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Pöytäkirja 

Edustajiston kokous 9/2019 

Aika:   13.11.2019 klo 18.00 

Paikka: Kuopio SN200 ja Joensuu AU205 

 

Edustajiston varsinaiset jäsenet:

Auvinen, Olli 
Bovellan, Valtteri 
Helminen, Laura 
Hämäläinen, Heidi 
Karjalainen, Laura-Kaisa 
Karvinen, Henri 
Kinnunen, Pekko 
Kitunen, Kari-Antti 
Korpi, Esa 
Koskelo, Marko  
Kotamäki, Kimmo 
Kuusinen, Riina 
Kyyrönen, Paavo 
Kärkäs, Joakim 
Lavaste, Erik 
Leino, Pinja 
Vilja Männistö 
Manninen, Tommi 
Mertakorpi, Emma 
Mertano, Pinja 

Moilanen, Olivia 
Moisio, Vili 
Mäkinen, Ronja 
Nevalainen, Teemu 
Nissén, Brenda 
Nykänen, Jonni  
Oravuo, Saara 
Paalanen, Matti  
Peltokangas, Johanna  
Peltola, Sara 
Reijonen, Mari 
Räisänen, Henna 
Saarelainen, Hanna 
Siljander, Nelli 
Summanen, Rosa 
Sutinen, Iida-Lotta 
Turunen, Heidi 
Ylikoski, Roosa 
Zacheus, Teemu

Edustajiston työjärjestyksen 2 §:n 1. momentin mukaan: ”Edustajiston jäsenen, joka on estynyt saapumasta 

edustajiston kokoukseen, tulee kutsua tilalleen varaedustaja samasta vaaliliitosta, josta hänet on edustajistoon 

valittu. Varaedustajien läsnäolo tulee todeta kunkin kokouksen alussa.” 

Tervetuloa! 

 

 

Jonni Nykänen                                Sanna Heinonen 

edustajiston puheenjohtaja   pääsihteeri 
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PÖYTÄKIRJA 

 

1. §  Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Mertakorpi avaa kokouksen klo 18.06 
 

2. §  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 11 §:n mukaan: ”Kutsu ylioppilaskunnan edustajiston kokoukseen on 
lähetettävä tai muutoin kirjallisesti tai sähköisesti toimitettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta 
ennen kokousta kaikille varsinaisille jäsenille ja edustajiston järjestäytymiskokouksessaan päättämälle 
määrälle varajäseniä. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla.” 

 
Ylioppilaskunnan sääntöjen 12 §:n mukaan: ”Edustajisto on päätösvaltainen, kun puolet edustajiston 
jäsenistä mukaan lukien edustajiston puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista on läsnä sekä 
kokouskutsu on toimitettu näiden sääntöjen 11 §:n 2. momentin mukaisesti.” 

 
Kokouskutsu annettiin 6.11.2019 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lähetettiin 
sähköpostilistalla kaikille. 

 
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 20 varsinaisen jäsenen ja 2 varajäsenen 

ollessa paikalla.  
 

3. §  Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Edustajiston 
pöytäkirjan tarkastaa ja hyväksyy kokouksen valitsemat kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla 
edustajiston jäseniä."  

 
 Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksen äänet laskee kaksi (2) edustajiston 

keskuudestaan valitsemaa ääntenlaskijaa.” 
 
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. 
 
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sara Peltola ja Brenda Nissén. Valittiin ääntenlaskijoiksi Vili Moisio ja 

Brenda Nissén.  
 

4. §  Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 15 §:n mukaan: "Edustajiston kokouksen asialistan valmistelee edustajiston 
puheenjohtaja; puheenjohtaja voi käyttää apunaan pääsihteeriä. Edustajiston kokouksessa käsitellään 
edustajiston puheenjohtajan, hallituksen ja edustajiston alaisten valiokuntien esitykset sekä 15 §:n 2. 
momentin perusteella esityslistalle vaaditut asiat.  
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 Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä ottaa käsiteltäväkseen kokouskutsussa 
mainitsemattoman asian, ei kuitenkaan määräenemmistöä edellyttävää päätöstä." 

 
Esitys:  
Puheenjohtaja Mertakorpi esitti esityslistaan seuraavia muutoksia: 
Poistetaan kohta 9 § Sääntömuutokset, sillä sääntövaliokunnalta ei ole tullut esitystä asiaan liittyen. 
Lisätään uudeksi kohdaksi 9 § Edustajiston päätöksen 7/2019 kohdan 8 § toimeenpanokielto. 
Lisätään myös kohta 10 § Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valinta toimikaudelle 2020 – 2021. 
 
Marko Koskelo esitti: Kohtaa 10 § Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valinta toimikaudelle 2020 – 2021 ei 
käsiteltäisi tässä kokouksessa hänen lähettämänsä oikaisuvaatimuksen takia. 
 
Sara Peltola kannatti Mertakorven esitystä. 
Koskelo veti esityksensä pois. 
 
Päätettiin yksimielisesti Mertakorven esityksen mukaisesti. 
 
Mertakorpi esitti lisäksi: 
Muutetaan esityslistan järjestystä siten, että 12 § Lähetekeskustelu talousarviosta 2020 nostetaan käsiteltäväksi 
ennen kohtaa 11 § ISYYn jäsenmaksu lukuvuodelle 2020–2021, ja että lisätään kohtaan 12 § myös 
lähetekeskustelu toimintasuunnitelmasta. 
 
Lisätään kohtaan 17 § Edustajistovaalien vaalituloksen vahvistaa ISYY:n edustajisto. 
 
Päätettiin yksimielisesti Mertakorven esityksen mukaan. 

Päätös: 
Poistetaan alkuperäisen esityslistan kohta 9 § Sääntömuutokset. 
Lisätään uudeksi kohdaksi 9 § Edustajiston päätöksen 7/2019 kohdan 8 § toimeenpanokielto. 
Lisätään kohta 10 § Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valinta toimikaudelle 2020 – 2021. 
Muutetaan esityslistaa siten, että lisätään kohtaan 12 § "lähetekeskustelu toimintasuunnitelmasta", sekä 
käsitellään tämä kohta ennen kohtaa 11 §. 
Lisäksi lisätään kohtaan 17 § Edustajistovaalien vaalituloksen vahvistaa ISYY:n edustajisto. 
 
Päätettiin hyväksyä esityslista edellämainituin muutoksin. 
 

5. §  Ilmoitusasiat 

Asia: 1. Järjestöavustushaun vuodelle 2020 avaaminen 

 Tiedoksi: Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) hallitus on päättänyt laittaa hakuun 
järjestöavustukset vuodelle 2020. Järjestöavustukset jakautuvat yleis- ja hankeavustuksiin. Hakuaika 
5.11.2019-20.11.2019. 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 1. Järjestöavustushaun vuodelle 2020 avaaminen 
              2. Uudet sääntömuutokset.  
              Merkittiin tiedoksi.  
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6. §  Hallituksen selonteko toiminnastaan kokouksien väliseltä ajalta 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on: ”11. antaa edustajistolle selvitys 
toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuosittain kertomus ylioppilaskunnan 
toiminnasta”. 

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen selonteko toiminnastaan. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi hallituksen selonteko toiminnastaan.  
 

7. §  Muutokset edustajiston kokoonpanoon 

Asia: Niklas Leinonen on valittu ISYYn työntekijäksi. Näin ollen Leinonen on esteellinen toimimaan 

edustajistossa (ISYYn säännöt 7. §, 4). Varajäsen Vilja Männistö nousee Leinosen tilalle edustajistoon.  

Esitys:   Todetaan Niklas Leinosen edustajiston jäsenyys päättyneeksi sekä todetaan, että uusi edustajiston 

jäsen on Vilja Männistö. 

Päätös: Todettiin Niklas Leinosen edustajiston jäsenyys päättyneeksi sekä todettiin, että uusi edustajiston jäsen 
on Vilja Männistö.  

 8. § Valiokuntien kuulumiset 

Asia: Kuullaan valiokuntien kuulumiset kokousten väliseltä ajalta. 

Esitys: Merkitään tiedoksi valiokuntien kuulumiset. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi valiokuntien kuulumiset.  

 

 

9. § Edustajiston päätöksen 7/2019 kohdat 8 § toimeenpanokielto 

Asia: Edustajisto päätti kokouksessaan 7/2019 Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenistä kaudelle 2019 – 2020. 

ISYYn hallitus käsitteli kokouksessaan 47/2019 yllä mainittua asiaa ja pyysi ylioppilaskunnan 

sääntövaliokunnalta lausuntoa asiaan. Sääntövaliokunnan lausunto kokouksen pöytäkirjassa. 

Hallitus käsitteli kokouksessaan 49/2019 kyseistä päätöstä ja päätti asettaa päätöksen Ylioppilaskunnan 

sääntöjen 34 § mukaiseen toimeenpanokieltoon: 

”Jos hallitus katsoo, että edustajiston päätös on lainvastainen, syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai ei kuulu 

edustajiston toimivaltaan, on hallituksen kieltäydyttävä päätöksen toimeenpanemisesta ja ilmoitettava siitä 

viipymättä edustajistolle asian uudelleenkäsittelyä varten. Tämän lisäksi hallituksen on pyydettävä 

sääntövaliokunnalta lausuntoa asiasta.”  

Sääntövaliokunnan lausunnon perusteella ylioppilaskunnan hallituksen näkemys on, että edustajistossa asian 

käsittelyyn otti osaa sellaisia edustajiston jäseniä, jotka ISYYn sääntöjen 58.3 § mukaan olivat esteellisiä asian 

käsittelyn aikana. ISYYn sääntöjen 58.3 § mukaan: 

”Ylioppilaskunnan edustajiston tai hallituksen jäsen tai pääsihteeri on esteellinen toimimaan esittelijänä tai 

päätöstä tekevän toimielimen jäsenenä, mikäli hän missään vaiheessa vaikuttaa hakumenettelyyn ennen 
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esittelijän esityksen tekemistä. Hakumenettelyyn vaikuttamiseksi katsotaan myös henkilön oma hakemus 

kyseessä olevaan toimielimeen.” 

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se poistaa kokouksen 7/2019 päätöksen 8 § ja käsittelee asian 

uudestaan mahdollisimman pian. 

**Koskelo ja Männistö sekä hallituksen jäsen Tenhovuori poistuvat kokouksesta asiakohdan 9 ja 10 ajaksi, 

koska tulkitsivat olevansa esteellisiä käsittelemään asiaa. **   

Päätös: Päätettiin, että edustajisto poistaa kokouksen 7/2019 päätöksen 8 § ja käsittelee asian uudestaan tässä 

kokouksessa. 

 

10. § Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valinta toimikaudelle 2020 - 2021 

Asia: Yliopistolain (558/2009) mukaan: 

”Ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on nimetä opiskelijaedustajat yliopistolain 3. luvussa mainittuihin 

toimielimiin.” 

Näitä ovat Itä-Suomen yliopistossa yliopiston hallitus, yliopistokollegio sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvostot. 

Uusien opiskelijaedustajien toimikausi yliopiston hallituksessa alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2021. 

ISYYn sääntöjen 18 § mukaan: 

”Edustajiston tehtävä on nimetä opiskelijaedustajat yliopiston hallitukseen, ylioppilaskunnan hallituksen 

esityksestä.” 

ISYYn on nimettävä yliopiston hallitukseen 2 opiskelijaedustajaa. 

Opiskelijaedustajien nimeäminen yliopiston hallitukseen on ylioppilaskunnan sääntöjen 56 § mainitsemaa 

julkisen vallan käyttöä. Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 § mukaan: 

”Nimettäessä edustajia yliopistolain 3. luvun mukaisiin toimielimiin on noudatettava erillistä haku- esittely- ja 

valintamenettelyä.” 

ISYYn hallitus on delegoinut pääsihteerin esittelyvastuun hallinnon opiskelijaedustajien valinnassa koulutus- ja 

sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle Mikko Aaltoselle kokouksessaan 23/2019 siten kuin ISYYn säännöissä 46 § 

mainitaan. 

ISYYn hallitus perusti ISYYn sääntöjen 38 § mukaisen hallinnon opiskelijaedustajien valintaa valmistelevan 

työryhmän kokouksessaan 23/2019 johon kuuluvat Aaltosen lisäksi hallituksen puheenjohtaja Aleksi Kinnunen, 

Saara Loukiainen, edunvalvonta-asiantuntija Pekka Koivaara sekä varajäsenenä Ada Hyytiäinen. ISYYn 

edustajisto kävi asiasta lähetekeskustelun sekä täydensi työryhmää omalla edustajallaan (Nelli Siljander) 

kokouksessaan 4/2019. 

Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Aaltonen avasi haun yliopiston hallitukseen 9.9.2019. Hakuaika 

päättyi 24.9. klo 12.00. Hakuajan puitteissa yliopiston hallituksen opiskelijajäseneksi jätettiin 6 hakemusta: 

Ari Tervashonka 

Sami Gabbouj 

Vilja Männistö 

Olli Auvinen 
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Marko Koskelo 

Saara Tenhovuori 

Valintaryhmä kävi jätetyt hakemukset läpi kokouksessaan 26.9. ja päätti kutsua jatkohaastatteluun Gabbouj'n, 

Männistön, Tenhovuoren sekä Koskelon. Haastattelut toteutettiin 30.9. Valintaryhmän esityksessä painotettiin 

ylioppilaskunnan yhdenvertaisuussuunnitelman linjauksia. 

Hakemusten, ansioluettelon sekä haastattelujen perusteella työryhmä päätti esittää Itä-Suomen yliopiston 

hallituksen opiskelijajäseniksi Sami Gabbouj'ta sekä Saara Tenhovuorta. 

ISYYn hallitus käsitteli opiskelijaedustajien valintaa kokouksessaan 43/2019. Hallitus yhtyi työryhmän 

esitykseen ja päätti esittää Sami Gabbouj'ta sekä Saara Tenhovuorta Itä-Suomen yliopiston hallituksen 

opiskelijajäseniksi. 

Yliopistolain 22 § mukaan yliopistokollegion tehtävänä on vahvistaa yliopiston sisäisten ryhmien valinnat 

yliopiston hallituksen jäseniksi. 

ISYYn sääntöjen 58.3 § mukaan: 

"Ylioppilaskunnan edustajiston tai hallituksen jäsen tai pääsihteeri on esteellinen toimimaan esittelijänä tai 

päätöstä tekevän toimielimen jäsenenä mikäli hän missään vaiheessa vaikuttaa hakumenettelyyn ennen 

esittelijän esityksen tekemistä. Hakumenettelyyn vaikuttamiseksi katsotaan myös henkilön oma hakemus 

kyseessä olevaan toimielimeen." 

Koska edustajiston jäsenet Olli Auvinen, Vilja Männistö sekä Marko Koskelo ovat jättäneet hakemuksensa 

yliopiston hallitukseen, ovat he hallintolain (434/2003) sekä ISYYn sääntöjen nojalla esteellisiäosallistumaan 

omaa etuuttaan koskevaan päätöksentekoon. 

Esitys: Valitaan Sami Gabbouj ja Saara Tenhovuori Itä-Suomen yliopiston hallituksen opiskelijajäseniksi ja 

esitetään asiaa edelleen Itä-Suomen yliopistokollegion vahvistettavaksi. 

Päätös: Valittiin Sami Gabbouj ja Saara Tenhovuori Itä-Suomen yliopiston hallituksen opiskelijajäseniksi ja 

päätettiin esittää asiaa edelleen Itä-Suomen yliopistokollegion vahvistettavaksi. 

 

11. §  Lähetekeskustelu talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta 2020  

Asia: Edustajisto tulee päättämään 3.12. kokouksessa ISYYn talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 
2020. Talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta on syytä käydä lähetekeskustelu valmistelun tueksi.  

Esitys: Edustajisto käy lähetekeskustelun ISYYn talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta 2020. 

**Koskelo, Männistö ja Tenhovuori palasivat ajassa 18.39** 

**Annika Lommi saapui ajassa 18.57** 

**Todettiin myös läsnäolevaksi Matias Uski**  

Päätös: Edustajisto kävi lähetekeskustelun ISYYn talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta 2020.  

 

**Kokoustauko ajassa 19.43 - 19.53 ** 
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12. §    ISYYn jäsenmaksu lukuvuodelle 2020–2021 

 

ISYYn säännöt: ”48 § Jäsenmaksusta päättäminen Edustajisto päättää jäsenmaksuista yksinkertaisella 

enemmistöllä ennen seuraavan tilikauden talousarvion hyväksymistä. Itä-Suomen yliopiston rehtori vahvistaa 

jäsenmaksun. Jäsenmaksun muuttamisesta tulevalle lukuvuodelle edustajisto päättää kahden kolmasosan (2/3) 

enemmistöllä. Mikäli enemmistöä ei saavuteta, jää vanha jäsenmaksu voimaan. Jäsenmaksun kantamistavasta 

ja -ajasta päättää hallitus.” 

 

Asia: Ylioppilaskunnan jäsenmaksun suuruus tulevalle lukuvuodelle 2020-2021 on vahvistettava ennen 

talousarvion hyväksymistä. 

 

ISYYn jäsenmaksu on lukuvuonna 2019-2020 126€. Perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksu on lukukausittain 

maksettuna syyslukukausi 62,50€ ja kevätlukukausi 63,50€. Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksu on 56 €/vuosi ja 

lukukausittain maksettuna syksy/kevät 30,50€. 

 

Esitys: Hallitus esittää yksimielisesti edustajistolle jäsenmaksuksi lukuvuodeksi 2020-2021 100 euroa (ISYYn 

osuus 71,5e + YTHS osuus 28,5e).  Perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksu on lukukausittain maksettuna 

syyslukukausi 64€ (ISYYn osuus 35,5 e + YTHS-osuus 28,5e) ja kevätlukukausi 36 €. Jatko-opiskelijoiden 

jäsenmaksu 2020-2021 on 56 €/vuosi ja lukukausittain maksettuna syksy/kevät 28 €. 

Hallitus esitti lisättäväksi oheista lisälauseketta päätökseen: ”Mikäli YTHS- maksuosuuden periminen Kelalle ei 

tapahdu vuoden 2021 alussa, on ylioppilaskunnalla edelleen oikeus periä maksu kevään 2021 jäsenmaksun 

yhteydessä.” Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Toivo Isoranta (Kylterit Joensuu) esitti ISYYn jäsenmaksun suuruudeksi seuraavalle lukuvuodelle 67€, syksylle 

33€ ja keväälle 34€. Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksun osalta Isoranta ei esittänyt muutoksia.  

 

Rosa Summanen kannatti Isorannan esitystä. Marko Koskelo kannatti hallituksen esitystä. Valtteri Bovellan 

kannatti hallituksen esitystä.  

 

Mikko Nissinen (Keskeiset) esitti ISYYn jäsenmaksun suuruudeksi seuraavalle lukuvuodelle 69€, syksylle 62,50€ 

ja keväälle 63,50€, eli että jäsenmaksu pysyisi ennallaan.  

 

Vilja Männistö kannatti Mikko Nissisen esitystä.  

Asiasta päätettiin äänestää. Brenda Nissén esitti, että äänestyksessä käytettäisiin suljettua lippuäänestystä. 

Sara Peltola esitti äänestystavaksi avointa äänestystä. Brenda Nissén veti esityksensä pois. Päätettiin, että 

äänestys toteutetaan avoimesti.  

 

Kokouksessa äänestyksen alkaessa oli paikalla 23 äänioikeutettua edustajiston jäsentä tai varajäsentä.  
Ensimmäisessä äänestyksessä äänestettiin vastakkain Isorannan (Kylterit Joensuu) (JAA) ja Nissisen (Keskeiset) 
(EI) ehdotuksista.  

1. Äänestyksen tulos: JAA-ääniä 3 kpl. EI-ääniä 20kpl ja TYHJÄ-ääniä 0kpl. Täten Keskeisten esitys eteni 20 äänellä 
seuraavaan äänestykseen.   

Äänestettiin hallituksen esityksestä (JAA) ja Keskeisten esityksestä (EI).  
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2. Äänestyksen tulos: JAA-ääniä 15kpl. EI-ääniä 8kpl. TYHJÄ-ääniä 0kpl. Täten hallituksen esitys voitti äänestyksen 
15 äänellä.  

Päätös: Päätettiin lukuvuoden 2020-2021 jäsenmaksun suuruus hallituksen esityksen mukaisesti. Päätettiin, 

että mikäli YTHS- maksuosuuden periminen Kelalle ei tapahdu vuoden 2021 alussa, on ylioppilaskunnalla 

edelleen oikeus periä maksu kevään 2021 jäsenmaksun yhteydessä. 

**Mari Reijonen poistui ajassa 20.21** 

13. § Edustajiston kokous 9/2019: Opiskelijaedustajien nimeäminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden 

tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 

 

Asia:  Yliopistolain (558/2009) mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on nimetä opiskelija 

edustajat yliopistolain 3. luvussa mainittuihin toimielimiin. Näitä ovat Itä-Suomen yliopistossa yliopiston 

hallitus, yliopistokollegio sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvostot.  

 

Uusien opiskelijaedustajien toimikausi yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan 

tiedekuntaneuvostossa alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2021. ISYYn sääntöjen 18 § mukaan edustajiston 

tehtävä on nimetä opiskelijaedustajat tiedekuntien tiedekuntaneuvostoihin näiden toimikausien alussa, 

ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä. ISYYn on nimettävä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden 

tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 4 opiskelijaedustajaa ja näille 4 henkilökohtaista varajäsentä. 

 

Opiskelijaedustajien nimeäminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 

on ylioppilaskunnan sääntöjen 56 § mainittua julkisen vallan käyttöä. Ylioppilaskunnan sään 

töjen 58 § mukaan nimettäessä edustajia yliopistolain 3. luvun mukaisiin toimielimiin on noudatettava erillistä 

haku- esittely- ja valintamenettelyä.  

 

ISYYn hallitus on delegoinut pääsihteerin esittelyvastuun hallinnon opiskelijaedustajien valinnassa koulutus- ja 

sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle Mikko Aaltoselle kokouksessaan 23/2019 siten kuin ISYYn säännöissä 46 § 

mainitaan.  

 

Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Aaltonen avasi haun yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden 

tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 9.9.2019. Hakuaika päättyi 24.9. klo 12.00. Hakuajan puitteissa 

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon jätettiin 7 hakemusta. ISYYn 

hallitus päätti kokouksessaan 44/2019 jatkaa opiskelijaedustajien hakuaikaa 7 päivällä siten kuin ISYYn 

sääntöjen 58a § mainitaan. Lisätyn hakuajan puitteissa yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan 

tiedekuntaneuvostoon jätettiin kaksi hakemusta 

 

Hakemuksen opiskelijaedustajiksi yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 

jättivät hakuajan sekä lisätyn hakuajan puitteissa 

 

Ari Tervashonka 

Beata Rantanen  

Lassi Oikkonen 

Roosa Hänninen 

Noora Ahonen 
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Wilma Poutanen 

Maria Pulkka 

Susanna Remes 

Ha Nguyen 

 

ISYYn hallitus käsitteli opiskelijaedustajien valintaa kokouksessaan 48/2019 ja päätti esittelijän 

esityksen pohjalta esittää edustajistolle seuraavia henkilöitä yhteiskuntatieteiden ja  

kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajiksi toimikaudelle 

2020-2021 (suluissa henkilökohtainen varajäsen) 

 

Ari Tervashonka (Noora Ahonen) 

Lassi Oikkonen (Ha Ngyuen) 

Maria Pulkka (Susanna Remes) 

Roosa Hänninen (Wilma Poutanen) 

 

Hakemukset pyynnöstä esittelijältä 

 

Susanna Remes ei ole hallituksen jäsenenä osallistunut omaa etuuttaan koskevaan 

päätöksentekoon hallintolain (434/2003) 27 § ja 28 § nojalla. 

 

Esitys: nimetään seuraavat henkilöt opiskelijaedustajiksi yhteiskuntatieteiden ja 

kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon toimikaudeksi 2020-2021 

(suluissa henkilökohtainen varajäsen) 

 

Ari Tervashonka (Noora Ahonen) 

Lassi Oikkonen (Ha Ngyuen) 

Maria Pulkka (Susanna Remes) 

Roosa Hänninen (Wilma Poutanen) 

 

** Susanna Remes poistui kokouksesta asiakohdan 13 ajaksi, koska tulkitsi olevansa esteellinen käsittelemään 

asiaa **  

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.  

 

** Remes palasi ajassa 20.25** 

 

14. § Edustajiston kokous 9/2019: Opiskelijaedustajien nimeäminen filosofisen tiedekunnan 

tiedekuntaneuvostoon 

Asia:  Yliopistolain (558/2009) mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on nimetä opiskelijaedustajat 

yliopistolain 3. luvussa mainittuihin toimielimiin. Näitä ovat Itä-Suomen yliopistossa yliopiston hallitus, 

yliopistokollegio sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvostot.  

Uusien opiskelijaedustajien toimikausi filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa alkaa 1.1.2020 ja päättyy 

31.12.2021. ISYYn sääntöjen 18 § mukaan edustajiston tehtävä on nimetä opiskelijaedustajat tiedekuntien 

tiedekuntaneuvostoihin näiden toimikausien alussa, ylioppilaskunnan hallituksen esityksestä. ISYYn on 
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nimettävä filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 5 opiskelijaedustajaa ja näille 5 henkilökohtaista 

varajäsentä. 

Opiskelijaedustajien nimeäminen filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon on ylioppilaskunnan sääntöjen 

56 § mainittua julkisen vallan käyttöä. Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 § mukaan nimettäessä edustajia 

yliopistolain 3. luvun mukaisiin toimielimiin on noudatettava erillistä haku- esittely- ja valintamenettelyä.  

ISYYn hallitus on delegoinut pääsihteerin esittelyvastuun hallinnon opiskelijaedustajien valinnassa koulutus- ja 

sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle Mikko Aaltoselle kokouksessaan 23/2019 siten kuin ISYYn säännöissä 46 § 

mainitaan.  

Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Aaltonen avasi haun filosofisen  tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 

9.9.2019. Hakuaika päättyi 24.9. klo 12.00. Hakuajan puitteissa filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 

jätettiin 8 hakemusta. ISYYn hallitus päätti kokouksessaan 44/2019 jatkaa opiskelijaedustajien hakuaikaa 7 

päivällä siten kuin ISYYn sääntöjen 58a § mainitaan. Lisätyn hakuajan puitteissa filosofisen tiedekunnan 

tiedekuntaneuvostoon ei jätetty hakemuksia 

Hakemuksen opiskelijaedustajiksi filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon jättivät hakuajan puitteissa 

Marko Koskelo 

Eveliina Scharin 

Salla Natunen 

Saara Tenhovuori 

Rosa Summanen 

Kirsi Linna  

Tanja Rissanen 

Hanna Tammisto 

 

Saara Tenhovuori on myöhemmin ilmoittanut vetävänsä hakemuksensa filosofisen tiedekunnan 

tiedekuntaneuvostoon pois käsittelystä. 

ISYYn hallitus käsitteli opiskelijaedustajien valintaa filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 

kokouksessaan 48/2019 ja päätti esittää seuraavia henkilöitä filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 

toimikaudeksi 2020-2021 esittelijän esityksen pohjalta (suluissa henkilökohtainen varajäsen):    

 

Salla Natunen 

Marko Koskelo  

Eveliina Scharin (Kirsi Linna) 

Rosa Summanen (Tanja Rissanen) 
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Hanna Tammisto 

Lisäksi hallitus päätti esittää edustajistolle että se valtuuttaa hallituksen täyttämään jäljellä olevat 

edustuspaikat     

Saara Tenhovuori ei ole osallistunut asian käsittelyyn hallituksessa ISYYn sääntöjen 58.3 § nojalla.  

Koska edustajiston jäsenet Rosa Summanen ja Marko Koskelo ovat jättäneet hakemuksensa filosofisen 

tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon, ovat he hallintolain (434/2003) 27 § ja 28 § nojalla esteellisiä 

osallistumaan omaa etuuttaan koskevaan päätöksentekoon.  

Esitys: Nimetään seuraavat henkilöt opiskelijaedustajiksi filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon  

Salla Natunen 

Marko Koskelo  

Eveliina Scharin (Kirsi Linna) 

Rosa Summanen (Tanja Rissanen) 

Hanna Tammisto 

Ja valtuutetaan hallitus täyttämään jäljellä olevat edustuspaikat 

Marko Koskelo jääväsi itsensä. 

** Marko Koskelo ja Rosa Summanen poistuivat kokouksesta asiakohdan 14 ajaksi, koska tulkitsivat olevansa 

esteellisiä käsittelemään asiaa **  

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. 

 ** Koskelo ja Summanen palasivat ajassa 20.26 ** 

15. §  Edustajiston kokous 9/2019: Opiskelijaedustajien nimeäminen terveystieteiden tiedekunnan 

tiedekuntaneuvostoon 

Asia: Yliopistolain (558/2009) mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on nimetä opiskelijaedustajat 

yliopistolain 3. luvussa mainittuihin toimielimiin. Näitä ovat Itä-Suomen yliopistossa yliopiston hallitus, 

yliopistokollegio sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvostot.  

Uusien opiskelijaedustajien toimikausi terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa alkaa 1.1.2020 ja 

päättyy 31.12.2021. ISYYn sääntöjen 18 § mukaan edustajiston tehtävä on nimetä opiskelijaedustajat 

tiedekuntien tiedekuntaneuvostoihin näiden toimikausien alussa, ylioppilaskunnan hallituksen 

esityksestä. ISYYn on nimettävä terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 4 

opiskelijaedustajaa ja näille 4 henkilökohtaista varajäsentä. 

Opiskelijaedustajien nimeäminen terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon on ylioppilaskunnan 

sääntöjen 56 § mainittua julkisen vallan käyttöä. Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 § mukaan nimettäessä 

edustajia yliopistolain 3. luvun mukaisiin toimielimiin on noudatettava erillistä haku- esittely- ja 

valintamenettelyä.  
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ISYYn hallitus on delegoinut pääsihteerin esittelyvastuun hallinnon opiskelijaedustajien valinnassakoulutus- ja 

sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle Mikko Aaltoselle kokouksessaan 23/2019 siten kuin ISYYn säännöissä 

46 § mainitaan.  

Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Aaltonen avasi haun terveystieteiden tiedekunnan 

tiedekuntaneuvostoon 9.9.2019. Hakuaika päättyi 24.9. klo 12.00. Hakuajan puitteissa terveystieteiden 

tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon jätettiin 3 hakemusta. ISYYn hallitus päätti kokouksessaan 44/2019 

jatkaa opiskelijaedustajien hakuaikaa 7 päivällä siten kuin ISYYn sääntöjen 58a § mainitaan. Lisätyn 

hakuajan puitteissa terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon jätettiin yksi hakemus 

Hakemuksen opiskelijaedustajiksi terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon jättivät hakuajan sekä 

lisätyn hakuajan puitteissa 

Juho Nikula 

Heli Saari 

Eemu-Samuli Väliaho 

Aino Peltonen 

ISYYn hallitus käsitteli opiskelijaedustajien valintaa terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 

kokouksessaan 48/2019 ja päätti esittää seuraavia henkilöitä terveystieteiden tiedekunnan 

tiedekuntaneuvostoon toimikaudeksi 2020-2021 esittelijän esityksen pohjalta.    

Juho Nikula 

Heli Saari 

Eemu-Samuli Väliaho 

Aino Peltonen 

Lisäksi hallitus päätti esittää edustajistolle että se valtuuttaa hallituksen täyttämään jäljellä olevat 

edustuspaikat   

Hakemukset pyynnöstä esittelijältä 

Aino Peltonen ei ole hallituksen jäsenenä osallistunut omaa etuuttaan koskevaan päätöksentekoon hallintolain 

(434/2003) 27 § ja 28 § nojalla. 

Esitys: Nimetään seuraavat henkilöt opiskelijaedustajiksi terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon  

 

Juho Nikula 

Heli Saari 

Eemu-Samuli Väliaho 
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Aino Peltonen 

Ja valtuutetaan hallitus täyttämään jäljellä olevat edustuspaikat 

** Aino Peltonen poistui kokouksesta asiakohdan 13 ajaksi, koska tulkitsi olevansa esteellinen käsittelemään 

asiaa **  

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.  

** Peltonen palasi ajassa 20.28** 

16. § Edustajiston kokous 9/2019: Opiskelijaedustajien nimeäminen luonnontieteiden ja metsätieteiden 
tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 

Asia: Yliopistolain (558/2009) mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on nimetä opiskelijaedustajat 
yliopistolain 3. luvussa mainittuihin toimielimiin. Näitä ovat Itä-Suomen yliopistossa yliopiston hallitus, 
yliopistokollegio sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvostot.  

Uusien opiskelijaedustajien toimikausi luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 
alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2021. ISYYn sääntöjen 18 § mukaan edustajiston tehtävä on nimetä 
opiskelijaedustajat tiedekuntien tiedekuntaneuvostoihin näiden toimikausien alussa, ylioppilaskunnan 
hallituksen esityksestä. ISYYn on nimettävä luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan 
tiedekuntaneuvostoon 4 opiskelijaedustajaa ja näille 4 henkilökohtaista varajäsentä. 

Opiskelijaedustajien nimeäminen luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon on 
ylioppilaskunnan sääntöjen 56 § mainittua julkisen vallan käyttöä. Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 § mukaan 
nimettäessä edustajia yliopistolain 3. luvun mukaisiin toimielimiin on noudatettava erillistä haku- esittely- ja 
valintamenettelyä.  

ISYYn hallitus on delegoinut pääsihteerin esittelyvastuun hallinnon opiskelijaedustajien valinnassa koulutus- ja 
sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle Mikko Aaltoselle kokouksessaan 23/2019 siten kuin ISYYn säännöissä 46 § 
mainitaan.  

Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Aaltonen avasi haun yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden 
tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 9.9.2019. Hakuaika päättyi 24.9. klo 12.00. Hakuajan puitteissa 
yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon jätettiin 4 hakemusta. ISYYn hallitus 
päätti kokouksessaan 44/2019 jatkaa opiskelijaedustajien hakuaikaa 7 päivällä siten kuin ISYYn sääntöjen 58a § 
mainitaan. Lisätyn hakuajan puitteissa luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 
ei jätetty hakemuksia 

Hakemuksen opiskelijaedustajiksi luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 
jättivät hakuajan puitteissa 

Umme Sara Santona 

Mikko Nevalainen 

Janette Hellberg 

Jussi Nivala 
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ISYYn hallitus käsitteli opiskelijaedustajien valintaa luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan 
tiedekuntaneuvostoon kokouksessaan 48/2019 ja päätti esittää seuraavia henkilöitä luonnontieteiden ja 
metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon toimikaudeksi 2020-2021 esittelijän esityksen pohjalta.  

Umme Sara Santona 

Mikko Nevalainen 

Janette Hellberg 

Jussi Nivala 

Lisäksi hallitus päätti esittää edustajistolle, että se valtuuttaa hallituksen täyttämään jäljellä olevat edustuspaikat 

Hakemukset pyynnöstä esittelijältä 

Esitys: Nimetään seuraavat henkilöt opiskelijaedustajiksi luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan 
tiedekuntaneuvostoon toimikaudeksi 2020-2021 

Umme Sara Santona 

Mikko Nevalainen 

Janette Hellberg 

Jussi Nivala 

ja valtuutetaan hallitus täyttämään jäljellä olevat edustuspaikat 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.  
 

17. § Edustajistovaalien vaalituloksen vahvistaa ISYY:n edustajisto 

Asia: ISYYn edustajistovaalit käytiin loka- marraskuun vaihteessa. Ennakkoäänestysaika oli 29.10.-1.11. ja 

virallinen vaalipäivä 6.11. Äänestysprosentti vuonna 2019 oli 27,5% ja äänestäneitä oli 3669. Äänioikeutettujen 

määrä oli kokonaisuudessaan 13 352.  

Varsinaiset jäsenet ja varajäsenet edustajistossa vuosille 2020-2021: 

ISYY:n demariopiskelijat: 2 
● Juurikka, Annika 
● Peltonen, Anniina 

Varalla: 
● Kettunen, Juho 
● Pennanen, Tanja 

 
Savilahden Sivistyneet: 3 

● Hiltunen, Jenni 
● Kiviluoto, Riku 
● Hassinen, Aino 
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Varalla: 
● Viita-Aho, Jimi 
● Saarelainen, Hanna 
● Rautiainen, Kaisa 

 
DeeKu: 6 

● Vilkki, Kati 
● Auvinen, Olli 
● Pulkkinen, Iida 
● Pänkäläinen, Joonas 
● Karppi, Lassi 
● Weurlander, Rosanna 

Varalla: 
● Laakkonen, Jenna 
● Zacheus, Teemu 
● Hurme, Veera 
● Salonen, Janne 
● Leppäkynnäs, Arttu 

 
Kylterit: 5 

● Manninen, Tommi 
● Leppinen, Joel 
● Bovellan, Valtteri 
● Käenmäki, Joona 
● Gabbouj, Sami 

Varalla: 
● Gran, Julius 
● Räisänen, Laura 
● Kinnunen, Aleksi 
● Jukarainen, Olli 
● Honkanen, Emilia 

 
Vihreä lista: 5 

● Poutanen, Wilma 
● Moisio, Vili 
● Juntunen, Hanne 
● Ayyoubi, Yasmin 
● Partanen, Ella 

Varalla: 
● Uski, Matias 
● Pääkkönen, Iiris 
● Vihavainen, Jiri 
● Saari, Janni-Kaisa 
● Utriainen, Anna 

 
Opiskelijoiden etu - The Students' Interest: 3 

● Kujansuu, Ville-Petteri 
● Koskelo, Marko 
● Tanskanen, Sami 

Varalla: 
● Sohail, Hasan 
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● Aliche, Kingsley 
● Kangasmäki, Kalle 

 
Kokoomus: 1 

● Korhonen, Carita 
Varalla: 

● Oksman, Niklas 
 

Keskeiset: 3 
● Oikkonen, Lassi 
● Peltola, Sara 
● Leinonen, Niklas 

Varalla: 
● Männistö, Vilja 
● Kipriianov, Pavel 
● Viljamaa, Toni 

 
 

Puolueettomat: 5 
● Koivistoinen, Paavo 
● Paananen, Arla 
● Suontausta, Mikael Matias 
● Kupiainen, Laura 
● Hyytiäinen, Ada 

Varalla: 
● Tenhovuori, Saara 
● Toivanen, Odeya 
● Olander, Aino 
● Huotari, Iiris 
● Helin, Markus 

 
FaBio: 4 

● Kosonen, Salli 
● Saari, Heli 
● Virkkala, Jimi 
● Sonko, Jessica 

Varalla: 
● Viita, Julius 
● Ryökäs, Pauliina 
● Ilola, Maria 
● Pajunen, Veera 

 
Akateemiset kansallismieliset Ry: 0 
 
Iviva: 1 

● Ylikoski, Roosa 
Varalla: 

● Hietala, Mikko 
 

Judistit: 1 
● Metwally, Jasmin 
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Varalla:  
● Soimala, Jenina 

 

Lisäksi varajäsenten tai varsinaisten jäsenten tehtäviä voivat suorittaa myös kaikki ehdolla olleet henkilöt 

edustajiston paikkajakauman mukaisesti.  

Esitys: Keskusvaalilautakunta esittää, että vahvistetaan ISYYn edustajistovaalien tulos sekä valitut varsinaiset ja 

varajäsenet edustajistossa vuosille 2020-2021. Vaalitulos on edelleen moitteenvarainen ja valitusaika 

vaalituloksesta päättyy 9.12. klo 16.00. 

Päätös: Päätettiin lisätä pöytäkirjaan liite 1, jossa luetellaan varsinaisten jäsenten lisäksi kaikki ehdolla olleet 

henkilöt, joiden on mahdollista toimia edustajistossa vara- ja varsinaisina jäseninä tulevalla edustajistokaudella. 

Päätettiin esityksen mukaan.  

18. § Muut esille tulevat asiat 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan: ”Edustajiston jäsenet voivat tehdä edustajiston kokouksessa 
toivomusponsia. Edustajiston hyväksyessä toivomusponnen hallituksen on toimivaltansa rajoissa 
ryhdyttävä ponnen edellyttämiin toimenpiteisiin 30 päivän kuluessa. Hallituksen tulee kohtuullisessa 
ajassa antaa edustajistolle tiedoksi toimenpiteet, joita ponnen johdosta on tehty.” 

 
Esitys: Ei esille tulevia asioita. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

 
18. § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Mertakorpi päättää kokouksen klo 20.38 
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Emma Mertakorpi  Sanna Heinonen                            
puheenjohtaja    pääsihteeri 
 
 
 

Saara Närä                       
sihteeri 
 
 

 

Sara Peltola                 Brenda Nissén                            
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 
 
 
MUUTOKSENHAKU  
 
Näihin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston 13.11.2019 9/2019 päätöksiin saa hakea oikaisua: 9§-17§. 
Oikaisua on vaadittava Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle osoitettavalla kirjallisella oikaisuvaatimuksella. 
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen on mahdollista 
hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. 
 
OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMINEN 
 
Oikaisua saa vaatia se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa. Lisäksi ylioppilaskunnan jäsen saa hakea muutosta ylioppilaskunnan toimielimen päätökseen sillä perusteella, että 
päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai on 
muuten lain, asetuksen taikka ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen. 
 
OIKAISUVAATIMUSAIKA  
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
Muutoksenhakuaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakuaika päättyy vasta tätä 
seuraavana arkipäivänä. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta 
näytetä. Jos tiedoksianto toimitetaan todisteellisesti saantitodistusta tai tiedoksiantotodistusta vastaan taikka 
haastetiedoksiantona, käy tiedoksiantoaika ilmi saantitodistuksesta tai muusta kirjallisesta todistuksesta. 
 
Ylioppilaskunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
 
Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta. 
 
OIKAISUVAATIMUSKIRJELMÄN TOIMITTAMINEN 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava muutoksenhakuajan kuluessa Itä-Suomen 
yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle. Oikaisuvaatimuskirjelmän voi toimittaa henkilökohtaisesti tai asiamiehen tai 
lähetin välityksellä taikka lähettäjän omalla vastuulla postitse tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmän tulee olla 
muutoksenhakuviranomaisella viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä.  
 
 
OIKAISUVAATIMUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava:  
 

- valittajan nimi ja kotikunta, 
- yhteystiedot, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset voidaan muutoksenhakijalle toimittaa,  
- päätös, johon haetaan muutosta, 
- miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.  

 
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen 
tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu 
henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Mahdollisen asiamiehen on liitettävä 
oikaisuvaatimukseen myös valtakirja. 
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OIKAISUVAATIMUSKIRJELMÄN LIITTEET  
 
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:  
 

- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä, 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys muutoksenhakuajan alkamisajankohdasta, 
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi. 

 
 
YHTEYSTIEDOT    
 
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta / hallitus 
 
Joensuun toimisto 

- käyntiosoite: Yliopistokatu 7, Haltia 2. krs, 80100 Joensuu 
- postiosoite: Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, PL 111, 80100 Joensuu 
- sähköposti: toimisto.joensuu@isyy.fi 
- puh. 044 576 8449 
- aukioloajat: ma, ti, to 10–15, ke suljettu, pe 10–15 

 
Kuopion toimisto 

- käyntiosoite: Yliopistonranta 3, 70211 Kuopio 
- postiosoite: Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, PL 1627, 70211 Kuopio 
- sähköposti: jarjestoasiantuntija@isyy.fi 
- puh. 044 576 8419 
- aukioloajat: ma, ti, to 10–15, ke suljettu, pe 10–15 

 

 


