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 8.1.2020 

"d.M.yyyy" 

11.12.2019 

Pöytäkirja 

Edustajiston kokous 1/2020-2021 - Järjestäytymiskokous 

 

Aika:   11.12.2019 klo 18.00 

Paikka: Joensuu AU206 Kuopio MS302

Edustajiston varsinaiset jäsenet: 

Auvinen, Olli 
Ayyoubi, Yasmin 
Bovellan, Valtteri 
Gabbouj, Sami 
Hassinen, Aino 
Hiltunen, Jenni 
Hyytiäinen, Ada 
Juntunen, Hanne 
Juurikka, Annika 
Karppi, Lassi 
Kiviluoto, Riku 
Koivistoinen, Paavo 
Korhonen, Carita 
Koskelo, Marko 
Kosonen, Salli 
Kujansuu, Ville-Petteri 
Kupiainen, Laura 
Käenmäki, Joona 
Leppinen, Joel 
Manninen, Tommi 

 
Metwally, Jasmin 
Moisio, Vili 
Männistö, Vilja 
Oikkonen, Lassi 
Paananen, Arla 
Partanen, Ella 
Peltola, Sara  
Peltonen, Anniina 
Poutanen, Wilma 
Pulkkinen, Iida 
Pänkäläinen, Joonas 
Saari, Heli 
Sonko, Jessica   
Suontausta, Mikael 
Tanskanen, Sami 
Vilkki, Kati 
Virkkala, Jimi 
Weurlander, Rosanna 
Ylikoski, Roosa 

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.” 
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Edustajiston järjestäytymiskokouksen puheenjohtajina toimivat fyysiseltä iältään vanhimmat 

edustajiston jäsenet, kunnes ylioppilaskunnan puheenjohtaja on valittu: 

Edustajiston vanhimmat, järjestyksessä ovat: 

 

1. Korhonen, Carita 
2. Moisio, Vili  
3. Peltola, Sara  
 
Tervetuloa! 

Ylioppilaskunnan hallitus 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

1. §  Kokouksen avaus 

 Edustajiston järjestäytymiskokouksen puheenjohtajina toimivat fyysiseltä iältään vanhimmat 
edustajiston jäsenet, kunnes ylioppilaskunnan puheenjohtaja on valittu. Todetaan edustajiston 
vanhin ja todetaan, että hän johtaa puhetta kokouksessa, kunnes edustajistolle on valittu 
puheenjohtaja. 

 Puheenjohtaja Carita Korhonen avaa kokouksen klo 18.36. 
 
 

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 25.11.2019 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lähetettiin 
sähköpostilistalla edustajistolle 

 
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan, että 

ylioppilaskunnan virallinen ilmoitustaulu on ylioppilaskunnan internetsivut. Päätetään, että 
jatkossa edustajiston kokouskutsu lähetetään kaikille edustajiston jäsenille ja varajäsenille 
sähköpostitse. 
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Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 35 virallisen jäsenen ja 3 

varajäsenen sekä 16 äänettömän jäsenen ollessa paikalla. Todettiin, että äänivaltaisia jäseniä 
paikalla on 38. Paikalla lisäksi tulkki Riitta Sahlsten, ISYYn viestintäsuunnittelija Iisa Manninen sekä 
Emmi Rajavuori.  

 
 Todettiin myös, että ISYYn sääntöjen 6. § mukaan edustajistoon valittu Niklas Leinonen on ISYYn 

työntekijä ja näin ollen ei voi toimia työsuhteessa ollessaan edustajiston jäsenenä. Näin ollen 
varsinaisena edaattorina toimii Vilja Männistö. 

 

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. Pöytäkirjan varmentaa kokouksen 
puheenjohtaja sekä sihteeri."  

 
 Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 §:n mukaan: ” Edustajiston kokouksessa kullakin edustajiston 

äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni ja äänioikeus on henkilökohtainen. Edustajiston kokouksen 
äänet laskee kaksi (2) edustajiston keskuudestaan valitsemaa ääntenlaskijaa. ” 

 

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.  
 
 Puheenjohtaja esitti, että valitaan molemmille kampuksille kaksi ääntenlaskijaa. Hän myös esitti, 

että ääntenlaskijoilla on käytettävissään avustavat ääntenlaskijat, mikäli tarpeen. Hyväksyttiin 
yksimielisesti.  

 
Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi Lassi Oikkonen ja Joonas Pänkäläinen. Valittiin avustaviksi 

ääntenlaskijoiksi Ada Hyytiäinen ja Riku Kiviluoto.   
 
 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Marko Koskelo ja Kati Vilkki.  
 

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.  

 
 Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä ottaa käsiteltäväkseen 

kokouskutsussa mainitsemattoman asian, ei kuitenkaan määräenemmistöä edellyttävää 
päätöstä." 

 
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
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5. §  Ilmoitusasiat 

1. Hallituksen perehdytysaikataulu: Bomban retriitti 14.12.-15.12. ja Tanhuvaaran retriitti 
18.-19.12. 

2. Ryhmäpuheenjohtajien yhteystiedot.   
 
Esitys: Merkitään tiedoksi 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
 

6. §  Edustajiston puheenjohtajan valinta vuodelle 2020 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”1. valita edustajiston 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat”. 

 
 Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n mukaan: ”Edustajisto valitsee järjestäytymiskokouksessaan 

varsinaisten jäsenten keskuudesta edustajiston puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan. 
Kunnes puheenjohtaja on valittu, johtaa puhetta edustajiston fyysiseltä iältään vanhin varsinainen 
jäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kalenterivuodeksi. Edustajiston 
puheenjohtajasta käytetään nimitystä ylioppilaskunnan puheenjohtaja.” 

 
 Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n 3. momentin mukaan: ”Sen estämättä, mitä on määrätty 

edustajiston jäsenten vapauttamisesta tehtävistään hallituksen jäsenyyden perustella, voidaan 
väistyvän hallituksen jäsen valita edustajiston seuraavan vuoden puheenjohtajistoon.” 

 
Esitys: Valitaan edustajiston puheenjohtaja vuodelle 2020. 
 
Esitykset: Sami Gabbouj, Kylterit, esitti edustajiston puheenjohtajaksi Olli Auvista. 
Marko Koskelo, Opiskelijoiden etu, esitti edustajiston puheenjohtajaksi itseään.  
 
Päätettiin suorittaa suljettu lippuäänestys. Paikalla 38 äänivaltaista jäsentä.  
Annettuja ääniä 38 kpl. Äänestyksen tulos: Olli Auvinen 30 ääntä, Marko Koskelo 8 ääntä.  
 
Päätös: Valittiin edustajiston puheenjohtajaksi vuodelle 2020 Olli Auvinen. 
 
**Arttu Leppäkynnäs, Deeku, saapui paikalle ajassa 19.11.** 

Kokouksen puheenjohtajaksi vaihtui Olli Auvinen. 

 

7. §  Edustajiston 1. varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2020 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”1. valita edustajiston 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat”. 

 
 Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n mukaan: ”Edustajisto valitsee järjestäytymiskokouksessaan 

varsinaisten jäsenten keskuudesta edustajiston puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan. 
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Kunnes puheenjohtaja on valittu, johtaa puhetta edustajiston fyysiseltä iältään vanhin varsinainen 
jäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kalenterivuodeksi. Edustajiston 
puheenjohtajasta käytetään nimitystä ylioppilaskunnan puheenjohtaja.” 

 
 Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n 3. momentin mukaan: ”Sen estämättä, mitä on määrätty 

edustajiston jäsenten vapauttamisesta tehtävistään hallituksen jäsenyyden perustella, voidaan 
väistyvän hallituksen jäsen valita edustajiston seuraavan vuoden puheenjohtajistoon.” 

 
Esitys: Valitaan edustajiston 1. varapuheenjohtaja vuodelle 2020. 
 
Esitykset: Ada Hyytiäinen, Puolueettomat, esitti edustajiston 1. varapuheenjohtajaksi Vili Moisiota.  
Marko Koskelo, Opiskelijoiden etu, esitti edustajiston 1. varapuheenjohtajaksi itseään.  
 
Päätettiin suorittaa suljettu lippuäänestys. Paikalla 38 äänivaltaista jäsentä.  
Annettuja ääniä 38 kpl. Äänestyksen tulos: Vili Moisio 31 ääntä, Marko Koskelo 7 ääntä.  
 
Päätös: Valittiin edustajiston 1. varapuheenjohtajaksi Vili Moisio. 
 

8. §  Edustajiston 2. varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2020 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”1. valita edustajiston 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat”. 

 
 Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n mukaan: ”Edustajisto valitsee järjestäytymiskokouksessaan 

varsinaisten jäsenten keskuudesta edustajiston puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan. 
Kunnes puheenjohtaja on valittu, johtaa puhetta edustajiston fyysiseltä iältään vanhin varsinainen 
jäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kalenterivuodeksi. Edustajiston 
puheenjohtajasta käytetään nimitystä ylioppilaskunnan puheenjohtaja.” 

 
 Ylioppilaskunnan sääntöjen 13 §:n 3. momentin mukaan: ”Sen estämättä, mitä on määrätty 

edustajiston jäsenten vapauttamisesta tehtävistään hallituksen jäsenyyden perustella, voidaan 
väistyvän hallituksen jäsen valita edustajiston seuraavan vuoden puheenjohtajistoon.” 

 
Esitys: Valitaan edustajiston 2. varapuheenjohtaja vuodelle 2020. 
 
Esitykset: Joonas Pänkäläinen, DeeKu, esitti edustajiston 2. varapuheenjohtajaksi Valtteri Bovellania.  
Marko Koskelo, Opiskelijoiden etu, esitti edustajiston 2. varapuheenjohtajaksi itseään.  
 
Päätettiin suorittaa suljettu lippuäänestys. Paikalla 38 äänivaltaista jäsentä.  
Annettuja ääniä 38 kpl. Äänestyksen tulos: Valtteri Bovellan 30 ääntä, Marko koskelo 8 ääntä.  
 
Päätös: Valittiin edustajiston 2. varapuheenjohtajaksi Valtteri Bovellan. 
  

9. §  Hallituksen muodostajan valinta 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”2. valita hallituksen 
muodostaja”. 

 
 ISYYn säännöt 27 §: ”Edustajisto valitsee hallituksen muodostajan ennen toimikautensa alkua 

pidettävässä järjestäytymiskokouksessa näiden sääntöjen 11 § 1 momentin 1 kohdan mukaisesti, 
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sekä ensimmäisen toimintavuotensa viimeisessä kokouksessa tai kokouksessa, jossa hallitus on 
saanut edustajistolta epäluottamuslauseen näiden sääntöjen 22 §:n mukaisesti.  

 
 Hallituksen muodostajaksi on vaalikelpoinen ylioppilaskunnan jäsen, joka on vaalikelpoinen 

hallituksen jäseneksi. Jos ehdokkaita hallituksen muodostajaksi on vain yksi, katsotaan hänet 
valituksi hallituksen muodostajaksi. Ehdokkaita ollessa enemmän kuin yksi hallituksen muodostaja 
valitaan suljetulla lippuäänestyksellä.  

 
 Mikäli yksikään ehdokkaista ei saa äänestyksen ensimmäisellä kierroksella yli puolia annetuista 

äänistä, järjestetään vaalissa toinen kierros kahden eniten ääniä saaneiden ehdokkaiden kesken. 
Toisella äänestyskierroksella valituksi tulee henkilö, joka saa enemmistön annetuista äänistä. 
Äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee arpa.” 

 
Esitys: Valitaan hallituksen muodostaja. 
 
Esitykset: Jimi Virkkala, FaBio, esitti hallituksen muodostajaksi Aino Peltosta. 
Marko Koskelo, Opiskelijoiden etu, esitti hallituksen muodostajaksi itseään.  
 
Päätettiin suorittaa suljettu lippuäänestys. Paikalla 38 äänivaltaista jäsentä.  
Annettuja ääniä 38 kpl. Äänestyksen tulos: Aino Peltonen 29 ääntä, Marko Koskelo 9 ääntä.  
 
Päätös: Valittiin hallituksen muodostajaksi Aino Peltonen. Marko Koskelo, Carita Korhonen, Anniina 

Peltonen ja Annika Juurikka jättivät päätökseen eriävän mielipiteen (LIITE 1). 
 

10. §  Hallituksen muodostajan esitys hallitukseksi vuodelle 2020 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on: ”3. valita hallituksen 
muodostajan esityksestä hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä hallituksen muut 
jäsenet […]”. 

 
 Edelleen, ylioppilaskunnan sääntöjen 26 §:n mukaan: ” Ylioppilaskunnan hallitukseen 

kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja siten, että molemmat kampukset ovat edustettuina 
puheenjohtajistossa, sekä vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. 
Hallitus valitaan kalenterivuodeksi. Hallitukseen valittu edustajiston jäsen on estynyt toimimaan 
edustajiston jäsenenä hallituskautensa aikana.”  

   
 Sääntöjen 28 §:n mukaan: ”Edustajiston valittua hallituksen muodostajan tulee tämän tehdä 

esitys hallituksen puheenjohtajistosta, hallituksen jäsenten määrästä sekä hallituksen jäsenistä 
samassa kokouksessa. Edustajiston hyväksyessä hallituksen muodostajan esityksen, on tämän 
esittämät henkilöt valittu hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi ja hallituksen 
jäseniksi. Mikäli edustajisto ei hyväksy hallituksen muodostajan esitystä, suoritetaan uusi 
hallituksen muodostajan vaali 28 §:n mukaisesti. Sama henkilö voidaan valita uudelleen 
hallituksen muodostajaksi. Valintamenettelyä jatketaan kunnes hallitus on valittu. Hallituksen 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimivat hallituksen järjestäytymiskokouksen nimeämien 
kampusvaliokuntien puheenjohtajina, kukin yhdellä kampuksella.” 

 
Esitys: Valitaan ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä muut hallituksen 

jäsenet. 
 
 Hallituksen muodostaja Aino Peltonen esittää seuraavaa hallituksen kokoonpanoksi: 
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 Puheenjohtaja: Aino Peltonen 
 Varapuheenjohtaja: Saara Tenhovuori 
 Muut hallituksen jäsenet:  

• Arttu Leppäkynnäs 

• Pinja Mertano 

• Salli Kosonen 

• Pinja Kääriäinen 

• Yasmin Ayyoubi 

• Juuso Myller 

• Emmi Rajavuori 

• Roosa Ylikoski 
 
Päätettiin suorittaa äänestys Peltosen esityksen puolesta (JAA) ja sitä vastaan (EI).  
Paikalla 38 äänivaltaista jäsentä. Äänestyksen tulos: JAA-ääniä 31 kpl, EI-ääniä 6kpl, TYHJÄ-ääniä 1 kpl.  
Hyväksyttiin Peltosen esitys hallituksesta äänin 31-6.  
 
Päätös:  Valittiin hallitus vuodelle 2020 Peltosen esityksen mukaisesti. 
  

11. §  Ylioppilaskunnan jaostojen puheenjohtajien valinta jaostojen esityksestä  

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 40 §:n mukaan: ”Ylioppilaskunnan Joensuun sekä Kuopion kampuksilla 

toimii järjestö-, edunvalvonta- ja vapaa-ajan jaosto, kummallakin kampuksella omansa. Jaostojen 
tehtävänä on tehdä esityksiä ja valmistella lausuntoja toimialaansa kuuluvista asioista paikalliselle 
kampusvaliokunnalle tai hallitukselle.  

 
 Jaostojen kokoukset, lukuun ottamatta järjestöjaostoa, ovat avoimia kaikille ylioppilaskunnan jäsenille sekä 

työntekijöille. Jaoston jäseniä ovat ylioppilaskunnan jäsenet kahden peräkkäisen jaoston kokouksen 
läsnäolokerran jälkeen, jaoston jäsenyys raukeaa kolmen peräkkäisen poissaolokerran jälkeen. Tämän 
lisäksi jaostojen jäseniä ovat hallituksen jäsenet sekä ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ainejärjestöt ovat 
nimenneet omiksi edustajikseen. Järjestöjaoston jäseniä ovat paikallisen kampusvaliokunnan puheenjohtaja 
sekä kunkin ainejärjestön puheenjohtaja ja tämän henkilökohtaisena varajäsenenä ainejärjestön nimeämä 
edustaja. Lisäksi järjestöjaosto voi kutsua kokouksiinsa paikallisen kampusvaliokunnan jäsenet. Jaostot 
tekevät edustajistolle esityksen puheenjohtajakseen kalenterivuodeksi vuoden viimeisessä kokouksessa.  

 
 Edustajisto valitsee jaostojen puheenjohtajat heidän toimikausiensa alussa. Jos jaoston puheenjohtaja 

eroaa tai menettää jaoston jäsenyyden kesken toimikauden, puheenjohtajan valitsee hallitus.” 

 
 Niiltä osin kuin esityksiä ei ole, voi edustajisto delegoida valinnat ylioppilaskunnan hallitukselle. 
 
Esitys: Valitaan ylioppilaskunnan jaostojen puheenjohtajat jaostojen esityksistä:   

 Joensuun järjestöjaosto esittää puheenjohtajakseen vuodelle 2020 Iiris Huotaria.  
 
Esitys: Joensuun edunvalvontajaosto esittää edustajistolle jaoston puheenjohtajaksi Pinja Leinoa sekä 

varapuheenjohtajaksi Marko Koskeloa. Kuopion järjestöjaosto esittää puheenjohtajakseen Taija 

Väänästä.  

Päätös:  Päätettiin jaostojen puheenjohtajat esitysten mukaisesti. Päätettiin, että hallitukselle delegoidaan 
puuttuvien puheenjohtajapaikkojen täyttäminen.  
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12. §  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: Käsitellään muut esille tulevat asiat.  
 
Marko Koskelo esitti hyväksyttäväksi kolme toivomuspontta: 
 

1. Yliopiston 24/7-tilojen kehittäminen. (LIITE 2) 
2. Yliopiston pysäköintipalvelujen kehittäminen (LIITE 3) 
3. Uljaan ja sen edeltäjien arkistointi (LIITE 4) 

 
Ville-Petteri Kujansuu esitti seuraavan toivomusponnen: 
 

1. Liikuntapalveluiden kehittäminen (LIITE 5) 
 

Pääsihteeri piti työjärjestyspuheenvuoron, jossa hän totesi, ettei edustajisto voi hyväksyä toivomusponsia 
järjestäytymiskokouksessa, koska toimivalta asiassa uudella edustajistolla alkaa vasta 1.1.2020. 
 
Edustajisto päätti keskustella ponsista ja merkitsi ne tiedoksi. 

 
Päätös: Todettiin, että edustajistolla ei ole toimivaltaa hyväksyä ponsia kokouksessa. Päätettiin merkitä 
ponnet tiedoksi. 
 

13. §  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Auvinen päättää kokouksen klo 20:35 
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  Carita Korhonen                                           Olli Auvinen 
  puheenjohtaja 1 § -6 §   puheenjohtaja 7 § -13 § 
 
 
 
 
              Sanna Heinonen                                           Saara Närä 
 sihteeri                                                          sihteeri 
 
 
 
 
              Kati Vilkki                                                      Marko Koskelo 
 pöytäkirjantarkastaja                                  pöytäkirjantarkastaja 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 
 
MUUTOKSENHAKU  
 
Näihin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston 11.12.2019 1/2019-2020 päätöksiin saa hakea 
oikaisua: 6§-11§. 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 
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- 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. 
 
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 

 
 


