
 
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta 

Edustajiston järjestäytymiskokous 1/2022–2023 

PÖYTÄKIRJA 

1.12.2021 

PÖYTÄKIRJA 

 

Edustajiston järjestäytymiskokous 1/2022–2023 

 

Aika:             1.12.2021 klo 17.07 – 18.44 

Paikka:        Joensuu: M100 

                      Kuopio: SN200 

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.” 

Edustajiston järjestäytymiskokouksen puheenjohtajina toimivat fyysiseltä iältään vanhimmat 

edustajiston jäsenet, kunnes ylioppilaskunnan puheenjohtaja on valittu: 

Edustajiston vanhimmat, järjestyksessä ovat: 

1. Airo, Kristian 

2 Korhonen, Carita 

3. Koskelo, Marko 

 

Tervetuloa! 

Ylioppilaskunnan hallitus 

 

ESITYSLISTA 

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. 
 

 Kokouksen avasi kokouksen puheenjohtaja Kristian Airo (DeeKu) klo 17.07. 

2. § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

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

kokoukseen on lähetettävä tai muutoin kirjallisesti tai sähköisesti toimitettava vähintään 
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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 23.11.2021 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja 

lähetettiin sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille. 

Pääsihteeri suoritti nimenhuudon. Paikalla on 38 äänivaltaista edustajiston jäsentä. 

Muut paikallaolijat: 

Vesa Janhunen, Sami Tanskanen ja Eveliina Scharin, Ella Partanen, Pinja Mertano 

Sonja Soinne, Emmi Rajavuori, tulkki: Riitta Sahlstén, sihteeri Sanna Heinonen, 

tekninen sihteeri Elina Pitkänen sekä tekninen tukihenkilö Niklas Leinonen. 

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. 

Päätös:          Esityksen mukaan. 

 

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 neljä ääntenlaskijaa. 

Pöytäkirjantarkastajat: 

Julia Lautala (ISYYn Demariopiskelijat) 

mailto:riitta.sahlsten@gmail.com
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Arttu Leppäkynnäs (Deeku) 

 

Ääntenlaskijat: 

Veera Pajunen (FaBio) 

Riku Kukkonen (Savilahden Sivistyneet) 

Joona Käenmäki (Kylterit) 

Maija Kuivalainen (Iviva) 

 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

Samir Moniruzzaman (DeeKu) saapui paikalle klo 17.19. Paikalla on 39 edustajiston jäsentä paikalla. 

 

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:  Esityksen mukaan.  

  

 

5. § Yhdenvertaisuustarkkailijoiden valinta 

 

Asia: Edustajisto on toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2021 päättänyt: ”Edustajiston 

kokouksissa tulee olla nimetyt yhdenvertaisuustarkkailijat.” 

Esitys: Yhdenvertaisuustarkkailijat valitaan kokouksessa. 
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 Puheenjohtaja esitti, että yhdenvertaisuustarkkailijoina toimivat kokouksen 

vanhimmat, puheenjohtajan lisäksi Carita Korhonen (Opiskelevat kokoomuslaiset) 

ja Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu). 

Päätös: Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys. 

 

6. § Ilmoitusasiat 

Asia: 

1. Tapahtumat ja muut tilaisuudet 

2. Toimistojen kuulumiset 

3. 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 ilmoitusasiat. 

Päätös: Esityksen mukaan.  

 

7. §   Valmisteluvaliokunnan nimeäminen 

Asia:  ISYYn sääntöjen 24b:n mukaan: ”Ylioppilaskunnan valmisteluvaliokunnan tehtävänä 

on keskustella ja valmistella asioita, joita hallitus on esittänyt edustajiston käsiteltäväksi. 

Valmisteluvaliokunnan jäseninä toimivat edustajistoryhmien puheenjohtajat ja heidän 

varajäseninään ryhmien varapuheenjohtajat. Valmisteluvaliokunnan puheenjohtajana 

toimii edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajina edustajiston 

varapuheenjohtajat. Valmisteluvaliokunnan esittelijänä toimii ISYYn hallituksen 

puheenjohtaja, ja hänen ollessaan estynyt hallituksen varapuheenjohtaja. 

Valmisteluvaliokunta valitsee sihteerin keskuudestaan. 

  Edustajistoryhmät valitsevat ryhmäpuheenjohtajat keskuudestaan. Edustajistoryhmiin 

katsotaan kuuluvan ne henkilöt, jotka toimivat edustajiston varsinaisina tai varajäseninä 

ISYYn vaalisäännön 25 § määrittämällä tavalla. Jokainen edustaja kuuluu siihen 

ryhmään, jonka vaalilistalta hänet valittiin edustajistoon. Edustajistoryhmien 

puheenjohtajat merkitään tiedoksi edustajiston kokouksessa.” 

Esitys:   Merkitään tiedoksi edustajistoryhmien ryhmäpuheenjohtajat. 

 

Päätös: Valmisteluvaliokuntaan merkittiin tiedoksi seuraavat edustajistoryhmien  

  ryhmäpuheenjohtajat ja varapuheenjohtajat: 

Deeku: puheenjohtaja Arttu Leppäkynnäs, varapuheenjohtaja Aino Seppänen 
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ISYYn Demariopiskelijat: puheenjohtaja Tino Sarkamies-Uutela ja 

varapuheenjohtaja Julia Lautala 

Fabio: puheenjohtaja Inka Rantamäki ja varapuheenjohtaja Nico Virtanen 

Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto: puheenjohtaja Roosa Ylikoski ja 

varapuheenjohtaja Maija Kuivalainen 

Vihreä Lista: puheenjohtaja Sara Orava ja varapuheenjohtaja Matias Pelkonen 

Keskeiset: puheenjohtaja Teemu Toivonen ja varapuheenjohtaja Lassi Oikkonen 

Kylterit:  puheenjohtaja Miika Hiltunen ja varapuheenjohtaja Miro Helminen 

Opiskelevat Kokoomuslaiset: puheenjohtaja Carita Korhonen ja 

varapuheenjohtaja Sauli Löllö 

Opiskelijoiden Etu: puheenjohtaja Marko Koskelo ja varapuheenjohtaja Kalle 

Kangasmäki 

Savilahden Sivistyneet: puheenjohtaja Riku Kukkonen ja varapuheenjohtaja Mirka 

Nieminen 

   

8.§  Edustajiston puheenjohtajan valinta vuodelle 2022 

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 2022. 

    

 Tulleet esitykset:   

Tuomas Karikorpi (Vihreä lista) esitti Emilia Honkasta (Kylterit). 

 

Päätös: Valittiin edustajiston puheenjohtajaksi yksimielisesti Emilia Honkanen  

vuodelle 2022. 
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   Kokouksen puheenjohtajaksi vaihtui Emilia Honkanen. 

 

9. §         Edustajiston 1. varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2022 

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 1. varapuheenjohtaja vuodelle 2022. 

 

   Tulleet esitykset:  

 Ville-Pekka Timonen (Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto) esitti Wilma Poutasta 

(Vihreä lista). 

  

Arttu Leppäkynnäs (DeeKu) esitti Roosa Ylikoskea (Itä-Suomen Vihreä 

Vasemmisto). Ylikoski ilmoitti, ettei ole käytettävissä. 

  

Carita Korhonen (Kokoomus) esitti Aino Seppästä (DeeKu). Seppänen ei ole 

käytettävissä. 

  

Päätös: Valittiin edustajiston 1. varapuheenjohtajaksi yksimielisesti Wilma Poutanen 

vuodelle 2022. 

 

 

10.§      Edustajiston 2. varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2022 

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 



Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston järjestäytymiskokous 1/2022–2023,  

Pöytäkirja 1.12.2021  

 

 

7 

 

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 2022. 

 

  Tulleet esitykset: 

Matias Peltonen (Vihreä Lista) esitti Roosa Ylikoskea (Itä-Suomen Vihreä 

Vasemmisto). 

   Arttu Leppäkynnäs (Deeku) esitti Aino Seppästä (DeeKu). 

 

  Puheenjohtaja totesi, että koska on kaksi ehdokasta, suoritetaan suljettu äänestys. 

  Pääsihteeri teki nimenhuudon. Paikalla on edelleen 39 edustajiston jäsentä. 

 

Tulokset: 

Roosa Ylikoski  22 kpl 

  Aino Seppänen 17 kpl 

  tyhjät   0 kpl 

  yhteensä  39 kpl 

 

 

Päätös: Valittiin edustajiston 2.  varapuheenjohtajaksi Roosa Ylikoski vuodelle 2022. 

 

11.§   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, 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.  
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  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. 

 

Tulleet esitykset: 

Miika Hiltunen (Kylterit) esitti Sami Tanskasta (Vihreä lista). 

 

Päätös: Valittiin yksimielisesti hallituksen muodostajaksi Sami Tanskanen. 

 

12.§        Hallituksen muodostajan esitys hallitukseksi vuodelle 2022 

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 vuodelle 2022. 

 

   Hallituksen muodostajan esitys vuoden 2022 hallitukseksi: 

   10-jäseninen hallitus.   

 

   Sami Tanskanen, puheenjohtaja 

   Jimi Virkkala, varapuheenjohtaja 
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   Hallituksen muut jäsenet:  

 Eetu Hyvönen, Saara Myllynen, Kaisa Rautiainen, Ville-Pekka Timonen, Laura 

Kangasoja, Pauliina Ryökäs, Sonja Soinne ja Matti Karhunen. 

 

Tino Sarkamies-Uutela (ISYYn Demariopiskelijat) vastusti hallituksen muodostajan 

esitystä. Julia Lautala (ISYYn Demariopiskelijat) kannatti Sarkamies-Uutelan 

esitystä. 

 

   Puheenjohtaja totesi, että on äänestettävä esityksestä.  

 

   Suoritettiin äänestys, jossa JAA (pohja), EI (muutosesitys): 

   JAA  23 kpl 

   EI 16 kpl 

   tyhjä  0 kpl 

   yhteensä 39 kpl 

 

Päätös:  Hyväksytään hallituksen muodostajan esitys hallituksen kokoonpanosta  

vuodelle 2022. 

 

   Sami Tanskanen, puheenjohtaja 

   Jimi Virkkala, varapuheenjohtaja 

 

Hallituksen muut jäsenet: Eetu Hyvönen, Saara Myllynen, Kaisa Rautiainen, Ville-

Pekka Timonen, Laura Kangasoja, Pauliina Ryökäs, Sonja Soinne ja Matti Karhunen. 

   

 

13.§      Puheenjohtajaneuvostojen puheenjohtajien valinta vuodelle 2022 

Asia: ISYYn sääntöjen 40.§ mukaan ”Ylioppilaskunnan kaikilla kampuksilla on 

puheenjohtajaneuvosto. Puheenjohtajaneuvoston jäseninä toimivat kaikkien kyseisen 

kampuksen ainejärjestöjen hallituksen puheenjohtajat ja näiden varajäseninä 

ainejärjestön nimeämät edustajat. Mikäli varaedustajaa ei ole nimetty toimii 

varajäsenenä ainejärjestön varapuheenjohtaja. Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenillä ja 

edustajiston puheenjohtajistolla on puheenjohtajaneuvostossa puhe- ja läsnäolo-oikeus.  

Puheenjohtajaneuvoston puheenjohtajana toimii edustajiston nimeämä henkilö 

puheenjohtajaneuvoston esityksestä. Puheenjohtajaneuvoston tulee tehdä esitys 

viimeistään edellisen kalenterivuoden marraskuussa. Puheenjohtajaneuvosto valitsee 

varapuheenjohtajan keskuudestaan.” 

Esitys:   Puheenjohtajaneuvostot tekevät esitykset puheenjohtajaneuvostojen 

puheenjohtajista vuodelle 2022. Esityksen tuodaan viimeistään edustajiston 

kokoukseen. 
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  Kuopion puheenjohtajaneuvosto esittää vuoden 2022 puheenjohtajaksi Saija 

Kalliomäkeä. 

Päätös: Kuopion puheenjohtajaneuvoston vuoden 2022 puheenjohtajaksi valittiin Saija 

Kalliomäki. Edustajisto päätti delegoida puheenjohtajaneuvostojen puheenjohtajan 

valinnan hallitukselle Joensuun puheenjohtajaneuvoston osalta. Valinnasta 

tiedotetaan edustajistoa. 

  Niklas Leinonen poistui klo 18.47. 

 

14.§  Muut esille tulevat asiat 

Asia:  Ville-Pekka Timonen (Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto) käytti puheenvuoron. 

  Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) käytti puheenvuoron. 

  Reuben Amedalor (Keskeiset) käytti puheenvuoron. 

Esitys:   Käsitellään muut esille tulevat asiat. 

Päätös:  Esityksen mukaan.   

  

15. §  Kokouksen päättäminen 

 Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.44.  

 

 

 Kristian Airo     Emilia Honkanen 

 puheenjohtaja 1.–8.§    puheenjohtaja 9.–15.§ 

  

 Sanna Heinonen 

 Sihteeri 

 

 Julia Lautala     Arttu Leppäkynnäs 

 pöytäkirjantarkastaja    pöytäkirjantarkastaja 
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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.  
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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. 

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 
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