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13.2.2023 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 5/2023 

 

Aika:  9.2.2023 klo 11.04–11.28 

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 § Tilinkäyttöoikeus (osittain salassa pidettävä). Hallitus päätti poistaa 

13.2.2023 alkaen pääkäyttäjän oikeudet Hannele Mirolalta Osuuspankin pää-

käyttötilille ja antaa pääkäyttäjän oikeudet Helena Kansaselle 13.2.2023 alkaen. 

 

• 9 § Eurocard Portal -palvelun päähallinnoijan oikeudet ja Business Euro-

card -yrityskortti (osittain salassa pidettävä). Hallitus päätti jättää voimaan 

Erja Leinosen pääkäyttäjäoikeuden, 13.2.2023 alkaen poistaa Hannele Mirolan 

pääkäyttäjäoikeuden ja 13.2.2023 alkaen myöntää pääkäyttäjäoikeuden He-

lena Kansaselle Eurocard Portal -palveluun. Lisäksi hallitus päätti, että Helena 

Kansaselle haetaan Business Eurocard -yrityskortti, jonka limiitti on 2000 eu-

roa. 

 

• 10 § UEFin SILLAT-hankkeen ohjausryhmä. Hallitus nimesi pääsihteerin 

UEF:n SILLAT-hankkeen ohjausryhmään. 

 

• 11 § Suomi.fi tunnistautuminen. Hallitus päätti poistaa Suomi.fi -valtuudet 

Hannele Mirolalta 13.2.2023 alkaen ja myöntää Suomi.fi -valtuudet Helena 

Kansaselle 13.2.2023 alkaen. 

 

• 13 § ISYYn edustajien nimeäminen Opetus- ja ohjausneuvostoon. UEF:n 

Opetus- ja ohjausneuvostossa on ollut ISYYltä edustaja ja varaedustaja. Hallitus 

nimesi varsinaiseksi jäseneksi Mirka Niemisen ja varalle 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 Helena Kansanen aloittaa pääsihteerinä 13.2.2023. 
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o Winter Classic oli menestys ja paikalla oli reilu 1200 katsojaa. 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 12 § Tilatarveselvitys. Edustajisto päätti kokouksessaan 1-2023, että tehdään 

tilatarveselvitys. Kuopion osalta tilatarvetta voi selvitellä Savilahtityöryhmä. 

Hallitus perusti Joensuuhun työryhmä tilatarveselvityksen tekemiseksi. Hallitus 

nimesi työryhmän jäseniksi Eetu Hyvösen, Julia Lautalan, Niina-Hannele Nuuti-

sen, Otto Korkalaisen ja Pekka Koivaaran. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 16.2.2023 klo 11 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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