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Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta 

Edustajiston kokous 7/2022 

Pöytäkirja 

24.11.2022 

PÖYTÄKIRJA 

Edustajiston kokous 7/2022 

 

Aika: 24.11.2022 klo 17.00–20.03 

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 (Kylterit) avasi kokouksen klo 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 

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 17.11.2022 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 22 äänivaltaista edustajiston jäsentä. 

 

Todettiin muut läsnäolijat: hallituksen jäsenet Sami Tanskanen, Jimi Virkkala, Sonja 

Soinne, Kaisa Rautiainen ja Laura Kangasoja, vs. pääsihteeri Hannele Mirola, tekni-

nen sihteeri Elina Pitkänen, tulkki Riitta Sahlstén ja henkilökunnan jäsen Mikko Aal-

tonen. 

Reuben Amedalor (Keskeiset) saapui klo 17.08. Paikalla on 23 äänivaltaista edaattoria. 

Päätös:  Esityksen mukaan.  

 

3.§ Muutokset edustajiston kokoonpanossa 

Asia: Ei muutoksia edustajiston kokoonpanossa. 

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. 

Esitykset pöytäkirjantarkastajiksi: 

 Lassi Oikkonen (Keskeiset) esitti Mikko Miettistä (Keskeiset). Miettinen on käytettä-

vissä. 

 

Veera Pajunen (FaBio) esitti itseään. 
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Esitykset ääntenlaskijoiksi: 

 

Miika Hiltunen (Kylterit) esitti Robert van Voornia (Kylterit) ja Jimi Viita-ahoa (Savi-

lahden Sivistyneet). Van Voorn ja Viita-aho ovat käytettävissä. 

 

Julia Lautala (ISYYn Demariopiskelijat) esitti itseään. 

 

Mikko Miettinen (Keskeiset) esitti Marko Koskeloa (Opiskelijoiden Etu). Koskelo on 

käytettävissä. 

 

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Miettinen (Keskeiset) ja Veera Pajunen (Fa-

Bio) ja ääntenlaskijoiksi Jimi Viita-aho (Savilahden Sivistyneet), Robert van Voor (Kyl-

terit), Julia Lautala (ISYYn Demariopiskelijat) sekä Marko Koskelo (Opiskelijoiden 

Etu). 

 

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. 

 Puheenjohtaja esitti, että 10 § Yliopistokollegion täydentäminen käsitellään pykä-

länä 8. Korjataan esityslistan numerointi pykälän siirron mukaisesti. Hyväksyttiin 

yksimielisesti. 

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. 
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7. § Ilmoitusasiat 

Asia: 

1. Tapahtumat ja muut tilaisuudet 

2. Toimistojen kuulumiset 

3. Valiokuntien kuulumiset 

4. 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. 

 

8.§   Yliopistokollegion täydentäminen 

Asia: Siiri Peltonen on siirtynyt jatkamaan opintojaan toisessa korkeakoulussa ja siten 

menettänyt edustusoikeutensa yliopistokollegiossa. 

Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija avasi haun kollegion jäseneksi 31.10. 

Hakuaika päättyi 17.11.2022. klo 12.00. Hakuajan puitteissa kollegion varajäse-

neksi ei jätetty hakemuksia.  

ISYYn sääntöjen 18 § mukaan edustajiston tehtävänä on hallituksen esityksestä 

täydentää Itä-Suomen yliopiston kollegiota ja hallitusta opiskelijaedustajien 

osalta kesken näiden toimikausien. 

Esitys: Edustajisto toteaa Siiri Peltosen eronneeksi yliopistokollegion jäsenyydestä ja ni-

mittää uuden varajäsenen Pavel Kipriianoville. Mahdollinen esitys uudesta edus-

tajasta tuodaan edustajiston kokoukseen. 

Hallitus esittää varajäseneksi Pavel Kipriianoville Antton Gustafssonia. Hyväksyt-

tiin yksimielisesti. 

Päätös: Valittiin Antton Gustafsson varajäseneksi Pavel Kipriianoville yliopistokollegioon. 

 

9 §  ISYYn toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2023 (Liite 9) 

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

toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja tarvittaessa lisätalousarviot sekä vahvistaa 

yritystoiminnan talousarviot;”.  
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ISYYn sääntöjen 31 § mukaan: ”Hallituksen tehtävänä on: 10. valmistella edustajistolle 

talousarvio, toimintasuunnitelma sekä tilinpäätös;”. 

Hallitus on valmistellut ISYY:n toimintasuunnitelmaa vuodelle 2023. Toimintasuun-

nitelma on ollut edustajistoryhmillä kommentoitavana.  Toimintasuunnitelma esi-

tyslistan liitteenä 9. 

Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle ISYYn toimintasuunnitelman vuodelle 2023 hyväksyt-

täväksi. Esityslistan liite 9. 

 Tulleet esitykset: 

Muutosesitys kohtaan: rivi 21–24 

● Esittäjä: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) 

● Kannattaja: Mikko Miettinen (Keskeiset) 

● Esitys: muutos riville 21: ISYY päättää Itä-Suomen ylioppilassäätiön perus-

tamisesta vuonna 2023. Talousvaliokunta ja sääntövaliokunta valmistele-

vat säätiön perustamista sekä säätiön sääntöjä. Säätiön perustamisen 

operatiivisesta toteutuksesta vastaa vuoden 2023 hallitus edustajistolle 

raportoiden. 

Hallitus otti esityksen nimiinsä. 

 

Muutosesitys kohtaan: rivi 80 (uudeksi kappaleeksi) 

● Esittäjä: Veera Pajunen (FaBio) 

● Kannattaja: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) 

● Esitys: lisäys riville 80: ISYY vaikuttaa opetussuunitelmatyössä turvaamalla 

opiskelijan oikeuden korvaaviin tehtäviin, silloin kun se on pedagogisesti 

perusteltavissa. 

Hallitus otti esityksen nimiinsä. 

 

Muutosesitys kohtaan: rivi 92 

● Esittäjä: Jimi Viita-aho (Savilahden Sivistyneet) 

● Kannattaja: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) 

● Esitys: lisäys riville 92: Järjestetään kaikille avoin yhdenvertaisuus- ja es-

teettömyys- ja saavutettavuuskoulutus. 

Hallitus otti esityksen nimiinsä. 
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Muutosesitys kohtaan: rivi 93 

● Esittäjä: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) 

● Kannattaja: - 

● Esitys: lisäys riville 93: Edistetään yhteistyötä YTHS:n itäisen alueen 

kanssa järjestämällä yhteinen keskustelutilaisuus keväällä ja syksyllä 

2023. 

  Koskelon esitys raukesi kannattamattomana. 

 

Muutosesitys kohtaan: rivi 116 

● Esittäjä: Jimi Viita-aho (Savilahden Sivistyneet) 

● Kannattaja: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) ja Mirka Nieminen (Savi-

lahden Sivistyneet) 

● Esitys: poistetaan koko nykyinen rivi 116 ja korvataan muotoilulla "Aloite-

taan työ visuaalisen ilmeen uudistamisesta saavutettavaksi sekä jäsenis-

töä miellyttävämmäksi." 

Suoritettiin nimenhuuto. Paikalla on 23 äänivaltaista edustajiston jäsentä. 

Suoritettiin koeäänestys hallituksen pohjaesityksen ja Viita-ahon muutosesityksen 

välillä. Hyväksyttiin muutosesitys. 

 

 Laura Kangasoja (hallituksen jäsen) poistui klo 18.35 ja palasi klo 18.38. 

 

Muutosesitys kohtaan: rivi 144 

● Esittäjä: Robert van Voorn (Kylterit) 

● Kannattaja: Miika Hiltunen (Kylterit) 

● Esitys: 13- vuotisvuosijuhlat järjestetään seuraavan kerran vuonna 2023. 

Suoritettiin koeäänestys. 

Suoritettiin lippuäänestys hallituksen pohjaesityksen (JAA) ja van Voornin muutos-

esityksen (EI) välillä. 

Äänestyksen tulos: 

JAA  13 kpl 

EI   9 kpl 

tyhjä  1  kpl 

yhteensä  23 kpl 

 

Hallituksen esitys jäi voimaan. 
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Päätös:  Hyväksyttiin toimintasuunnitelma alla olevilla muutoksilla vuodelle 2023. Hyväk-

sytty toimintasuunnitelma liitteenä 9. 

Tehtiin toimintasuunnitelmaan seuraavat muutokset: 

Muutos riville 21: ISYY päättää Itä-Suomen ylioppilassäätiön perustamisesta 

vuonna 2023. Talousvaliokunta ja sääntövaliokunta valmistelevat säätiön perus-

tamista sekä säätiön sääntöjä. Säätiön perustamisen operatiivisesta toteutuk-

sesta vastaa vuoden 2023 hallitus edustajistolle raportoiden. 

Lisäys riville 80: ISYY vaikuttaa opetussuunitelmatyössä turvaamalla opiskelijan 

oikeuden korvaaviin tehtäviin, silloin kun se on pedagogisesti perusteltavissa. 

Muutos riville 92: Järjestetään kaikille avoin yhdenvertaisuus- ja esteettömyys- ja 

saavutettavuuskoulutus. 

Muutos riville 116: poistetaan koko nykyinen rivi ja korvataan muotoilulla "Aloite-

taan työ visuaalisen ilmeen uudistamisesta saavutettavaksi sekä jäsenistöä miel-

lyttävämmäksi." 

 

Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esitti kokoustaukoa. 

  *********Kokoustauko klo 19.08–19.18******* 

 

10 §  ISYYn talousarvion hyväksyminen vuodelle 2023, liitteet 10.1 ja 10.2 

Asia:  ISYYn sääntöjen mukaan 18 § Edustajiston tehtävät: “6. hyväksyä ylioppilaskunnan 

toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja tarvittaessa lisätalousarviot sekä vahvis-

taa yritystoiminnan talousarviot;”. 

 ISYYn sääntöjen mukaan 31 § Hallituksen tehtävät: “10. valmistella edustajistolle 

talousarvio, toimintasuunnitelma sekä tilinpäätös;”. 

 Hallituksen esitys ISYYn talousarviosta esityslistan liitteenä 10.1. Talousarvion seli-

teosuus esityslistan liitteenä 10.2. 

Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle ISYYn talousarvion vuodelle 2023 hyväksyttäväksi. Esi-

tyslistan liite 10.1. 

 

Muutosesitys kohtaan: Keskushallinto 4004 Viestintä ja brändäys 

● Esittäjä: Jimi Viita-aho (Savilahden Sivistyneet) 

● Kannattaja: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) 

● Esitys: lisätään 2500 € eli yht. 12 800 € 
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Suoritettiin koeäänestys hallituksen pohjaesityksen ja Viita-ahon muutosesityk-

sen välillä. Hyväksyttiin muutosesitys. 

  

Muutosesitys kohtaan: 6176 Hallituksen Projektit 

● Esittäjä: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) 

● Kannattaja: Veera Pajunen (FaBio) 

● Esitys: Esitän kohtaan 6176 Hallituksen Projektit momenttiin Edunval-

vonta muutosta. Muutetaan luku -3100,00 lukuun -4100,00. 

Hallitus otti esityksen nimiinsä. 

Talousarvio on ylijäämäinen näiden jälkeen 36 985,15 € 

 

Päätös:  Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2023 alla olevilla muutoksilla. Hyväksytty talous-

arvio liitteenä 10.1. 

Lisättiin kohtaan Keskushallinto 4004 Viestintä ja brändäys 2500 €, jonka jälkeen 

budjettirivillä 12800 €. 

Lisättiin kohtaan 6176 Hallituksen Projektit, edunvalvonta 1000 €, jonka jälkeen 

budjettirivillä 4100 € 

 Näiden kirjausten jälkeen talousarvio on ylijäämäinen 36 985,15 € 

 

11 §  Keskusvaalilautakunnan valinta 

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

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

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

mistelee 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.” 

 Edustajisto päätti kokouksessaan 6-2022 valita keskusvaalilautakuntaan kuusi var-

sinaista jäsentä. Keskusvaalilautakunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin Saara Mylly-

nen, Sami Tanskanen, Wilma Poutanen, Roosa Ikimeri, Sonja Soinne ja Miska Tans-

kanen. Valittiin keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Wilma Poutanen ja vara-

puheenjohtajaksi Sonja Soinne. Päätettiin valita varajäsenet myöhemmin. 

Esitys:  Valitaan keskusvaalilautakunnan varajäsenet. 

 Päätetään ensin varajäsenten määrä. 
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 Puheenjohtaja Emilia Honkanen (Kylterit) esitti, että valitaan kaksi varajäsentä. 

Miika Hiltunen (Kylterit) kannatti esitystä. Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 Valitaan keskusvaalilautakunnan varajäsenet. Esitykset varajäseniksi: 

 Laura Räisänen (Kylterit) esitti Emilia Honkasta (Kylterit) 1. varajäseneksi. Honka-

nen on käytettävissä. 

 Veera Pajunen (FaBio) esitti Jimi Virkkalaa 2. varajäseneksi. Virkkala on käytettä-

vissä. 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Päätös:         Päätettiin valita kaksi keskusvaalilautakunnan varajäsentä. Valittiin 1. varajäseneksi 

Emilia Honkanen ja 2. varajäseneksi Jimi Virkkala. 

 

12 § 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. 

  Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) toivoi, että säätiöstä järjestettäisiin edustajis-

tolle iltakoulu. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

13 §  Kokouksen päättäminen 

   Edustajiston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.03.

 

 

 Emilia Honkanen   Hannele Mirola 

edustajiston puheenjohtaja  pääsihteeri (vs.) 

 

 Mikko Miettinen   Veera Pajunen 

 pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 

 

MUUTOKSENHAKU 

Näihin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston 24.11.2022 7/2022 päätöksiin saa ha-

kea oikaisua: 8 §, 9 §, 10 § ja 11 §. Oikaisua on vaadittava Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan 

hallitukselle osoitettavalla kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Tähän päätökseen ei saa hakea muu-

tosta 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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