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Edustajiston kokous 5/2022 

 

Aika: 25.10.2022 klo 17.00 

Paikka: Joensuu: AU100 

Kuopio: SN200 

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

on estynyt saapumasta edustajiston kokoukseen, tulee kutsua tilalleen varaedustaja sa-

masta vaaliliitosta, josta hänet on edustajistoon valittu. Varaedustajien läsnäolo tulee 

todeta kunkin kokouksen alussa.” 

Tervetuloa! 

 

ESITYSLISTA 

1. § Kokouksen avaus 

 

 Edustajiston puheenjohtaja Emilia Honkanen avasi kokouksen kello 17.07. 

 

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 

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 18.10.2022 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja 

lähetettiin sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille. 
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Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Paikalla on tässä vaiheessa 24 äänivaltaista edaattoria ja yksi äänetön varaedaat-

tori. 

Hallituksesta paikalla: Sami Tanskanen, Jimi Virkkala, Laura Kangasoja, Eetu Hyvö-

nen, Saara Myllynen ja Kaisa Rautiainen. 

Paikalla lisäksi tulkki Siiri Rantanen, kokouksen teknisenä apuna ISYYn palvelusuun-

nittelija Niklas Leinonen, työsuojeluvaltuutettu Sirpa Risto, henkilöstön edustaja 

Mikko Aaltonen, tekninen sihteeri Ada Hyytiäinen ja pääsihteeri Antti Natunen. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

*** Juliana Friedrichsen (Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto) saapui paikalle ajassa 17.11. *** 

 

3. § Muutokset edustajiston kokoonpanossa 

 

Asia: Edustajiston kokoonpanossa ei ole muutoksia edellisen kokouksen jälkeen. 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: Esityksen mukaan.  

 

*** Arttu Leppäkynnäs (DeeKu) ja Matti Karhunen (hallitus) saapui ajassa 17.18. *** 

 

4. § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 

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

täkirjaa. 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 edus-

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

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

tenlaskijaa.” 

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja neljä ääntenlaskijaa. 

Esitys pöytäkirjantarkastajiksi: 

Julia Lautala (ISYYn demariopiskelijat) ja Maija Kuivalainen (Itä-Suomen Vihreä Va-

semmisto)  

Maija Kuivalainen on estynyt. Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esittää Marko 

Koskeloa (Opiskelijoiden Etu) toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi.  
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Esitys ääntenlaskijoiksi: 

Miro Helminen (Kylterit), Sauli Löllö (Opiskelevat kokoomuslaiset), Riku Kukkonen 

(Savilahden Sivistyneet) ja Tuomas Karikorpi (Vihreä lista) 

 

Sauli Löllö on estynyt. Carita Korhonen (Opiskelevat kokoomuslaiset) esittää tilalle 

Otto Tarvaista (Opiskelevat kokoomuslaiset). Tuomas Karikorpi (Vihreä lista) on es-

tynyt. Miika Hiltunen (Kylterit) esittää Julia Tenhusta (Savilahden Sivistyneet) ään-

tenlaskijaksi. 

  

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi: Julia Lautala (ISYYn demariopiskelijat) ja Marko 

Koskelo (Opiskelijoiden Etu). 

 Valittiin ääntenlaskijoiksi: Otto Tarvainen (Opiskelevat kokoomuslaiset), Miro Hel-

minen (Kylterit), Julia Tenhunen (Savilahden Sivistyneet) ja Riku Kukkonen (Savilah-

den Sivistyneet). 

*** Emilia Ihanus (Opiskelevat kokoomuslaiset) saapui ajassa 17.20. *** 

 

5. § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 

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

mistelee 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 

kokouskutsussa mainitsemattoman asian, ei kuitenkaan määräenemmistöä edellyttä-

vää päätöstä." 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

Hallitus on tämän päivän kokouksessaan päättänyt esittää kokoukseen käsiteltä-

väksi pääsihteerin työsuhteen päättämisen koeajalla. Edustajiston puheenjohtaja 

Emilia Honkanen esittää, että hallituksen lisäys käsitellään kohtana 12 §.  

Päätös: Hyväksytään yksimielisesti esityslista kokouksen työjärjestykseksi hallituksen sekä 

Honkasen esitysten mukaan: lisätään kohta 12 § Henkilöstöasia: Pääsihteeri (osit-

tain salainen) ja korjataan viimeisten asiakohtien numerointi. 
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6. § Yhdenvertaisuustarkkailijoiden valinta 

 

Asia: Edustajisto on toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2021 päättänyt: ”Edustajiston 

kokouksissa tulee olla nimetyt yhdenvertaisuustarkkailijat.” 

Esitys: Yhdenvertaisuustarkkailijoiksi esitetään Wilma Poutasta (Vihreä lista) ja Roosa 

Ikimerta (Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto). 

Päätös:  Esityksen mukaan.  

 

7. § Ilmoitusasiat 

Asia: 

1. Tapahtumat ja muut tilaisuudet 

2. Toimistojen kuulumiset 

3. Valiokuntien kuulumiset 

4. Hallituksen ajankohtaiskatsaus 

5. Toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2023 on kommenttikierroksella 

24.10.2022 saakka 

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

edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä vuosit-

tain kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta”. 

Esitys: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

*** Tuomas Karikorpi (Vihreä lista) saapui ajassa 17.36. *** 

 

8. §  ISYYn Yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyminen, liite 8.1 ja 8.2 

Asia:  ISYYn hallitus on valmistellut henkilöstön kanssa ISYYn Yhdenvertaisuussuunnitel-

man, joka on liitteenä 8.1. Suunnitelman liite on Turvallisemman tilan periaatteet, 

joka on liitteenä 8.2. (Luonnokset on olleet edustajistolla kommentoitavana.) 

Esitys:  Edustajisto hyväksyy Yhdenvertaisuussuunnitelman (liite 8.1), jonka liite on Turval-

lisemman tilan periaatteet (liite 8.2). 

 Hallituksen puheenjohtaja toteaa, että tehdään stilisointi sisällysluetteloon: Seu-

ranta > Toimenpiteet. 

Asiakohdassa mainitaan, että luonnokset yhdenvertaisuussuunnitelmasta ja sen 

liitteestä ovat olleet kommenteilla edustajistolla. Näin ei ole kuitenkaan ollut. 

Edustajiston jäseniä on ollut edustettuna asiaa valmistelleessa työryhmässä. 
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Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esittää, että sivun 3 johdantotekstin täydentä-

mättömät päivämäärät, eli asiakirjan voimassaolo päivitetään voimaan vuoden 

2026 loppuun asti. >> Hallitus ottaa esityksen nimiinsä. 

Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esittää, että sivun 4 kohdan Tavoitteet ensim-

mäisen lauseen sana liikkumarajoitteisten korvataan sanalla esteellisten seuraa-

vasti: “Esteettömyys huomioidaan ja pyrimme lisäämään esteellisten opiskelijoi-

den osallistumisen mahdollisuuksia ISYYn tapahtumissa”. >> Ei kannatusta.  

Roosa Ikimeri (Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto) totesi, että aiemmin vastaava on 

muotoiltu sanoin: liikkumarajoitteisten ja muuten esteellisten >> Hallitus ottaa 

Koskelon esityksen Ikimeren toteamalla muotoilulla nimiinsä.  

Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esittää sivun 6 Toimenpiteet-kappaleen toi-

seen osaan lisäystä: ISYY järjestää jäsenistölleen, luottamushenkilöilleen ja henki-

lökunnalleen koulutusta yhdenvertaisuuteen liittyvistä teemoista kuten turvalli-

sesta tilasta, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä sekä antirasismista sekä es-

teettömyydestä. >> Hallitus ottaa esityksen nimiinsä. 

Roosa Ikimeri (Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto) esittää, että lisätään sivun 9 kes-

ken jääneeseen kolmanteen kappaleeseen sana alkaa ja piste. >> Hallitus ottaa 

nimiinsä. 

Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esittää sivun 8 kieliasuun seuraavaa kor-

jausta: luottamushenkilöt moderoivat loukkaavat viestit pois sekä tarvittaessa es-

tää keskustelijat. >> Hallitus ottaa nimiinsä. 

Helmi Vanhanen (Vihreä lista) esittää sivulle 8 muutosta “ISYY kannustaa toimijoi-

tansa kunnioittamaan ISYYn arvoja myös työn tai luottamustehtävän ulkopuoli-

sessa viestinnässä sekä käyttäytymisessään sosiaalisessa mediassa. >> Hallitus 

ottaa nimiinsä. 

Emilia Honkanen (Kylterit) esitti, että hallitus valtuutetaan stilisoimaan asiakirja 

käsittelyn jälkeen > Wilma Poutanen (Vihreä lista) kannatti esitystä. > Hyväksy-

tään yksimielisesti. 

Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esittää, että Turvallisemman tilan periaattei-

den kohtaan, “Jos koet tai huomaat epäasiallista kohtelua, ilmoita se tilaisuuden 

mukaan hallituksen puheenjohtajalle tai yhdenvertaisuustarkkailijalle.”, lisätään 

ISYYn häirintäyhdyshenkilöt ja edustajiston puheenjohtajisto. >> Hallitus ottaa 

nimiinsä. 

Päätös:  Hallitus tekee Yhdenvertaisuussuunnitelmaan ja Turvallisemman tilan periaattei-

siin esitetyt muutokset ja stilisoi asiakirjat. Hyväksytään asiakirja muutosten 

myötä. 

*** Laura Kangasoja (hallitus) ja tekninen sihteeri Ada Hyytiäinen poistuivat ajassa 18.25. *** 
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9. §  ISYYn strategian osavuosikatsaus, liite 9 

Asia:  Edustajisto on hyväksynyt ISYYlle strategian vuosille 2021–2024 kokouksessaan 5-

2020. ISYYn hallitus ja pääsihteeri ovat valmistelleet katsauksen strategian toteutu-

miseen kuluvalta vuodelta. 

Esitys:  Merkitään osavuosikatsaus ja käyty keskustelu tiedoksi. 

Päätös:  Esityksen mukaan. 

*** Laura Kangasoja (hallitus) saapui ajassa 18.27. Tekninen sihteeri Ada Hyytiäinen saapui ajassa 

18.29. *** 

 

10. §  Muutosesitys ylioppilaskunnan sääntöihin, Toimen täyttäminen 

Ensimmäinen käsittely. 

Asia:  Hallitus on pyytänyt sääntövaliokuntaa tekemään edustajistolle esityksen ISYYn 

sääntöjen 45 §:n ”Toimen täyttäminen” osalta. 

Sääntövaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 2/2022 ja on tehnyt alla olevan 

muutosesityksen ylioppilaskunnan sääntöihin. 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18.1 § 19. kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on: 

”päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmis-

töllä näiden sääntöjen muuttamisesta, sääntöjen muutoksen vahvistaa Itä-Suomen 

yliopiston rehtori;” 

Esitys:  Muutetaan ISYYn sääntöjen 45 § seuraavalla tavalla: 

Sinisellä lisäys, punaisella poisto. 

45 § Toimen täyttäminen: 

Ylioppilaskunnan avoinna olevat toimet ja sijaisuudet täyttää hallitus avoimella ha-

kumenettelyllä, mikäli työsuhde kestää enemmän kuin kolme (3) kaksitoista (12) 

kuukautta. Pääsihteeri voi täyttää enintään kolmeksi (3) kahdeksitoista (12) kuukau-

deksi toimen ja sijaisuuden ilman hakumenettelyä, mikäli kiireellisyys tai erityinen 

syy niin vaatii. 

  

Vakituisen työntekijän vapaasta johtuvaa sijaisuutta hoitavan henkilön työsuhdetta 

voidaan jatkaa työsuhteen katkeamatta hallituksen päätöksellä ilman avointa haku-

menettelyä enintään kahdellatoista (12) kuukaudella kerrallaan. 
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Pääsihteerin ja päätoimittajan hakuaika on vähintään kolmekymmentä (30) vuoro-

kautta. Muihin toimiin hakuaika on vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Hakuai-

kaa voidaan jatkaa tai toimi julistaa uudelleen haettavaksi hallituksen päätöksellä, 

jos hallitus katsoo siihen olevan tarvetta. 

  

Toimi julistetaan haettavaksi ainakin ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla. 

Pääsihteerin toimi tulee lisäksi julistaa avoimeksi kampuskaupunkien maakuntaleh-

dissä. Toimet tulee julkistaa myös muilla edustajiston päättämillä tavoilla. 

 

Päätös: Esityksen mukaan. 

*** Kristian Airo (DeeKu) poistui ajassa 18.50.*** 

 

11. §  Muutosesitys ylioppilaskunnan merkkiohjesääntöihin.  

Ainoa käsittely. 

Asia:  Hallitus on pyytänyt sääntövaliokuntaa tekemään edustajistolle ylioppilaskunnan 

merkkiohjesäännön muuttamiseksi. Sääntövaliokunta käsitteli asiaa kokoukses-

saan 2/2022 ja on tehnyt alla olevan muutosesityksen ylioppilaskunnan merkkioh-

jesääntöön. 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18.1 § 25. kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on: 

”hyväksyä kahden kolmasosan enemmistöllä (2/3) työjärjestykset, talousohjesääntö 

merkkiohjesääntö sekä muut ylioppilaskunnan säännöt lukuun ottamatta hallituk-

sen perustamien työryhmien, tiimien ja kerhojen sääntöjä;” 

Esitys:  Muutetaan ISYYn merkkiohjesääntöä seuraavilla tavoilla: 

Sinisellä lisäys, punaisella poisto. 

4 § Ylioppilaskunnan huomionosoitustoimikunta  

Huomionosoitustoimikunta tekee hallitukselle esityksen ylioppilaskunnan kunnia-, an-

sio- ja kuntamerkeistä. Huomionosoitustoimikuntaan kuuluvat istuvan hallituksen pu-

heenjohtaja sekä varapuheenjohtaja ja edustajiston puheenjohtaja, sekä neljän viimei-

sen vuoden hallitusten puheenjohtajat sekä varapuheenjohtajat ja edustajistojen pu-

heenjohtajat. Huomionosoitustoimikunnan kutsuu koolle istuvan hallituksen puheen-

johtaja. Kokous täytyy pitää viimeistään kuukausi ennen vuosijuhlia ja sen koollekutsu-

misaika on yksi viikko. 

5b § Ylioppilaskunnan kuntamerkki 

Kuntamerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminnallaan edistänyt ylioppilas-

kunnan toimintaa, hyvää henkeä ja kulttuuria. 
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Kuntamerkin myöntämisestä päättää ylioppilaskunnan hallitus, huomionosoitustoimi-

kunnan, kampusvaliokunnan tai järjestöjaoston puheenjohtajaneuvoston tai kerhon 

johtokunnan esityksestä. Huomionosoitustoimikunta, kampusvaliokunta tai järjestöja-

osto puheenjohtajaneuvosto tai kerhon johtokunta ei voi esittää kuntamerkkiä omalle 

jäsenelleen. Kenellä tahansa ylioppilaskunnan jäsenellä tai alumnilla on oikeus esittää 

kuntamerkkiä, kuitenkin siten, että yhdellä henkilöllä on oikeus esittää yhtä huomion-

osoitusta vuodessa. 

Kuntamerkki myönnetään ylioppilaskunnan kuntanauhan kanssa. Kuntamerkkiä kanne-

taan kuntanauhan kanssa juhlapuvun vasemmalla puolella, mahdollisen taskun päällä. 

 

Päätös:  Hyväksytään esityksen mukaan. 

*** Kristian Airo (DeeKu) palasi ajassa 18.53. *** 

*** Kokouksen sihteerinä toimii kohdan 12 § ajan Ada Hyytiäinen *** 

 

12. § Henkilöstöasia: Pääsihteeri (osittain salainen) 

 

Asia:  Hallitus on järjestänyt työntekijälle kuulemistilaisuuden työsopimuksen päättämi-

sestä koeajalla. Koeaika 1.8.2022 alkaneessa työsopimuksessa on neljä (4) kuu-

kautta. Kuulemistilaisuudesta on laadittu muistio, johon on eritelty työnantajan il-

moittamat perusteet. 

Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää pääsihteerin toistaiseksi voimassa-

olevan työsopimuksen koeajalla ilman irtisanomisaikaa. Hallitus esittää, että pää-

tös tulee voimaan edustajiston kokouksen päätyttyä. Hallituksen puheenjohtaja 

valtuutetaan antamaan päätös tiedoksi työntekijälle.  

Hallitus lisäksi esittää, että pääsihteerin viransijainen sekä pääsihteerin hakukuu-

lutus tuodaan seuraavaan edustajiston kokoukseen tiedoksi.  

 Istuva pääsihteeri Antti Natunen on asian käsittelyn aikana esteellinen. Edustajis-

ton puheenjohtaja Emilia Honkanen (Kylterit) antoi istuvalle pääsihteerille puheen-

vuoron asian esittelyn yhteydessä ennen asian varsinaista käsittelyä. Myös henki-

lökunnan edustajaa Mikko Aaltosta on kuultu asian esittelyn aikana. 

Pääsihteerin esteellisyyden vuoksi Emilia Honkanen (Kylterit) esittää sihteerin vir-

kaa hoitamaan kokouksen tekninen sihteeri Ada Hyytiäinen. >> Hyväksytään yk-

simielisesti.  

 Honkanen esittää, että tulkille myönnetään oikeus olla paikalla, jotta kaikki edus-

tajiston jäsenet voivat osallistua asian käsittelyyn. >> Hyväksytään yksimielisesti.  

 Tämän lisäksi livestream suljetaan käsittelyn ajaksi.  
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 Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esittää, että pääsihteeriä ei irtisanota. >> Tuo-

mas Karikorpi (Vihreä lista) kannattaa. 

 Suoritettiin nimenhuuto. Paikalla 26 äänivaltaista edustajiston jäsentä ja yksi ää-

netön varaedustaja.  

 Suoritettiin äänestys:  

JAA = hallituksen pohja, puretaan työsopimus 

EI = vastaesitys, ei irtisanota 

Äänestyksen tulos: 

 JAA 23 

EI 3 

TYHJÄ 0  

Päätettiin purkaa pääsihteerin työsopimus koeajalla.  

 

Päätös: Päätettiin purkaa pääsihteerin työsopimus koeajalla hallituksen esityksen mukaan. 

 Lisäksi päätettiin esityksen mukaan yksimielisesti, että pääsihteerin viransijainen 

sekä pääsihteerin hakukuulutus tuodaan seuraavaan edustajiston kokoukseen tie-

doksi.  

 

*** Pääsihteeri Antti Natunen, sekä edustajiston ulkopuoliset henkilöt Sirpa Risto ja Mikko Aaltonen 

poistuivat kokouksesta ajassa 19.03 kohdan 12 § käsittelyn ajaksi. ***  

*** Mikko Aaltonen, Sirpa Risto ja Antti Natunen palaavat paikalle ajassa 19.54 kohdan 12 § käsittelyn 

päätyttyä. ***  

*** Pääsihteeri sihteeröi kokouksen loput kohdat 13 § ja 14 §. ***  

 

13. § Muut esille tulevat asiat 

 

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

tajiston kokouksessa toivomusponsia. Edustajiston hyväksyessä toivomusponnen halli-

tuksen 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. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

*** Tekninen sihteeri Ada Hyytiäinen poistui ajassa 19.58 ja palasi ajassa 20.02. *** 
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14 §  Kokouksen päättäminen 

 Edustajiston puheenjohtaja Emilia Honkanen päätti kokouksen ajassa 20.03.

 

 

 Emilia Honkanen   Antti Natunen 

Edustajiston puheenjohtaja  Pääsihteeri 

 

 

 Ada Hyytiäinen    

 Tekninen sihteeri    

 

 

  Julia Lautala    Marko Koskelo 

  Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 



 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

 

MUUTOKSENHAKU  

Näihin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston 25.10.2022 5/2022 päätöksiin saa ha-

kea oikaisua: 8 §, 11 §, 12 §. Oikaisua on vaadittava Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan halli-

tukselle osoitettavalla kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Näihin päätöksiin 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 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 

● toimittaa, 

● päätös, johon haetaan muutosta, 

● miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan 

● tehtäväksi 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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