

kunta maksaa opiskelijan puolesta terveydenhuoltomaksun KELA:lle. Ylioppi-

laskunta katsoo maksun olevan kohtuuton, mikäli se ylittää 30 % alkuperäisen 

maksun suuruudesta (tällä hetkellä 10,74 euroa). Lisäksi hallitus päätti, että yli-

oppilaskunta perii opiskelijoilta 10 euron käsittely- ja hallintopalvelumaksun, 

mikäli he käyttävät ylioppilaskunnan tarjoamaa maksumahdollisuutta. 

 

• 15 § Kansainvälisen toiminnan kehityshankeavustuksen myöntäminen 

syksylle 2022, liite 15.1 ja 15.2. Kansainvälisen toiminnan kehityshankeavus-

tus avattiin poikkeuksellisesti toisen kerran tälle vuodelle, sillä rahaa jäi käyttä-

mättä keväältä hakemusten vähäisen määrän vuoksi. Hallitus myönsi AEGEE-

kampusjärjestölle 300 € hankehakemuksen mukaisiin projekteihin. 

 

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. 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 11 § Jäsenaloite edustajistoon, liite 11.1 ja 11.2. Itä-Suomen vihreä vasem-

misto (IVIVA) esitti, että Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokouksessa 18.–

19.11. tehtäisiin muutoksia SYL:n linjapaperiin. Hallitus käsitteli IVIVA:n aloit-

teen ja päätti ottaa sen nimiinsä. Koska SYL:n hallitus ei esitä muutoksia SYL:n 

linjapaperiin, tulee ISYYn tehdä asiasta SYL:n sääntöjen 12 § mukainen jäsen-

aloite liittokokoukselle. Hallitus esittää edustajistolle, että edustajisto hyväksyy 

hallituksen esityksen ISYYn jäsenaloitteeksi SYL:n liittokokoukseen ja valtuuttaa 

hallituksen lähettämään jäsenaloitteen SYL:oon sekä hoitamaan muut mahdol-

liset käytännön asiat. 
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• 14 § Asunnottomien yö, liite 14. Pohjois-Karjalan Kansanteatteri Pokka järjes-

tää Asunnottomien yö -tapahtuman 17.10. Hallitus päätti, että ISYY ei osallistu 

tapahtumaan. 

 

• 17 § Edustajiston kokouksen aikana tehtävät päätökset. Hallitus ei tehnyt 

päätöksiä edustajiston kokouksen aikana. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 6.10.2022 klo 10 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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