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Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta 

Edustajiston kokous 6/2022 

Pöytäkirja 

15.11.2022 

PÖYTÄKIRJA 

Edustajiston kokous 6/2022 

 

Aika: 15.11.2022 klo 17.06–20.17 

Paikka: Joensuu: N100 

Kuopio: SN201 

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 (Kylterit) avasi kokouksen klo 17.06. 

 

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 8.11.2022 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja 

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

 Suoritettiin nimenhuuto. Paikalla on 26 äänivaltaista edustajiston jäsentä. 

Todettiin muut paikallaolijat: hallituksen jäsenistä Jimi Virkkala, Pauliina Ryökäs, 

Saara Myllynen, Sonja Soinne, Eetu Hyvönen, Laura Kangasoja ja Sami Tanskanen 

sekä vs. pääsihteeri Hannele Mirola, tekninen sihteeri Elina Pitkänen, tulkki Riitta 

Sahlsten, SILLAT-koordinaattori Riina Pääkkönen ja Jannat Ara Rahman. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

3.§ Muutokset edustajiston kokoonpanossa 

Asia: Sara Orava (Vihreä lista) ja Emilia Karhapää (Vihreä lista) ovat ilmoittaneet eroa-

vansa edustajiston jäsenyydestä. Edustajiston varsinaiseksi jäseneksi nousee Laura 

Leikoski (Vihreä lista). 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

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 Tenhunen (Savilahden Sivistyneet) ja Maija Kuivalainen (Itä-Suomen Vihreä Va-

semmisto). 

Tenhunen ja Kuivalainen ovat estyneitä. Miika Hiltunen (Kylterit) esitti Hermanni 

Kokkosta (Kylterit). Kokkonen on käytettävissä. Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) 

esitti Lassi Oikkosta (Keskeiset). Oikkonen on käytettävissä. 
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Esitys ääntenlaskijoiksi: 

Juliana Friedrichsen (Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto), Reuben Amedalor (Keskei-

set), Carita Korhonen (Opiskelevat kokoomuslaiset) ja Mirka Nieminen (Savilahden 

Sivistyneet). 

Nieminen on estynyt. Jimi Viita-aho (Savilahden Sivistyneet) esitti itseään. 

 

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Hermanni Kokkonen (Kylterit) ja Lassi Oikkonen 

(Keskeiset) ja ääntenlaskijoiksi Juliana Friedrichsen (Itä-Suomen Vihreä Vasem-

misto), Reuben Amedalor (Keskeiset), Carita Korhonen (Opiskelevat kokoomuslai-

set) ja Jimi Viita-aho (Savilahden Sivistyneet). 

 

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. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

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. SILLAT I -hanke päättynyt, tulokset     

2. Tapahtumat ja muut tilaisuudet 

3. Toimistojen kuulumiset 
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4. Valiokuntien kuulumiset 

5. Hallituksen ajankohtaiskatsaus 

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. 

 

*************Kokoustekninen tauko klo 17.38–17.41************* 

Sonja Soinne (hallitus) poistui klo 17.43 ja palasi klo 17.45. 

Riina Pääkkönen (SILLAT-koordinaattori) poistui klo 17.50. 

 

8 §  Pääsihteerin hakukuulutus ja valintaprosessi (Liite 8) 

Asia:  Ylioppilaskunnan sääntöjen 46 §:n mukaan: Ylioppilaskunnalla tulee olla pääsihteeri. 

Jos pääsihteeri on pysyvästi estynyt tai esteellinen hoitamaan tehtäviään on hallituksen 

aloitettava ensi tilassa valmistelut pääsihteerin toimen täyttämiseksi.  

 Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 §:n mukaan Edustajiston tehtävänä on 5. valita ja va-

pauttaa tehtävistään ylioppilaskunnan pääsihteeri. 

 Pääsihteerin haku- ja valintaprosessi: 

1. Hallitus avasi haun pääsihteerin tehtävään ajalle 4.11.–4.12.2022 klo 23.59. 

2. Hallitus nimesi rekrytointiryhmään edustajiston puheenjohtajan, hallituksen pu-

heenjohtajan, hallituksen varapuheenjohtajan, vs. pääsihteerin, henkilöstön 

edustajana Pekka Koivaaran sekä kolme hallituksen jäsentä (Pauliina Ryökäs, 

Laura Kangasoja ja Sonja Soinne). 

3. Rekrytointiryhmä perehtyy hakemuksiin hakuajan päätyttyä ja tekee hallitukselle 

esityksen haastateltavien valinnasta. 
4. Hallituksen kokouksessa 8.12. valitaan haastateltavat. Haasteltavaksi valitaan 3–5 

parasta ehdokasta hakemusten perusteella. 

5. Hallitus ja edustajiston puheenjohtaja haastattelevat ehdokkaat 10.12. Joen-

suussa, siten että edustajiston ja rekrytointiryhmän jäsenet voivat tulla paikalle 

seuraamaan haastatteluja. Hakemukset ja cv:t ovat edustajiston jäsenten luetta-

vana ISYYn toimistoilla hakuajan päättymisen jälkeen 7.12. alkaen. 

6. Hallitus tekee edustajistolle esityksen valinnasta kokouksessaan 13.12. 

7. Valinta uudesta pääsihteeristä tehdään 13.12. edustajiston kokouksessa. 

8. Hallitus hyväksyi hakukuulutuksen. Hakukuulutus liite 8. 
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Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedokseen pääsihteerin hakukuu-

lutuksen (liite 8) sekä pääsihteerin haku- ja valintaprosessin. Hallitus esittää edus-

tajistolle, että se merkitsee tiedokseen, että pääsihteerin tehtäviä hoitaa 

26.10.2022 alkaen Hannele Mirola, kunnes uusi pääsihteeri on valittu. 

Päätös:  Esityksen mukaan. 

 

9 §  Lähetekeskustelu vuoden 2023 talousarviosta, liite 10 ja 10.1 

Asia:  Käydään lähetekeskustelu vuoden 2023 talousarviosta. 

Esitys:  Merkitään tiedoksi lähetekeskustelu vuoden 2023 talousarviosta. 

Päätös:  Esityksen mukaan.  

Jimi Viita-aho (Savilahden Sivistyneet) poistui klo 18.09 ja palasi klo 18.10. 

Mirka Nieminen (Savilahden Sivistyneet) saapui klo 18.10. Paikalla on 27 äänivaltaista edustajiston 

jäsentä. 

Kristian Airo (DeeKu), Eetu Hyvönen (hallitus) ja Paulina Ryökäs (hallitus) poistuivat klo 18.17.  

Airo palasi klo 18.19. Hyvönen palasi klo 18.20. Ryökäs palasi klo 18.21. 

Matilda Lintunen (FaBio) poistui klo 18.23 ja palasi klo 18.26. 

Matias Rapo (DeeKu) poistui klo 18.25 ja palasi klo 18.27. 

Pauliina Ryökäs (hallitus) poistui klo 18.32 ja palasi klo 18.33. 

Inka Rantamäki (FaBio) saapui klo 18.33. Paikalla on 28 äänivaltaista edustajiston jäsentä. 

 

10.§   ISYYn jäsenmaksu lukuvuodelle 2023–2024, liite 10 ja 10.1 

Asia:  ISYYn sääntöjen 48 §:n mukaan: 

”Edustajisto päättää jäsenmaksuista yksinkertaisella enemmistöllä ennen seuraavan 

tilikauden talousarvion hyväksymistä. Itä-Suomen yliopiston rehtori vahvistaa jäsen-

maksun. Jäsenmaksun muuttamisesta tulevalle lukuvuodelle edustajisto päättää kah-

den kolmasosan (2/3) enemmistöllä. Mikäli enemmistöä ei saavuteta, jää vanha jäsen-

maksu voimaan. 

Jäsenmaksun kantamistavasta ja -ajasta päättää hallitus.” 

Ylioppilaskunnan jäsenmaksun suuruus tulevalle lukuvuodelle 2023–2024 on 

vahvistettava ennen talousarvion hyväksymistä. 
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ISYYn jäsenmaksu perustutkinto-opiskelijoille lukuvuonna 2022–2023 on: 71,50 

euroa / lukuvuosi. Jäsenmaksu on lukukausittain maksettuna syyslukukausi 35,50 

€ ja kevätlukukausi 36 €. 

Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksu on lukuvuonna 2022–2023: 56 euroa / lukuvuosi. 

Jatko-opiskelijan jäsenmaksu lukukausittain maksettuna syksy ja kevät 28 € / lu-

kukausi. 

Jäsenmaksuesitys perustuu ISYYn talousarvioluonnokseen vuodelle 2023. Liite 10. 

 

Esitys:   Hallitus esittää edustajistolle ISYYn jäsenmaksuksi lukuvuodelle 2023–2024: 

Perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksu 75 € (syksy 2023 37 €, kevät 2024 38 €) 

Kahdessa erässä maksettuna syksy 2023 39 € ja kevät 2024 40 €, maksutapalisä 2 

€/erä 

Jatko-opiskelijan jäsenmaksu 58 € (syksy 2023 28,50 € ja kevät 2024 29,50 €) 

Kahdessa erässä maksettuna (30,50 € ja 31,50 €) 

 

Perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksun maksavat myös jäseneksi liittyvät vaihto-

opiskelijat, tilauskoulutusopiskelijat sekä tutkintoa täydentävät opiskelijat, joiden 

opiskelu on tutkintoon johtavaa ja päätoimista. 

 

Jatko-opiskelijan jäsenmaksun maksavat myös jäseneksi liittyvät jatkuvan oppijan 

opinto-oikeudella opiskelevat opiskelijat. 

 

Reuben Amedalor (Keskeiset) esitti, että nostetaan jäsenmaksua vain 1,50 € eli 

lukuvuoden 2023–2024 jäsenmaksu olisi 73 € (syksy 2023 36 € ja kevät 2024 37 

€). Lisäksi Amedalor esitti maksutapalisäksi 2 €. Mikko Miettinen (Keskeiset) kan-

natti Amedalorin esitystä.  

Mikko Miettinen (Keskeiset) esitti jatko-opiskelijoiden lukuvuoden 2023–2024 jä-

senmaksuksi 57 € (syksy 28 € ja kevät 29 €) ja maksutapalisäksi 2 €. Reuben Ame-

dalor (Keskeiset) otti esityksen nimiinsä. 

*************Kokoustauko klo 19.13–19.23************* 

Suoritettiin nimenhuuto. Paikalla on edelleen 28 äänivaltaista edustajiston jä-

sentä. 
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Suoritettiin äänestys: 

JAA  (hallituksen pohja) 

EI (Amedalorin muutosesitys) 

Tyhjä 

Tulokset: 

JAA  21 

EI  7 

Tyhjä  0 

yhteensä 28 

Päätös:  Hallituksen esityksen mukaan. ISYYn jäsenmaksu lukuvuodelle 2023–2024 on: 

Perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksu 75 € (syksy 2023 37 €, kevät 2024 38 €) 

Kahdessa erässä maksettuna syksy 2023 39 € ja kevät 2024 40 €, maksutapalisä 2 

€/erä 

Jatko-opiskelijan jäsenmaksu 58 € (syksy 2023 28,50 € ja kevät 2024 29,50 €) 

Kahdessa erässä maksettuna (30,50 € ja 31,50 €) 

Perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksun maksavat myös jäseneksi liittyvät vaihto-

opiskelijat, tilauskoulutusopiskelijat sekä tutkintoa täydentävät opiskelijat, joiden 

opiskelu on tutkintoon johtavaa ja päätoimista. 

Jatko-opiskelijan jäsenmaksun maksavat myös jäseneksi liittyvät jatkuvan oppijan 

opinto-oikeudella opiskelevat opiskelijat. 

Elina Pitkänen (tekninen sihteeri) poistui klo 19.06 ja palasi klo 19.08. 

11 §  Muutosesitys ylioppilaskunnan sääntöihin, toimen täyttäminen, 

toinen käsittely, liite 11 

Asia:  Edustajisto on kokouksessaan 5-2022 ensimmäisen kerran hyväksynyt muutosesi-

tyksen “toimen täyttäminen” 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:  Hyväksytään liitteenä 11 olevat sääntömuutokset ylioppilaskunnan sääntöihin toi-

sen kerran ja lähetetään säännöt rehtorille vahvistettavaksi. 

Päätös: Esityksen mukaan. 
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12. § Keskusvaalilautakunnan valinta 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 18 § mukaan edustajiston tehtävänä on ”--- 11.valita 

ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta (KVL) ja sen puheenjohtajisto, kuten vaalijär-

jestyksessä säädetään.---” Vaalijärjestyksen 1 § mukaan "ISYY:n edustajiston vaalin 

valmistelee ja valvoo keskusvaalilautakunta (KVL), johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja 

enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä sekä enintään neljä (4) varajäsentä järjes-

tyksessä.---" Vaalisäännön 2§ mukaan ”--- Edustajisto valitsee KVL:n puheenjohtajan 

ja varapuheenjohtajan keskusvaalilautakunnan jäsenten keskuudesta.” 

Esitys: Valitaan ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta edustajistovaaleihin 2023. Vali-

taan keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.  

Puheenjohtaja Honkanen esitti, että valitaan ensin keskusvaalilautakunnan varsi-

naisten jäsenten määrä ja sitten sen jäsenet. Tämän jälkeen valitaan varajäsenten 

määrä ja sitten sen jäsenet.  

Miika Hiltunen (Kylterit) esitti, että valitaan kuusi (6) varsinaista jäsentä. 

Carita Korhonen (Opiskelevat Kokoomuslaiset) kannatti Hiltusen esitystä. Valitaan 

kuusi varsinaista jäsentä. 

Esitykset jäseniksi: 

Miika Hiltunen (Kylterit) esitti Saara Myllynen. 

Matias Pelkonen (Vihreä Lista) esitti jäseneksi Sami Tanskanen ja Wilma Pouta-

nen. 

Samu Salonen (Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto) esitti Roosa Ikimeri. 

Jimi Viita-aho (Savilahden Sivistyneet) esitti Sonja Soinne. 

Matias Pelkonen (Vihreä Lista) esitti Miska Tanskanen. 

Hyväksyttiin edellä mainitut henkilöt keskusvaalilautakunnan varsinaisiksi jäse-

niksi yksimielisesti. 

 

Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esitti, että varajäsenet valitaan myöhemmin. 

Mikko Miettinen (Keskeiset) kannatti Koskelon esitystä. Hyväksyttiin yksimieli-

sesti. 

 

Tämän jälkeen valitaan keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjoh-

taja keskusvaalijäsenten keskuudesta.  

Esitykset puheenjohtajasta: 

Matias Pelkonen (Vihreä lista) esitti Wilma Poutanen. Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Esitykset varapuheenjohtajaksi: 

Alma Laukkanen (Vihreä lista) esitti Roosa Ikimeri. Ikimeri ei ole käytettävissä va-

rapuheenjohtajaksi. 

Jimi Viita-aho (Savilahden Sivistyneet) esitti Sonja Soinne. Hyväksyttiin yksimieli-

sesti. 

Päätös: Päätettiin valita keskusvaalilautakuntaan kuusi varsinaista jäsentä. Keskusvaali-

lautakunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin Saara Myllynen, Sami Tanskanen, 

Wilma Poutanen, Roosa Ikimeri, Sonja Soinne ja Miska Tanskanen. Päätettiin va-

lita varajäsenet myöhemmin. 

Valittiin keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Wilma Poutanen ja varapu-

heenjohtajaksi Sonja Soinne. 

 

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. 

  Jimi Virkkala (hallitus) kertoi hallitushaun aikatauluista. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

   

14 §  Kokouksen päättäminen 

   Kokouksen puheenjohtaja Emilia Honkanen (Kylterit) päätti kokouksen klo 20.17.

 

 

 Emilia Honkanen   Hannele Mirola 

edustajiston puheenjohtaja  pääsihteeri (vs.) 

 

 

 Hermanni Kokkonen   Lassi Oikkonen 

 pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 

 

MUUTOKSENHAKU 

Näihin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston 15.11.2022 6/2022 päätöksiin saa ha-

kea oikaisua: 10 §, 11 §, 12 §. Oikaisua on vaadittava Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan halli-

tukselle 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 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, 
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• 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.  

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(at)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(at)isyy.fi 

• puh. 044 576 8419 

aukioloajat: ma, ti, to 10–15, ke 12–16, pe suljettu 
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