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PÖYTÄKIRJA 

Edustajiston kokous 5/2020 

 

Aika:  25.8.2020 klo 17:38–20.02  

Paikka: Kuopio SN200 ja Joensuu E100, lisätila AU111 

 

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.” 

  

 

1.§ Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Olli Auvinen avasi kokouksen klo 17:38. 

 

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 18.8.2020 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja lähetettiin 
sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille. 

 
Paikalla 32 edustajiston jäsentä. Liitteenä osallistujalista. Lisäksi kokouksen lisätilana toimii 
Joensuussa AU111. 

 Päätös:  Esityksen mukaan.  

 

25.8.2020 
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.2020 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. 

 
Päätös:  Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Marko Koskelo ja Ada Hyytiäinen. Valittiin ääntenlaskijoiksi 

Iiris Pääkkönen ja Ada Hyytiäinen, Valtteri Bovellan ja Aleksi Kinnunen. 
 
Juha-Matti Huusko saapui kokoukseen klo 17.46. Näin ollen paikalla on 33 äänivaltaista 
edustajiston jäsentä. 
 

 

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. 

 
Miska Tanskanen (Puolueettomat) esitti, että nimetään uudelleen Kohta 8.§: ”Edustajiston 1. 
varapuheenjohtajan ero. Edustajisto kannatti ja hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 
 Päätös:  Hyväksyttiin esityslista yllä olevalla muutoksella. 

 
 

 
5. § Edustajiston jäsenen eroaminen 

Asia: Edustajiston jäsen Heli Saari (FaBio) on pyytänyt henkilökohtaisesta syystä eroa edustajiston 
jäsenyydestä 10.8.2020 lähettämällään sähköpostilla. 

  ISYYn sääntöjen 10.5 § mukaan: 

 ”Jos edustajiston jäsen menettää vaalikelpoisuutensa, eroaa edustajistosta kesken 
toimikauden, valitaan ylioppilaskunnan hallituksen jäseneksi, tai on muuten esteellinen tai 
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.2020 estynyt osallistumaan edustajiston kokoukseen, hänen sijaansa varsinaiseksi jäseneksi 
nousee varajäsen vaalijärjestyksen 25 § 2 ja 3 momentin mukaisesti.” 

Esitys: Merkitään tiedoksi, että Heli Saari (FaBio) ei ole enää edustajiston jäsen. 

Merkitään tiedoksi, että FaBion ensimmäinen varajäsen Julius Viita on jatkossa edustajiston 
varsinainen jäsen. 

Päätös:  Esityksen mukaan.  

 

  
6.§ Yhdenvertaisuustarkkailijoiden valinta 
  
Asia: Edustajisto on toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2020 päättänyt: ”Edustajiston kokouksissa 

tulee olla nimetyt yhdenvertaisuustarkkailijat. Yhdenvertaisuustarkkailijat seuraavat 
puheenvuorojen jakaantumista sekä yleistä ilmapiiriä edustajiston kokouksissa. 
Yhdenvertaisuustarkkailijoina toimivat edustajiston kokouksessa puheenjohtaja ja muut 
kokouksessa nimetyt edustajiston jäsenet.” 

Esitys:  Todetaan, että edustajiston puheenjohtaja toimii toimintasuunnitelman mukaisesti   
yhdenvertaisuustarkkailijana. Valitaan kokoukselle muut mahdolliset 
yhdenvertaisuustarkkailijat. 

  

Päätös:  Valittiin yhdenvertaisuustarkkailijoiksi edustajiston puheenjohtajan lisäksi Valtteri Bovellan. 
 

 

7.§ Ilmoitusasiat  

 

Asia 1:  Tapahtumat ja muut tilaisuudet 
Asia 2:  Toimistojen kuulumiset 
Asia 3:  Hallinto-oikeuden päätös koskien ylioppilaskunnan päätöstä koskevaan valitukseen. 
Asia 4: Valiokuntien kuulumiset 
Asia 5: Hallituksen ajankohtaiskatsaus 

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. 

 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 

   

8.           8.§ Edustajiston 1. varapuheenjohtajan ero  

 

             Asia:  Edustajiston 1. varapuheenjohtaja Vili Moisio on pyytänyt eroa tehtävästään paikkakunnalta   
           poismuuton vuoksi 3.8.2020 lähettämällään sähköpostilla.  
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.2020 Esitys:  Myönnetään Vili Moisiolle ero edustajiston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä.  

Päätös:  Esityksen mukaan. 

 

9.§ Edustajiston 1. varapuheenjohtajan valinta 

  

Asia:  Edustajiston 1. varapuheenjohtaja Vili Moisio on ilmoittanut eroavansa 1. 
varapuheenjohtajan tehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Hänen tilalleen tulee 
valita uusi 1. varapuheenjohtaja. ISYYn sääntöjen 13.§ mukaan: ” Mikäli edustajiston 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja menettää vaalikelpoisuutensa, eroaa tai erotetaan 
tehtävistään, valitsee edustajisto uuden puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi.” 

 
E Esitys:  Edustajisto valitsee uuden 1. varapuheenjohtajan. 

 
Esitykset: 
Mikko Hietala esitti Lassi Oikkosta (Keskeiset). 
Ada Hyytiäinen esitti Ella Partasta (Vihreä Lista). 

 
Ehdokkaat saivat 2 minuutin esittelypuheenvuorot.  

 
Todettiin, että Vilja Männistö ei ole paikalla vaan hänen tilallaan on  
Ella-Sisko Veteläinen. Äänivaltaisia on edelleen 33 henkilöä. 

 
Suoritettiin suljettu lippuäänestys 1. varapuheenjohtajasta. 

 

 
Tulokset: 

 
Ääniä annettiin kampuksittain:  
Kuopio 14 kpl 
Joensuu 19 kpl 
yhteensä 33 kpl 

 
Lassi Oikkonen =7 
Ella Partanen = 25 
tyhjä 1 
yhteensä 33 

 

Päätös:  Edustajisto valitsi 1. varapuheenjohtajaksi Ella Partasen. 
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.2020 10.§   ISYYn ehdokkaan asettaminen Suomen ylioppilaskuntien liiton liittohallitukseen  
           vuodelle 2021 
 

 
Asia:  ISYYn toimintasuunnitelmassa 2020 on linjattu, että ” ISYY kannustaa toimijoitaan vuonna 

2020 lähtemään SYL:n liittohallitusehdokkaaksi.” Ylioppilaskunnan hallitus on päättänyt 
esittää edustajistolle ISYYn ehdokkaan asettamista Suomen ylioppilaskuntien liiton 
liittohallitukseen liittokokouksessa 12–13.11.2020. Hallitus on avannut haun SYL-
liittohallitusehdokkaasta 3.8.-16.8.2020. Tehtävästä kiinnostuneiden hakemukset ja cv:t ovat 
olleet nähtävissä ISYYn nettisivuilla. Hakijoille on pidetty ehdokaspaneeli 24.8., jota veti 
edustajiston 2. varapuheenjohtaja Valtteri Bovellan. 

 

 
Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle, että se asettaa ISYYn ehdokkaan Suomen ylioppilaskuntien 

liiton liittohallitukseen vuodelle 2021.  

 
Hyväksyttiin hallituksen esitys asettaa ISYYn ehdokas Suomen ylioppilaskuntien liiton 

liittohallitukseen vuodelle 2021.  

 
Esitykset: 
Ada Hyytiäinen esitti Saara Tenhovuorta. 
Marko Koskelo esitti Mikko Hietalaa (Iviva). 

 
Ehdokkaat saivat 2 minuutin esittelypuheenvuorot.  

 
Suoritettiin suljettu lippuäänestys. 

 
Tulokset: 
Ääniä annettiin kampuksittain seuraavasti: 
Kuopio 14 kpl 
Joensuu 19 kpl 
yhteensä 33 kpl 

 
Mikko Hietala = 5 
Saara Tenhovuori = 26 
1 hylätty 
1 tyhjä 
yhteensä 33 

 
Päätös: Edustajisto valitsi ISYYn ehdokkaaksi Suomen ylioppilaskuntien liiton liittohallitukseen 

vuodelle 2021 Saara Tenhovuoren. 

 

11. § SYL-liittokokous, delegaation valinta, liite 11.1, 11.2 & 11.3. 

 

  
Asia:  SYL:n liittokokous järjestetään 12-13.11.2020 Korpilammella. ISYYllä on jäsenmääränsä 

mukaan 14 kokousedustajaa liittokokouksessa 2020.  
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.2020 Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy liitteen 11.1 mukaisen liittokokousdelegaatio 
paikkojen jaon vuosille 2020 - 2021. 

 
Hallitus esittää, että edustajisto valitsee liitteen mukaiset liittokokousedustajat vuoden 2020 
liittokokoukseen. 

 
Hallitus esittää edustajistolle, että se täydentää liittokokousedustajien luetteloa hyväksytyn 
ryhmäjaon mukaisesti. 

 
Hallitus esittää edustajistolle, että se delegoi hallitukselle oikeuden täydentää 
liittokokousedustajien listaa hyväksytyn ryhmäjaon mukaisesti edustajistoryhmien antamien 
esitysten mukaan. Mikäli ryhmät eivät ole täydentäneet esityksiä 13.9.2020 mennessä 
hallitus voi täydentää puuttuvat paikat haluamallaan tavalla. 

 
Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esitti, että hallituksen pohjaesityksestä poiketen 
delegaatioon valitaan yhdeksän (9) varaedustajaa. 
 
Juha-Matti Huusko (Opiskelijoiden Etu) kannatti Marko Koskelon esitystä. 
Lassi Oikkonen (Keskeiset) kannatti Koskelon esitystä.  

 
Suoritettiin puheenjohtajan pyynnöstä koeäänestys:  
Hallituksen esitys (6 varaedustajaa) - Marko Koskelon esitys (9 varaedustajaa) 

 
 Todettiin, että useampi edustajiston jäsen on hallituksen pohjan kannalla. 

 
Kokoustauko klo 19.00-19.03. 

 
Puheenjohtaja esitti, että voidaanko yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys 
liittokokousedustajien ryhmäjaosta varsinaisten edustajien osalta vuosille 2020–2021. 
 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 
Liittokokouksen varaedustajien määrän osalta suoritettiin avoin lippuäänestys: 

Hallituksen esitys (6 varaedustajaa), JAA 
vastaan  
Marko Koskelon esitys (9 varaedustajaa), EI 

 Ääniä annettiin kampuksittain seuraavasti: 

Kuopio 14 kpl 
Joensuu 19 kpl 
yhteensä 33 kpl 

 
 Yhteensä äänet jakautuivat siis: 

JAA 24 

EI 7 

tyhjä 2 

yhteensä 33 
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Edustajisto päätti lähettää liittokokoukseen 6 varaedustajaa. 
 
Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) ilmoitti jättävänsä kirjallisen eriävän mielipiteen 
varaedustajien määrään liittyvästä päätöksestä. Liite 11.3. 

 
Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys varapaikkojen jaosta edustajistoryhmien kesken. 
 
Hyväksyttiin hallituksen esitys, että edustajisto delegoi hallitukselle oikeuden täydentää 
liittokokousedustajien listaa hyväksytyn ryhmäjaon mukaisesti ja että edustajistoryhmien 
tulee antaa täydentävät esitykset omien paikkojen käytöstä 13.9.2020 mennessä, jonka 
jälkeen hallitus voi täydentää puuttuvat paikat haluamallaan tavalla. 

 
Pidettiin kokoustauko 19:14-19:17. 

 
Käytiin keskustelua liittokokouspaikkojen nimeämisestä. 

 
Hallitus otti nimiinsä Joonas Pänkäläisen (DeeKu) esityksen, jossa varapaikat 2 ja 3 jaetaan 
seuraavasti:  

 
Varapaikka 2 
2020: ISYYn Demariopiskelijat 
2021: DeeKu 
Varapaikka 3 
2020: Opiskelijoiden Etu 
2021: Savilahden Sivistyneet 

 
Päätös:  Hyväksyttiin hallituksen esitys edustajistolle liittokokousedustajien paikkajaosta ryhmien 

kesken vuosille 2020–2021. 

 Edustajistoryhmien kokouksen aikana antamat nimet liittokokousdelegaatioon: 

Puolueettomat: Juuso Myller 
Vihreä lista: Yasmin Ayyoubi ja Ella Partanen 
FaBio: Aino Peltonen ja Salli Kosonen 
Opiskelijoiden etu: Marko Koskelo, varaedustaja Ville Petteri Kujansuu 
Keskeiset: Lassi Oikkonen 
Demarit: Anniina Peltonen 

Iviva: Roosa Ylikoski 

 Hallitus täydentää edustajalistaa edustajistoryhmien esitysten mukaan. Esitykset tulee 
toimittaa 13.9.2020 mennessä. Hallitus saa täydentää määräajan jälkeen täyttämättä jääneet 
paikat haluamallaan tavalla. 

 Kokouksessa hyväksytty liittokokousdelegaatio vuosille 2020 ja 2021 liitteenä 11.2. 

Julius Viita poistui klo 19.36. Paikalla 32 edustajiston jäsentä.  

   
12. § ISYYn strategian hyväksyminen 2021–2024, liite 12 

 
Asia:  Hallitus on valmistellut ISYYlle strategian vuosille 2021–2024. Strategia liitteenä 12.  
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Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle ISYYn strategian hyväksymistä vuosille 2021–2024. 
                          Liite 12. 

  
Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esitti, että strategia palautetaan uudelleen valmisteluun. 
Juha-Matti Huusko (Opiskelijoiden Etu) kannatti Koskelon esitystä. 
Aleksi Kinnunen (Kylterit) kannatti esitystä. 
 
Edustajiston puheenjohtaja kysyi edustajistolta, voidaanko Koskelon esitys valmisteluun 
palauttamisesta hyväksyä yksimielisesti. 
Tälle ei ollut vastalauseita. 

   
Päätös: Edustajiston päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.  

  

  

13.§ Muut esille tulevat asiat, liite 13  

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 (Opiskelijoiden Etu) esitti seuraavaa: Toivomusponsi – ISYY ja opiskelijoiden 
ruoka-apu, liite 13. 

 
  Valtteri Bovellan (Kylterit) vastusti Koskelon esitystä. 
  Sami Tanskanen (Opiskelijoiden Etu) kannatti Koskelon esitystä. 

 
  Puheenjohtajan pyynnöstä suoritettiin koeäänestys ponnen saamasta kannatuksesta. 
  Todettiin, että useampi edustajiston jäsen on toivomusponnen kannalla.   
 

Äänestettiin ponnen hyväksymisestä avoimella lippuäänestyksellä: 
  JAA kannattaa Koskelon ponsiesitystä 
  EI vastustaa ponsiesitystä 

 

       
 Yhteensä äänet jakautuivat seuraavasti: 

JAA  17 
EI 12  
tyhjä  3 
yhteensä  32 

 
Päätös: Hyväksyttiin Koskelon ponsiesitys. 

Ei muuta esille tulevaa asiaa. 
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.2020 14. § Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:02. 

 
 Olli Auvinen   Sanna Heinonen 

    
 puheenjohtaja   sihteeri 
  
 
 
            Elina Pitkänen  
            tekninen sihteeri                                                                 
 
 
 
 Marko Koskelo   Ada Hyytiäinen 
 pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
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.2020 OIKAISUVAATIMUSOHJE 

 
MUUTOKSENHAKU  
 
Näihin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston 19.5.2020 4/2020 päätöksiin saa hakea 
oikaisua: 7§-10§. 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, 
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.2020 - 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. 
 
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 12–16, pe suljettu 

 
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 12–16, pe suljettu 

 
  


