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7.12.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 40/2022 

 

Aika:  1.12.2022 klo 10.04–11.24 

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 § Kerrostuottotilin avaaminen ja Jatkuvan tuottotilin lakkauttaminen. 

Ylioppilaskunnan Osuuspankin Jatkuva tuottotili on koroton ja on perusteltua 

siirtää tilivarallisuus sellaiselle tilille, jonka talletuksista maksetaan korkoa. Hal-

litus päätti avata kolmen kuukauden Euriboriin liitetyn Kerrostuottotilin (korko 

tällä hetkellä 1,554 % yli 100 000 € talletukselle, ei nostorajoitusta). Hallitus 

päätti siirtää Jatkuva tuottotilillä olevat varat avatulle korolliselle Kerrostuottoti-

lille ja lakkauttaa Jatkuva tuottotilin. Lisäksi hallitus valtuutti kirjanpitäjä Erja 

Leinosen hoitamaan asian. 

 

• 12 § Qirjava ry:n hyväksyminen kampusjärjestöksi, liitteet 12.1, 12.2 ja 

12.3. Qirjava ry on hakenut ISYYn kampusjärjestön asemaa. Hallitus hyväksyi 

Qirjava ry:n ISYYn kampusjärjestöksi. 

 

• 13 § Opetuksen ja oppimisen arvo- ja laatulupauspienryhmän jäsenen va-

linta. Opintopalveluiden päällikkö Satu Kouki on pyytänyt ISYYtä nimeämään 

edustajan opetuksen ja oppimisen arvo- ja laatulupauspienryhmään. Ryh-

mässä suunnitellaan, miten lupauksesta viestitään ja millainen ilme sille anne-

taan. Hallitus valitsi ISYYn edustajaksi Kaisa Rautiaisen. 

 

• 15 § Yritysyhteistyön linjapaperi, liite 15. Hallitus hyväksyi yritysyhteistyön 

periaatteet. 

 

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 Liikuntahankinnat 
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• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 8 § Tilintarkastajan valinta. Hallitus esittää edustajistolle, että tilikauden 

2023 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab/Jere Niska-

nen. 

 

• 9 § Esitys säätiön valmistelun aikataulusta ja toimenpiteistä, liite 9. Halli-

tus hyväksyi suunnitelman säätiön valmistelun aikatauluista ja toimenpiteistä 

ja esittää sitä edustajistolle hyväksyttäväksi. 

 

• 11 § Sääntötulkintapyyntö opiskelijan asemasta tämän siirtyessä tut-

kinto-opiskelijasta jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskelevaksi opis-

kelijaksi. Opiskelijan valmistuessa Itä-Suomen yliopistosta (UEF) hänellä on 

oikeus hakea jatkuvan oppijan opinto-oikeutta. ISYYn sääntöjen mukaan ISYYn 

edustajiston tai hallituksen jäseneksi henkilö on vaalikelpoinen vain, jos tämä 

on ylioppilaskunnan jäsen. Lisäksi UEF:n vaalisäännön mukaan henkilö on oi-

keutettu toimimaan yliopiston toimielimissä vain, jos tämä on yliopistoyhteisön 

jäsen, eli hän on UEF:n opiskelija tai työsuhteessa yliopistoon, vähintään 10 % 

kokonaistyöajasta. Hallitus pyytää sääntövaliokunnalta sääntötulkintaa siitä, 

menettääkö opiskelija vaalikelpoisuutensa edustajiston tai hallituksen jäse-

neksi hänen valmistuessaan ja mahdollisesti siirtyessään opiskelijaksi jatkuvan 

oppijan opinto-oikeudella. 

 

• 14 § Pääsihteerin rekrytointi. Hallitus esittää, että edustajisto tekee päätök-

sen pääsihteerin valinnasta. Hallitus tuo esityksen edustajiston kokoukseen. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 8.12.2022 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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