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Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta 

Edustajiston kokous 2/2021 

Pöytäkirja 

8.4.2021 

PÖYTÄKIRJA 

Edustajiston kokous 2/2021 
 

Aika:  8.4.2021 klo 17:00−19:02 

Paikka:  Joensuu: AU111, Kuopio: SN200 

Mikäli kokoukseen osallistuja haluaa virallisten kokouspaikkojen sijasta osallistua 

kokoukseen etänä, kokoukseen voi osallistua myös vaihtoehtoisesti ylioppilaskun-

nan Zoom-alustan kautta: 

Zoom-alusta ISYYn edustajiston kokous 2/2021  

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

pumasta edustajiston kokoukseen, tulee kutsua tilalleen varaedustaja samasta vaaliliitosta, josta hänet 

on edustajistoon valittu. Varaedustajien läsnäolo tulee todeta kunkin kokouksen alussa.” 

 

1 § Kokouksen avaus 

 

Edustajiston puheenjohtaja Ella Partanen (Vihreä Lista) avasi kokouksen kello 17:00. 

 

2 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 11 §:n mukaan: ”Kutsu ylioppilaskunnan edustajiston ko-

koukseen 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 puo-

let edustajiston jäsenistä mukaan lukien edustajiston puheenjohtaja tai jompikumpi va-

rapuheenjohtajista on läsnä sekä kokouskutsu on toimitettu näiden sääntöjen 11 §:n 2. 

momentin mukaisesti.” 

Kokouskutsu annettiin 1.4.2021 ja se asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle 

sekä lähetettiin sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille. 

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Paikalla 37 edustajiston jäsentä. Osallistujien nimilista pöytäkirjan liitteenä. 

https://us02web.zoom.us/j/88217205182?pwd=T29vRW51bzM1ZHVnVDd5WE5YRFFNUT09
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 Muut läsnäolijat: 

• Hallituksen jäsenet: Vesa Janhunen, Sami Tanskanen, Enni Toiviainen ja Pau-

liina Ryökäs 

• Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Matti Averio 

• Tekninen sihteeri Elina Pitkänen ja tekninen tukihenkilö Niklas Leinonen 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

3 § Muutokset edustajiston kokoonpanossa 

 

Asia: Seuraavat muutokset edustajiston kokoonpanoon: 

• Vili Moisio (Vihreä Lista) on ilmoittanut eroavansa edustajistosta. Hänen ti-

lallensa nousee Iiris Pääkkönen (Vihreä Lista) varsinaiseksi edustajiston jä-

seneksi. 

• Vilja Männistö (Keskeiset) on ilmoittanut eroavansa edustajistosta. Hänen ti-

lallensa nousee Miro Marjamäki (Keskeiset) varsinaiseksi edustajiston jäse-

neksi. 

• Arla Paananen (Puolueettomat) on ilmoittanut eroavansa edustajistosta. Hä-

nen tilallensa nousee Iiris Huotari (Puolueettomat) varsinaiseksi edustajis-

ton jäseneksi. 

Esitys: Merkitään tiedoksi muutokset edustajiston kokoonpanoon. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

4 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksista pidetään pöytä-

kirjaa. Edustajiston pöytäkirjan tarkastaa ja hyväksyy kokouksen valitsemat kaksi (2) pöy-

täkirjantarkastajaa, joiden tulee olla edustajiston jäseniä. Pöytäkirjan varmentaa ko-

kouksen puheenjohtaja sekä sihteeri." 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksessa kullakin edus-

tajiston äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni ja äänioikeus on henkilökohtainen. Edus-

tajiston kokouksen äänet laskee kaksi (2) edustajiston keskuudestaan valitsemaa äänten-

laskijaa.” 

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja neljä ääntenlaskijaa. 

 Esitys pöytäkirjantarkastajiksi: 

• Hanna Saarelainen (Savilahden Sivistyneet) 

• Joona Käenmäki (Kylterit) 

Esitys ääntenlaskijoiksi: 

• Jenina Soimala (Judistit, Joensuu) 

• Lassi Karppi (DeeKu, Kuopio) 

• Veera Pajunen (FaBio, Kuopio) 
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Päätös: Esityksen mukaan. 

 

5 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 15 §:n mukaan: "Edustajiston kokouksen asialistan valmis-

telee edustajiston puheenjohtaja; puheenjohtaja voi käyttää apunaan pääsihteeriä. 

Edustajiston kokouksessa käsitellään edustajiston puheenjohtajan, hallituksen ja edus-

tajiston alaisten valiokuntien esitykset sekä 15 §:n 2. momentin perusteella esityslistalle 

vaaditut asiat.  

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

kouskutsussa mainitsemattoman asian, ei kuitenkaan määräenemmistöä edellyttävää 

päätöstä." 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

6 § Yhdenvertaisuustarkkailijoiden valinta 

 

Asia: Edustajisto on toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2021 päättänyt: ” Edustajiston ko-

kouksissa tulee olla nimetyt yhdenvertaisuustarkkailijat.” 

Esitys: Yhdenvertaisuustarkkailijoiksi esitetään Riku Kiviluotoa ja Salli Kososta. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

7 § Ilmoitusasiat 

 

Asia: 

1. Tapahtumat ja muut tilaisuudet 

2. Hallinto-oikeus hylkäsi ylioppilaskunnan päätöstä koskevan valituksen. 

3. Toimistojen kuulumiset 

4. OKM-hankeasiat 

5. Tiimien työjärjestys on hyväksytty 25.3.2021 hallituksen kokouksessa. 

6. Valiokuntien kuulumiset 

7. Hallituksen ajankohtaiskatsaus 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on: ”11. antaa 

edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuo-

sittain kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta”. 

Esitys: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

Tommi Manninen (Kylterit) poistui klo 17:43, tilalle Lotta Pakarinen (Kylterit). 
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8 § Talousvaliokunnan täydentäminen 

 

Asia: Vili Moisio (Vihreä Lista) on ilmoittanut eroavansa edustajistosta sekä talousvalio-

kunnasta. 

ISYYn sääntöjen 18.1 §:n 12 a. kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on: ”valita 

talousvaliokunta ja sen puheenjohtaja;” 

ISYYn sääntöjen 42a.1 §:n mukaan: ”Talouden erityiskysymyksiä ylioppilaskunnassa 

valmistelee talousvaliokunta. Edustajisto nimittää toimikautensa alussa valiokuntaan vä-

hintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) ylioppilaskunnan jäsentä sekä enintään neljä (4) 

varajäsentä. Lisäksi hallitus nimittää talousvaliokuntaan vähintään yhden (1) ja enintään 

kolme (3) asiantuntijajäsentä varsinaisiksi jäseniksi. Edustajisto nimittää talousvaliokun-

nan puheenjohtajan talousvaliokunnan jäsenistä. Talousvaliokunta valitsee keskuudes-

taan varapuheenjohtajan. Talousvaliokunnan jäsenten tulee olla talouteen perehtyneitä 

ja taloudesta kiinnostuneita.” 

Esitys: Valitaan ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta uusi jäsen ISYYn talousvaliokun-

taan Vili Moision (Vihreä Lista) tilalle. 

Sami Gabbouj (Kylterit) esitti Valtteri Bovellania (Kylterit). Julius Gran (Kylterit) kan-

natti Gabboujn (Kylterit) esitystä. 

Päätös: Valittiin talousvaliokunnan jäseneksi Valtteri Bovellan (Kylterit). 

 

9 § Edustajistovaalien päivämäärät 

 

Asia:  Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan vaalijärjestyksen 14 §:n mukaan “Vaalit toi-

mitetaan KVL:n esittämänä, edustajiston määräämänä, ajankohtana.” KVL:n tulee siis 

esittää edustajistolle vaalipäivää. Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry suosittaa 

keskiviikkoa 3.11. yhteiseksi edustajistovaalipäiväksi. Vuonna 2019 varsinainen vaa-

lipäivä oli 3.11.2019 ja ennakkoäänestyksen päivämäärät 29.10.—1.11.2019. Edus-

tajistovaalit on järjestetty sähköisellä äänestysjärjestelmällä 2013, 2015, 2017 ja 

2019, joten vaalien järjestäminen sähköisellä äänestysjärjestelmällä olisi tämän 

vuoksi luonnollista sekä järkevää vallitsevan koronatilanteen takia 

Esitys: Keskusvaalilautakunta esittää edustajistolle vahvistettavaksi edustajistovaalipäivän 

3.11.2021. KVL esittää edustajistolle, että edustajistovaalien ennakkoäänestys järjes-

tetään 25.−29.10.2021. 

Lisäksi merkitään tiedoksi, että keskusvaalilautakunta päättää, että vaalit järjeste-

tään ISYYn vaalijärjestyksen 17 § mukaisina sähköisinä vaaleina. 

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Matti Averio esitteli keskusvaalilautakunnan 

esityksen. 

Päätös: Edustajisto päätti keskusvaalilautakunnan esityksen mukaan.  

Edustajistovaalipäivä on 3.11.2021. Edustajistovaalien ennakkoäänestys järjeste-

tään 25.−29.10.2021. Lisäksi merkittiin tiedoksi, että keskusvaalilautakunta päättää, 
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että vaalit järjestetään ISYYn vaalijärjestyksen 17 § mukaisina sähköisinä vaaleina. 

 

10 § ISYYn vuosikertomus 2020, liite 10    

 

Asia: ISYYn vuosikertomuksen hyväksyminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020, liite 10. Itä-Suo-

men yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 31 § mukaan: ”antaa edustajistolle selvitys 

toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuosikertomus ylioppilaskun-

nan toiminnasta.” 

Esitys: Hallitus antaa tiedoksi edustajistolle vuosikertomuksen kaudelta 1.1.−31.12.2020. 

Merkitään vuosikertomus tiedoksi. Liite 10. 

Vuosikertomuksen vuodelta 2020 esitteli vuoden 2020 hallituksen puheenjohtaja 

Aino Peltonen. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

Paikalle saapuivat hallituksen jäsenet Pavel Kiprianov ja Jenni Kortelainen. Aino Peltonen (FaBio) sekä 

Matti Averio poistuivat klo 18:00. Paikalla edelleen 37 äänivaltaista edaattoria. 

 

11 § Ylioppilaskunnan tilinpäätöksen hyväksyminen tilikaudelta 1.1.−31.12.2020, 

liite 11 

 

Asia: Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan tilinpäätös vuodelta 2020 on valmistunut. 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 § mukaan hallituksen tehtävänä on ”--- 10. valmistella 

edustajistolle talousarvio, toimintasuunnitelma ja tilinpäätös”. Tilinpäätös esityslista 

liitteenä 11. 

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle hyväksyttäväksi tilinpäätöksen kaudelta 

1.1.−31.12.2020 edustajistolle hyväksyttäväksi. Liite 11. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

    

12 §                  Tilintarkastajan lausunto ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 

2020 tilivelvollisille, liite 12 

  

Asia:               Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan edustajiston tehtävänä on: ”9. päättää yli-

oppilaskunnan tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivel-

vollisille”. Edellyttäen, että edustajisto hyväksyy pykälässä 11 tilinpäätöksen, voidaan 

tilinpäätös todeta tarkastetuksi ja hyväksytyksi. 

Esitys:            Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille kaudelta 1.1. – 

31.12.2020. Liite 12. 

Puheenjohtaja Ella Partanen (Vihreä Lista) pyysi vuoden 2020 tilivelvollisia poistu-

maan kokoustiloista sekä Zoomista asian käsittelyn ajaksi. 
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Sanna Heinonen, Roosa Ylikoski, Salli Kosonen, Aino Peltonen, Arttu Leppäkynnäs, 

Pinja Mertano, Pinja Kääriäinen, Yasmin Ayyoubi ja Juuso Myller poistuivat esteelli-

sinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 

Pykälän 12 § ajaksi kokouksen sihteeriksi valittiin Elina Pitkänen. 

Aleksi Kinnunen (Kylterit) esitti, että korjataan esityksen vuosiluvut 2019 ja 2021 vuo-

deksi 2020. Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Puheenjohtaja Ella Partanen (Vihreä Lista) esitti, että myönnetään tilivelvollisille tili- 

ja vastuuvapaus kaudelta 1.1.-31.12.2020. Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Päätös:           Esityksen mukaan. 

Kokoustauko klo 18:10-18:17. 

13 § Hallinnon uudistamisen vaikutukset ISYYn talousarvioon, liite 13 

 

Asia: Hallinnon uudistusten vuoksi talousarviota 2021 tulee muuttaa, että perustetut uu-

det toimielimet on huomioitu talousarviossa.  

ISYYn sääntöjen 18 § mukaan: ”6. hyväksyä ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma sekä 

talousarvio ja tarvittaessa lisätalousarviot sekä vahvistaa yritystoiminnan talousarviot;” 

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle muutokset talousarvioon hyväksyttäväksi. Liite 13.  

Jäljellä olevat varat siirretään 31.3.2021 toteuman mukaisesti liitteen 13 esityksen 

mukaisesti uusille toimielimille. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

14 § Lisätalousarvioesitys edustajistolle, liite 14 

 

Asia: ISYYn sääntöjen 18 § mukaan: ” 6. hyväksyä ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma 

sekä talousarvio ja tarvittaessa lisätalousarviot sekä vahvistaa yritystoiminnan talousar-

viot;” 

Talousarvioon on tullut merkittäviä muutoksia alkuvuodesta ja sitä on tarpeen 

muuttaa. 

Edustajisto on kokouksessaan 1–2021 (25.2.2021) myöntänyt Suvaksen kosteiden ti-

lojen remontille 30 000 euroa. 

Esitys: Hallitus esittää lisätalousarviota edustajistolle hyväksyttäväksi. Liite 14. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

15 § Hallituksen täydentäminen 

 

Asia: ISYYn sääntöjen 29 § mukaan: ”Hallituksen täydentäminen  
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Milloin hallituksen jäsen tai varapuheenjohtaja menettää kesken toimikauden vaalikel-

poisuuden, vapautetaan tehtävästään tai eroaa hallituksesta, tulee hallituksen puheen-

johtajan esittää edustajistolle ehdokkaan uudeksi hallituksen jäseneksi tai varapuheen-

johtajaksi. Jos edustajisto ei hyväksy ehdokasta, esittää hallituksen puheenjohtaja uuden 

ehdokkaan. Jos valittavana on useampia ehdokkaita, on ehdokaslista hyväksyttävä tai 

hylättävä sellaisenaan. Menettelyä jatketaan, kunnes edustajisto hyväksyy hallituksen 

puheenjohtajan esityksen. Hallituksen puheenjohtaja ei voi esittää uudelleen jo kerran 

edustajiston hylkäämää ehdokaslistaa. Jos hallituksen varapuheenjohtajan paikkaa täy-

dennettäessä valituksi tulee hallituksen jäsen, esittää hallituksen puheenjohtaja vapau-

tuneen hallituksen jäsenen paikalle uuden hallituksen jäsenen. Milloin hallituksen pu-

heenjohtaja kesken toimikauden menettää vaalikelpoisuuden tai eroaa tehtävästään, 

kutsuu edustajiston puheenjohtaja viipymättä edustajiston koolle valitsemaan uuden 

hallituksen.” 

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja Vesa Janhunen tuo esityksen hallituksen jäsenestä edus-

tajiston kokoukseen. 

  Vesa Janhunen esitteli edustajistolle hakuprosessin. Janhunen esitti, että hallituk-

seen valitaan Maria Laurikainen. Jenina Soimala (Judistit) kannatti Janhusen esitystä. 

(Julius Gran vaihtoi laitetta klo 18:27.) 

Päätös: Hyväksyttiin Vesa Janhusen esitys. Hallitukseen valittiin Maria Laurikainen. 

 

16 § Muut esille tulevat asiat, liitteet 16.1 ja 16.2 

 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan: ”Edustajiston jäsenet voivat tehdä edusta-

jiston kokouksessa toivomusponsia. Edustajiston hyväksyessä toivomusponnen hallituk-

sen on toimivaltansa rajoissa ryhdyttävä ponnen edellyttämiin toimenpiteisiin 30 päivän 

kuluessa. Hallituksen tulee kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle tiedoksi toimenpi-

teet, joita ponnen johdosta on tehty.” 

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat. 

    Salli Kosonen (FABio) esitti liitteenä 16.1 olevaa pontta “Toivomusponsi: UEF:n kam-

pusravintoloiden kilpailutus”. Jenina Soimala (Judistit), Veera Pajunen (FaBio) ja Ro-

sanna Weurlander (DeeKu) kannattivat ponsiesitystä. Ponsi hyväksyttiin. 

Jenina Soimala (Judistit) esitti liittteenä 16.2 olevaa pontta “ISYY:n lainattavissa ole-

vien urheiluvälineiden huoltaminen ja jatkuva kunnossapito”. Marko Koskelo (Opiske-

lijoiden Etu) kannatti ponsiesitystä. Ponsi hyväksyttiin yksimielisesti. 

Hanne Juntunen (Vihreä lista) poistui klo 18:48 ja palasi kokoukseen klo 18:53. 

Päätös: Hyväksyttiin seuraavat ponsiesitykset: 

“Toivomusponsi: UEF:n kampusravintoloiden kilpailutus” 

“ISYY:n lainattavissa olevien urheiluvälineiden huoltaminen ja jatkuva kunnossapito” 
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17 § Kokouksen päättäminen 

 

 Kokouksen puheenjohtaja Ella Partanen (Vihreä lista) päätti kokouksen kello 19:02. 

  

Ella Partanen 

Edustajiston puheenjohtaja 

 

Sanna Heinonen 

Sihteeri 

 

Elina Pitkänen 

Sihteeri, pykälä 12.§ 

 

Hanna Saarelainen 

Pöytäkirjantarkastaja 

 

Joona Käenmäki 

Pöytäkirjantarkastaja 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 

 

MUUTOKSENHAKU 

Näihin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston 19.5.2020 4/2020 päätöksiin saa ha-

kea oikaisua: 7§-10§. Oikaisua on vaadittava Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle 

osoitettavalla kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valitta-

malla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen on mahdollista hakea muutosta valit-

tamalla 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 ylioppilaskun-

nan toimielimen päätökseen sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai yliop-

pilaskuntaa 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 arki-

lauantai, muutoksenhakuaika päättyy vasta tätä seuraavana arkipäivänä. Tiedoksisaannin katso-

taan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Jos tiedok-

sianto toimitetaan todisteellisesti saantitodistusta tai tiedoksiantotodistusta vastaan taikka haas-

tetiedoksiantona, käy tiedoksiantoaika ilmi saantitodistuksesta tai muusta kirjallisesta todistuk-

sesta. 

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 muutoksenha-

kuajan kuluessa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle. Oikaisuvaatimuskirjelmän 

voi toimittaa henkilökohtaisesti tai asiamiehen tai lähetin välityksellä taikka lähettäjän omalla vas-

tuulla 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 toi-

mittaa,  

• päätös, johon haetaan muutosta, 

• miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtä-

väksi sekä 

• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.  
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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 ilmoi-

tettava 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 muutoksenhaku-

ajan 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 
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