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17.1.2023 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 1/2023 

 

Aika:  12.1.2023 klo 10.04–12.27 

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 § Business Eurocard- yrityskorttien tilaus (osittain salassa pidettävä). 

Hallituksen puheenjohtajistolla on ollut käytössään luottokortit ISYYn hankin-

toja varten. Hallitus päätti, että haetaan Business Eurocard -yrityskortit Eetu 

Hyvöselle ja Julia Lautalalle. 

 

• 9 § Hallituksen jäsenten palkkioiden suuruuden päättäminen. Hallitukselle 

maksetaan kuukausittaista palkkiota luottamustoimestaan. Hallitus päätti halli-

tuksen jäsenten palkkioiden suuruudesta vuodelle 2023 seuraavasti: 

o Hallituksen puheenjohtaja 12 kuukauden ajan: 1000 €/kk 

o Hallituksen varapuheenjohtaja 12 kuukauden ajan: 800 €/kk 

o Hallituksen jäsen 10 kuukauden ajan: 600 €/kk 

 

• 10 § Hallituksen matkustamisen periaatteet 2023. Itä-Suomen yliopiston 

ylioppilaskunnan (ISYY) hallitus joutuu toimintavuotensa aikana matkustamaan 

paljon kampuskaupunkien välillä ja tapahtumiin ympäri Suomen. Hallitus 

päätti vuoden 2023 matkustamisen periaatteet seuraavasti: 

Mikäli hallituksen jäsen käyttää omaa autoa silloin, kun julkisen liikenteen 

käyttö on järkevästi mahdollista aikataulullisesti ja päämäärään pääsemiseksi 

noudatetaan seuraavia periaatteita ja korvauskäytänteitä. Yksin matkustetta-

essa käytetään julkista liikennettä ilman erityisen painavaa syytä. 

o Kun matkustajia on kaksi tai useampia, voidaan harkinnan mukaan 

käyttää (omaa) henkilöautoa. 

o Henkilöautoa käytettäessä korvataan kustannukset seuraavasti: 

▪ korvaus maksetaan aina halvimman mukaan. 

▪ kuljetut kilometrit sovitetaan halvimman kustannuksen mu-

kaiseksi, jolloin kilometrikorvaukseksi kilometriä kohden muo-

dostuu halvimman kustannuksen ja ajettujen kilometrien 

osamäärä. 

o Mikäli omaa autoa käytettäessä julkisen kulkuvälineen kustannukset 

olisivat kalliimpia, maksetaan oman auton käytöstä 0,31 snt/km. Halvin 

hinta käytettäessä julkista liikennettä Joensuu-Kuopio / Kuopio-Joensuu 
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maksaa keskimäärin 22 € suuntaansa. Edestakainen matka maksaa 

näin ollen 44 €, kun matkustaja on oikeutettu opiskelija-alennukseen. 

o Hallituksen jäsenten kampuskaupunkien sisäisiä matkoja ei korvata. 

 

• 11 § Vuosijuhlaedustukset ISYYn hallituksessa. ISYYlle tulee kutsuja muiden 

ylioppilaskuntien, sekä ainejärjestöjen ja opiskelijakuntien vuosijuhlille, joilla 

ISYYn on hyvä edustaa. Hallitus päätti, että ISYY kustantaa hallitukselle 20 vuo-

sijuhlaedustusta vuoden 2023 aikana. Lisäksi hallitus päätti, että ylioppilaskun-

nan edustajalle maksetaan illalliskortti, vuosijuhlalahja, matkat ja tarvittaessa 

majoitus. Hallitus päätti myös, että vuosijuhlalahja on noin 20 € arvoinen ja 

että ISYY suosii aineetonta lahjaa. 

 

• 12 § ISYYn edustajien nimeäminen SYKETTÄ-johtoryhmiin vuodelle 2023. 

Hallitus nimesi ISYYn edustajaksi Kuopion SYKETTÄ-johtoryhmään hallituksen 

puheenjohtaja Eetu Hyvösen ja pääsihteerin sekä Joensuun SYKETTÄ-johtoryh-

mään hallituksen varapuheenjohtaja Julia Lautalan ja pääsihteerin. 

 

• 13 § SYKETTÄ-tarrat hallitukselle v 2023. Hallitus päätti, että ISYY maksaa 

hallituksen jäsenille heidän valitsemansa SYKETTÄ-tarran keväälle ja syksylle 

2023. Vastineeksi hallituksen jäsen osallistuu aktiivisesti SYKETTÄ-palvelujen 

käyttöön ja markkinoi palveluja somekanavissa. 

 

• 14 § Hallituksen perustamat työryhmät. Hallitus päätti perustaa Savilahti-

työryhmän, jonka tehtävänä on jatkaa edellisen vuoden tapaan Kuopion kam-

pusrakentamisen seuraamista sekä selvittää mahdollisia toimitilaratkaisuja 

Kuopiossa. Hallitus nimesi työryhmään Eetu Hyvösen, Kaisa Rautiaisen, Noora 

Alvisen ja Otto Korkalaisen. Hallitus täydentää myöhemmin työryhmää edusta-

jiston jäsenillä. 

 

• 15 § Valtakirja Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan vakuutus- ja va-

hinkoasiain hoitoa varten. Hallitus päätti antaa kirjanpitäjä Erja Leinoselle 

täydet oikeudet Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Pohjolan ja Ilmarisen 

vakuutuksiin. Lisäksi hallitus valtuutti Leinosen saamaan vakuutusasioiden kä-

sittelyn kannalta tarvittavat tiedot ja allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat. Hal-

litus päätti poistaa muille henkilöille myönnetyt valtuutukset Pohjolan ja Ilmari-

sen vakuutuksiin. 

 

• 16 § ISYYn edustaja KOY Studentian hallitukseen. Hallitus nimesi Eetu Hyvö-

sen ISYYn edustajaksi KOY Studentian hallitukseen jäljellä olevan kauden 

ajaksi. 

 

• 18 § ISYYn SILLAT II-ohjausryhmän puheenjohtajan valinta ja ryhmän ko-

koonpanon vahvistaminen. ISYYllä on oma ohjausryhmä SILLAT-hankkeelle. 

Ohjausryhmä ohjaa, tukee ja seuraa hankkeen etenemistä. Sen tarkoituksena 

on auttaa hanketta tavoitteiden saavuttamisessa ja ohjata hankkeen sisällöl-

listä toteuttamista. Hallitus vahvisti ohjausryhmään henkilökunnan edustajiksi 
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Pekka Koivaaran, Salla Haapavaaran, Ada Hyytiäisen ja Remo Saariston. Oh-

jausryhmän sihteerinä toimii hankekoordinaattori Riina Pääkkönen. Hallitus 

nimesi ohjausryhmään hallituksesta Niina-Hannele Nuutisen, Eetu Hyvösen, 

Mirka Niemisen sekä puheenjohtajaksi Julia Lautalan. Hallitus täydentää oh-

jausryhmää opiskelijaedustajilla. 

 

• 20 § ISYYn edustaja pedajohtajaverkostoon. ISYYllä on UEF pedajohtajaver-

kostossa varsinaisen ja varajäsenen paikka. Hallitus nimesi ISYYn edustajaksi 

pedajohtajaverkostoon Otto Korkalaisen. Edunvalvonta-asiantuntija Mikko Aal-

tonen jatkaa varajäsenenä. 

 

• 21 § Winter Classic Joensuu, liite 21. Jääkiekon superkauden Joensuussa hui-

pentava ulkojääottelu on Louhelan 1 kaukalossa yliopisto ja amk-opiskelijoiden 

välillä keskiviikkona 8.2.2023. Hallitus valitsi Winter Classic -tapahtuman suun-

nitteluryhmään mukaan Miro Helmisen ja myönsi tapahtuman toteuttamiseen 

3000 euroa. 

 

• 22 § Pääsihteerin rekrytointi. Hallitus päätti, että haastatteluun kutsutaan 

seuraavat neljä henkilöä: Aaltonen Mikko (TM, HTM, Tradenomi), Hiltunen Tuo-

mas (FM), Kansanen Helena (MSc in International Relations of the European 

Union, BBA) ja Partanen Ella (YTM). 

 

• 23 § Hallituksen tuutorointivastaava. UEF hoitaa opiskelijatuutoroinnin. ISYY 

on ollut mukana esimerkiksi miettimässä koulutusten sisältöjä edunvalvon-

nasta. Hallitus valitsi Mirka Niemisen hallituksen tuutorointivastaavaksi ja 

Niina-Hannele Nuutisen hallituksen kv-tuutorointivastaavaksi. 

 

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 Työsuojeluvaltuutetut (valittu joulukuu 2021, kausi 2022–2023): Sirpa 

Risto (varsinainen), Mikko Aaltonen (1. vara) ja Niklas Leinonen (2. 

vara). Työntekijäkokous valitsi Valamon luostarissa 15.12.2022 TES:n 

mukaiseksi luottamushenkilöksi vuodelle 2023 Mikko Aaltosen sekä va-

raluottamushenkilöksi Niklas Leinosen. 

o Työntekijöiden esittämät TES-vapaat vuodelle 2023: pe 19.5., pe 20.10., 

pe 22.12. ja ke 27.12. 

o Riina Murtonen aloitti 2.1.2023 Joensuussa SYKETTÄ-liikuntapalvelui-

den liikuntaneuvojana SILLAT II-hankerahoituksella. 
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o Niklas Leinonen jatkaa palvelusuunnittelijan sijaisena vuoden 2023 lop-

puun. 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 17 § Edustajiston puheenjohtajiston palkkiot vuodelle 2023. Ylioppilaskun-

nan edustajiston puheenjohtajille on aiemmin maksettu palkkiota. Hallitus esit-

tää edustajistolle, että se päättäisi edustajiston puheenjohtajiston palkkiosta 

vuodelle 2023. Hallitus esittää, että puheenjohtajalle maksetaan luottamustoi-

men hoidosta 1000 euroa vuodessa ja varapuheenjohtajille 500 euroa vuo-

dessa. 

 

• 19 § ISYYn edustajat Opiskelijan Itä-Suomi ry:n hallituksessa vuonna 

2023. Hallitus esittää Jimi Viita-ahoa ja Otto Korkalaista Opiskelijan Itä-Suomi 

ry:n hallitukseen vuodelle 2023. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o Hallitushupparit 

o SYL:n sähköpostilistat 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 19.1.2023 klo 10 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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