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                                                                                                                  ESITYSLISTA    

   

                                                                                                                  5.11.2019  

LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA  

EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2019  

AIKA: 12.11.2019, klo 14   

PAIKKA: Lapin yliopisto, LS2 

Puheenjohtaja EPJ Peltokorpi 

 

JAKELU:  

  

varsinaiset jäsenet:  varajäsenet:  

   

1. Aholainen Juulia   Leikas Jenni 

2. Lindfors Harriet  Känkänen Sohrab 

3. Kunnas Juha    Pöllänen Pinja 

4. Tikkanen Veli-Matti   Häkkinen Ella 

5. Puttonen Heikki   Virtanen Suvi    

6. Haapalainen Emilia  Kiiski Niko 

    

7. Raappana Santeri   Inget Vesa-Pekka   

8. Peltokorpi Janette    Forssten Henri  

9. Alatossava Asta   Välimäki Henna 

10. Lohiniva Satu   Purhonen Laura 

     

11. Muotka Anna-Leena    Kaarlejärvi Simo   

12. Laurila Pekka   Rajaniemi Laura 

13. Rantamäki Emmi  Laitinen Lauri 

      

14. Holappa Valtteri    Rahko Laura 

15. Sihvo Anni-Sofia   Vakkala Kaarina  

        

16. Posio Juho   Saarikivi Veera 

17. Valkama Samuli  Arkimaa Mirko   

      

18. Nuuttila Eemil   Juntunen Hanne-Mari   

    

19. Ramberg Henri   Kinnunen Hennakaisa  

        

20. Orhanli-Viinamäki Eve    Keränen Miikka                                                         

  

 

 

 

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle 5.11.2019  
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1. KOKOUKSEN AVAUS  

  

Kokouksen puheenjohtaja EPJ Peltokorpi avaa kokouksen kellon ollessa 

 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  

  

Asia: LYY:n sääntöjen 18 § ”Edustajiston kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan toimiston 
ilmoitustauluilla vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kutsussa on mainittava 
kokouksessa käsiteltävät asiat. Edustajisto voi yksimielisesti ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole 
mainittu kokouskutsussa. Kokouskutsu on aina lähetettävä kirjallisena edustajiston jäsenille vähintään 
seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta lähettämispäivä ja kokouspäivä mukaan lukien. Kirjallisen 
muodon vaatimuksen täyttää edustajiston jäsenelle lähetetty sähköinen viesti. 

LYY:n sääntöjen 19 § ” Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, mikäli se on kutsuttu koolle 

18 §:n mukaisesti ja henkilökohtaisesti läsnä on vähintään yksitoista (11) edustajiston jäsentä 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Edustajiston jäsen voi osallistua myös 

etäyhteydellä edustajiston kokoukseen ja päätöksentekoon edustajiston työjärjestyksessä säädetyin 

tavoin.”  

   

Esitys 1: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi.  

 

Esitys 2: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.  

 

Päätös 1:  

  

Päätös 2:   

   

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN KUTSUMINEN  

  

Asia: LYY:n sääntöjen 21 §: ”Edustajiston kokouksista laaditaan päätöspöytäkirja, josta annetaan 

tarkemmat määräykset edustajiston työjärjestyksessä. Kokouksen puheenjohtaja kutsuu 

pöytäkirjantarkastajiksi kaksi (2) läsnäolevaa edustajiston jäsentä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös 

tarvittaessa ääntenlaskijoina.” 

   

Esitys: EPJ Peltokorpi kutsuu pöytäkirjantarkastajat.   

 

Päätös:  

 

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI  

  

Asia: LYY:n sääntöjen edustajiston työjärjestyksen 7 §: ” Edustajiston esityslistan laatii edustajiston 

puheenjohtaja yhdessä pääsihteerin kanssa. Esityslistan laatimisessa tulee huomioida 

edustajistoryhmien esille tuomat asiat. Edustajiston puheenjohtaja on velvollinen tiedustelemaan 

edustajistoryhmien näkemyksiä käsiteltäviksi otettavista asioista. Esityslistan mukaisten asioiden 

asiakirja-aineiston tulee olla kaikkien jäsenten nähtävillä ylioppilaskunnan toimistossa kaksi (2) 

vuorokautta ennen kokousta. Tästä voidaan kuitenkin poiketa, mikäli asian valmistelu on vielä kesken 

tai jos asiakirjat sisältävät salassa pidettävää aineistoa. 
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Edustajiston kokouksessa käsitellään vain esityslistalle merkityt asiat. Kuitenkin edustajisto voi 

yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Edustajiston 

kokouksessa voidaan kuitenkin käsitellä ilmoitusasioita ja asettaa työryhmiä valmistelemaan 

tulevaisuudessa edustajiston päätettäväksi tulevia asioita, vaikka näistä ei olisi mainintaa 

kokouskutsussa. Tällöin tulee kuitenkin turvata jokaisen edustajistoryhmän mahdollisuus osallistua 

työryhmän kokouksiin.”  

Esitys: Hyväksytään esityslista edustajiston kokouksen esityslistaksi.  

 

Päätös:  

 

5. ILMOITUSASIAT 
 
Asia: Edustajistolle ilmoitettavat asiat: 
 
5.1. Katsaus hallituksen toimintaan 
5.2. Katsaus toimiston toimintaan 
5.3. Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten kuulumiset 
 
Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi 
 
Päätös:  
 
6. OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTA YLIOPISTOKOLLEGIOON 

 
Asia: Opiskelijaedustajien toimintakausi yliopistokollegiossa 31.12.2019 

Yliopistokollegioon nimetään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja kahdeksan (8) henkilökohtaista 

varajäsentä kahden vuoden toimikaudeksi 1.1.2020 - 31.12.2021. 

 

Edustajisto on valtuuttanut valintatoimikunnan tekemään valinnoista esityksen edustajistolle. 

Hakukuulutus oli ulkona 26.9.2019 ja haku päättyi 24.10.2019 klo 23.59. Lisähaku ajoittui 1.-10.11.2019 

välille. Saapuneet hakemukset ovat tulleet PS Kärnän sähköpostiin, jossa niistä on poistettu 

tunnistetiedot. Tämän jälkeen hakuasiakirjat on välitetty valintatoimikunnan jäsenille. 

 

Hakemuksia saapui ensimmäisessä haussa yhteensä seitsemän (7) kappaletta. Seuraavat henkilöt ovat 
jättäneet hakemuksensa: Krista Ulkuniemi, Linda Määttä, Eemil Nuuttila, Matilda Kalving, Emilia 
Haapalainen, Ville Tyrväinen ja Katariina Henttonen. Lisähaussa saapui x kpl hakemuksia seuraavilta 
henkilöiltä:  
 
Esittelijä: PS Kärnä  
 

Esitys: Valintatoimikunta käsitteli hakemukset kokouksessaan 5/2019 ja esittää opiskelijaedustajiksi 
yliopistokollegioon seuraavia henkilöitä:  
 
Varsinainen   Vara 
 
Päätös:  
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7. OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTANEUVOSTOON 

 
Asia: Opiskelijaedustajien toimintakausi kasvatustieteiden tiedekuntaneuvostossa päättyy 31.12.2019. 

Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon nimetään kolme (3) varsinaista jäsentä ja kolme 

(3) varajäsentä toimikaudeksi 1.1. -31.12.2020. 

 

Edustajisto on valtuuttanut valintatoimikunnan tekemään valinnoista esityksen edustajistolle. 

Hakukuulutus oli ulkona 26.9.2019 ja haku päättyi 24.10.2019 klo 23.59. Lisähaku ajoittui 1.-10.11.2019 

välille. Saapuneet hakemukset ovat tulleet PS Kärnän sähköpostiin, jossa niistä on poistettu 

tunnistetiedot. Tämän jälkeen hakuasiakirjat on välitetty valintatoimikunnan jäsenille. 

 

Esittelijä: PS Kärnä 
 

Esitys: Valintatoimikunta käsitteli hakemukset kokouksessaan 5/2019 ja esittää opiskelijaedustajiksi 
kasvatustieteiden tiedekuntaneuvostoon seuraavia henkilöitä:  
 
Varsinainen   Vara 
 
Päätös:  
 

8. OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTA OIKEUSTIETEEN TIEDEKUNTANEUVOSTOON 

 
Asia: Opiskelijaedustajien toimintakausi oikeustieteen tiedekuntaneuvostossa päättyy 31.12.2019 

Oikeustieteen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon nimetään kolme (3) varsinaista jäsentä ja kolme (3) 

varajäsentä toimikaudeksi 1.1. - 31.12.2020.  

Edustajisto on valtuuttanut valintatoimikunnan tekemään valinnoista esityksen edustajistolle. 

Hakukuulutus oli ulkona 26.9.2019 ja haku päättyi 24.10.2019 klo 23.59. Lisähaku ajoittui 1.-10.11.2019 

välille. Saapuneet hakemukset ovat tulleet PS Kärnän sähköpostiin, jossa niistä on poistettu 

tunnistetiedot. Tämän jälkeen hakuasiakirjat on välitetty valintatoimikunnan jäsenille. 

 

Ensimmäisessä haussa hakemuksia saapui yhteensä neljä (4) kappaletta. Seuraavat henkilöt ovat 
jättäneet hakemuksensa: Eemil Nuuttila, Elina Kuula, Aleksi Rundgren ja Ville Tyrväinen. Lisähaussa 
saapui x kpl hakemuksia seuraavilta henkilöiltä:  
 

Esittelijä: PS Kärnä  

 

Esitys: Valintatoimikunta käsitteli hakemukset kokouksessaan 5/2019 ja esittää opiskelijaedustajiksi 

oikeustieteiden tiedekuntaneuvostoon seuraavia henkilöitä: 

 
Varsinainen   Vara 
  

Päätös:  
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9. OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTA TAITEIDEN TIEDEKUNTANEUVOSTOON 

 
Asia: Opiskelijaedustajien toimintakausi taiteiden tiedekuntaneuvostossa päättyy 31.12.2019. Taiteiden 

tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon nimetään kolme (3) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä 

toimikaudeksi 1.1.-31.12.2020. 

 

Edustajisto on valtuuttanut valintatoimikunnan tekemään valinnoista esityksen edustajistolle. 

Hakukuulutus oli ulkona 26.9.2019 ja haku päättyi 24.10.2019 klo 23.59. Lisähaku ajoittui 1.-10.11.2019 

välille. Saapuneet hakemukset ovat tulleet PS Kärnän sähköpostiin, jossa niistä on poistettu 

tunnistetiedot. Tämän jälkeen hakuasiakirjat on välitetty valintatoimikunnan jäsenille. 

 

Ensimmäisessä haussa hakemuksia saapui yhteensä kuusi (6) kappaletta. Seuraavat henkilöt ovat 
jättäneet hakemuksensa: Matilda Kalving, Miikka Keränen, Samuli Valkama, Dana Hautanen, Thomas 
Suni ja Esa-Pekka Tuppi, joista Samuli Valkama veti hakemuksensa pois edustajiston kokouksessa 
6/2019. Lisähaussa saapui x kpl hakemuksia seuraavilta henkilöiltä:  
 

Esittelijä: PS Kärnä  

 

Esitys: Valintatoimikunta käsitteli hakemukset kokouksessaan 5/2019 ja esittää taiteiden 

tiedekuntaneuvostoon opiskelijajäseneksi seuraavia henkilöitä:  

 
Varsinainen   Vara 
 
Päätös:  

 
10. OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTA ARKTISEN KESKUKSEN JOHTOKUNTAAN 

 
Asia: Opiskelijaedustajien toimintakausi Arktisen keskuksen johtokunnassa päättyy 31.12.2019 Arktisen 

keskuksen johtokuntaan nimetään yksi (1) varsinainen jäsen ja yksi (1) varajäsen kahden vuoden 

toimikaudeksi 1.1.2020 - 31.12.2021.  

 

Edustajisto on valtuuttanut valintatoimikunnan tekemään valinnoista esityksen edustajistolle. 

Hakukuulutus oli ulkona 26.9.2019 ja haku päättyi 24.10.2019 klo 23.59. Lisähaku ajoittui 1.-10.11.2019 

välille. Saapunut hakemus on tullut PS Kärnän sähköpostiin, jossa siitä on poistettu tunnistetiedot. 

Tämän jälkeen hakuasiakirjat on välitetty valintatoimikunnan jäsenille. 

 

Ensimmäisessä haussa hakemuksia saapui yhteensä yksi (1) kappale. Seuraava henkilö on jättänyt 
hakemuksensa: Krista Ulkuniemi. Lisähaussa saapui x kpl hakemuksia seuraavilta henkilöiltä:  
 

Esittelijä: PS Kärnä  

Esitys: Valintatoimikunta käsitteli hakemukset kokouksessaan 5/2019 ja esittää Arktisen keskuksen 

johtokuntaan opiskelijajäseneksi seuraavia henkilöitä:  

 
Varsinainen   Vara 
 

Päätös:  
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11. YTHS:n ROVANIEMEN TERVEYSPALVELUYKSIKÖN JOHTOKUNNAN OPISKELIJAEDUSTAJAN VALINTA  

Asia: YTHS:n Rovaniemen terveyspalveluyksikön johtokuntaan haetaan kolmea (3) opiskelijajäsentä. 

Toimikausi on kahden vuoden mittainen, 1.1.2020-31.12.2021.  

 

Edustajisto on valtuuttanut valintatoimikunnan tekemään valinnoista esityksen edustajistolle. 

Hakukuulutus oli ulkona 26.9.2019 ja haku päättyi 24.10.2019 klo 23.59. Lisähaku ajoittui 1.-10.11.2019 

välille. Saapuneet hakemukset ovat tulleet PS Kärnän sähköpostiin, jossa niistä on poistettu 

tunnistetiedot. Tämän jälkeen hakuasiakirjat on välitetty valintatoimikunnan jäsenille. 

 

Ensimmäisessä haussa hakemuksia saapui yhteensä kaksi (2) kappaletta. Seuraavat henkilöt ovat 
jättäneet hakemuksensa: Emilia Haapalainen ja Emmi Saastamoinen. Lisähaussa saapui x kpl hakemuksia 
seuraavilta henkilöiltä:  
 

Esittelijä: PS Kärnä 

 

Esitys: Valintatoimikunta käsitteli hakemukset kokouksessaan 5/2019 ja esittää Rovaniemen 

terveyspalveluyksikön johtokuntaan opiskelijajäseneksi seuraavia henkilöitä:  

  

Päätös:  
 

12. LYYN EHDOKKAAT YTHS:N VALTUUSKUNTAAN 

Asia: LYYn ehdokkaaksi YTHS:n valtuuskuntaan haetaan kahta (2) ehdokasta, yhtä miestä ja yhtä naista.  

Toimikausi on kahden vuoden mittainen, 1.1.2020-31.12.2021.  

 

Edustajisto on valtuuttanut valintatoimikunnan tekemään valinnoista esityksen edustajistolle. 

Hakukuulutus oli ulkona 26.9.2019 ja haku päättyi 24.10.2019 klo 23.59. Lisähaku ajoittui 1.-10.11.2019 

välille. 

 

Ensimmäisessä haussa ei tullut yhtään hakemusta määräajan puitteissa. Lisähaussa saapui x kpl 
hakemuksia seuraavilta henkilöiltä:  
 

Esittelijä: PS Kärnä 
 
Esitys: Valintatoimikunta käsitteli hakemukset kokouksessaan 5/2019 ja esittää LYYn ehdokkaaksi YTHS:n 
valtuuskuntaan seuraavia henkilöitä: 
 
Päätös:  
 
 

13. KORJAUS EDUSTAJISTON KOKOUKSEN 5/2019 PÖYTÄKIRJAAN 

 

Asia: LYYn sääntöuudistus on ollut työn alla vuoden 2018 syksystä alkaen ja sääntömuutoksia on 

käsitelty vuoden 2019 aikana neljässä edustajiston kokouksessa 27.3., 17.4, 21.5. ja 26.9.2019.  

 

LYYn sääntöjen 45§ mukaan: Näiden sääntöjen, vaalijärjestyksen, toimihenkilöiden johtosääntöjen, 

edustajiston ja hallituksen työjärjestysten ja ohjesääntöjen muuttamisesta voi edustajisto päättää 
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kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä 

kokouksessa, joiden välillä on vähintään neljätoista (14) vuorokautta. 

 

Edustajiston työjärjestys käsiteltiin ensimmäisen kerran kokouksessa 3/2019. Toisessa käsittelyssä, 

kokouksessa 4/2019 kyseiseen kohtaan tehtiin muutoksia, joten kokouksen 4/2019 käsittely oli "uusi" 

ensimmäinen edustajiston työjärjestyksen käsittely. Esityslistan ja pöytäkirjan 5/2019 laatimisen 

yhteydessä on tapahtunut virhe. Tarkoituksena on ollut poistaa listalta Perusavustusohjesäännön 

käsittely, koska sitä ei hyväksytty edellisessä kokouksessa, jolloin sen käsittelyn oli tarkoitus raueta. Sen 

sijaan pääsihteeri on inhimillisestä erheestä johtuen poistanut listalta Edustajiston työjärjestyksen. 

 

Kokouksessa kuitenkin puhuttiin kaikkien ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyjen sääntöjen toisesta 

käsittelystä ja kokouksessa läsnä olleiden yhteisymmärryksen mukaan hyväksyttiin siis myös Edustajiston 

työjärjestys toiseen kertaan. Puheenjohtaja, sihteeri tai pöytäkirjantarkastajat eivät ole huomanneet 

pöytäkirjassa ollutta virhettä, eikä siitä ole tullut huomautusajan puitteissa huomautusta tai valitusajan 

puitteissa valitusta. 

 

EPJ Peltokorpi on ottanut yhteyttä LYYn oikeusapuvastaavaan asian selvittämiseksi parhaalla 

mahdollisella tavalla. Oikeusapuvastaavan mukaan kyseessä on kirjoitusvirheeseen verrattava virhe ja 

hän ohjeisti laatimaan pöytäkirjan korjausasiakirjan, jonka allekirjoittavat kaikki kokouksessa asian 

käsittelyssä läsnä olleet edustajat puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi. Korjaus edustajiston pöytäkirjaan 

5/2019 on liitteenä. 

 

Esittelijä: EPJ Peltokorpi 

 

Esitys: Edustajiston käsittelee ja hyväksyy liitteenä olevan korjauksen pöytäkirjaan 5/2019, jossa ”8. 

Sääntöuudistuksen toinen käsittely” päätöskohdasta poistetaan 9. Perusavustusohjesääntö ja lisätään 3. 

Edustajiston työjärjestys. Liitteen allekirjoittavat kaikki edustajiston kokoukseen 5/2019 osallistuneet 

edustajat sekä kyseisen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 

 

Päätös: 

 
14. TURVALLISEN TILAN PERIAATTEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO LYYN TILAISUUKSISSA 
 
Asia: LYYllä oli kevään 2019 vaalitapahtumissa käytössä ”turvallisen tilan periaatteet”. LYY järjestää 

ympärivuotisesti paljon muitakin tapahtumia ja vastaava käytäntö on paikallaan muissakin 

tapahtumissa. Hallitus luo ja hyväksyy kokouksessaan ”turvallisen tilan periaatteet” – asiakirjan, jota 

sovelletaan jatkossa LYYn kaikissa tapahtumissa.  

 

Liite toimitetaan edustajistolle heti kun se on valmistunut ja hallitus on sen kokouksessaan hyväksynyt.  

 

Esittelijä: PS Kärnä 
 
Esitys: Edustajisto päättää ottaa turvallisen tilan periaatteet käyttöön kaikissa LYYn tapahtumissa.  
 
Päätös:  
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15. EDUSTAJISTON OHJEISTUS LIITTOKOKOUSDELEGAATIOLLE 

 

Asia: Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) sääntömääräinen liittokokous pidetään 15.-16.11. Lahdessa. 

Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokouksessa LYY:llä on neljä edustajaa; Janette Peltokorpi, Miia 

Heininen, Aatu Puhakka ja Miika Keski-Luoma sekä varaedustajina Jenni Tuomainen ja Heljä Kärnä. 

Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan:   

“17 § Edustajiston tehtävät  

Edustajiston tehtävänä on erityisesti:   

17)  päättää ylioppilaskunnan liittymisestä ja eroamisesta Suomen ylioppilaskuntien 

liittoon ja Opiskelijoiden liikuntaliittoon sekä päättää ylioppilaskunnan edustuksesta 

näiden yhteisöjen ja järjestöjen vuosi- ja liittokokouksissa; edustajisto voi halutessaan 

siirtää päätöksenteon edustuksesta hallitukselle;  

… Lisäksi edustajisto voi päättää muistakin asioista, mikäli se katsoo sen 

yksittäistapauksissa tarpeelliseksi, tai mikäli hallitus saattaa asian edustajiston 

ratkaistavaksi. 

29 § Hallituksen tehtävät  

Hallituksen tehtävänä on erityisesti käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja 

toimeenpanovaltaa; 4) valmistella edustajiston kokouksessa esille tulevat asiat.  

Hallitus on lausunut koskien liittokokousmateriaaleja. Viralliset liittokokousmateriaalit ovat saapuneet 

vasta edustajiston edellisen kokouksen jälkeen, joten niitä ei pystytty käsitellä edellisessä kokouksessa. 

Esittelijä: HPJ Tuomainen 

Esitys: Edustajisto ohjeistaa liittokokousdelegaatiota LYYn linjasta SYLin liittokokouksessa 2019. 

Päätös:   

 

16. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT  

 
 

17. SEURAAVA KOKOUS 

  

 

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Kokouksen puheenjohtaja EPJ Peltokorpi päättää edustajiston kokouksen kellon ollessa  
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Janette Peltokorpi       Heljä Kärnä 

Kokouksen puheenjohtaja                   Kokouksen sihteeri  

  

Pöytäkirjantarkastaja      Pöytäkirjantarkastaja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITTEET Valitusosoitus 

  Hakemukset koskien kohtia 6 – 12 (lähetetään kun hakuaika päättynyt) 

 Edarin pöytäkirja 5/2019 

 Korjaus koskien edarin pöytäkirjaa 5/2019  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

  

PJ:____ Siht.____PT:____ PT:____  

  

VALITUSOSOITUS  

 

Valitusviranomainen  

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen tai edustajiston päätöksestä valitetaan Pohjois-Suomen hallinto-

oikeudelle. Jäsenmaksun määräämistä tai sääntöjen muuttamista koskevasta edustajiston päätöksestä valitetaan 

kuitenkin Lapin yliopiston rehtorille.  

 

Valitusoikeus  

Ylioppilaskunnan toimielimen hallintoasiassa tekemästä päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu 

tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).  

Tämän lisäksi, läsnäolevaksi ilmoittautunut ylioppilaskunnan jäsen saa valittaa ylioppilaskunnan edustajiston tai 

hallituksen päätöksestä sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai ylioppilaskuntaa koskevista 

määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai on muuten lain, asetuksen taikka ylioppilaskuntaa koskevien 

määräysten vastainen.  

Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa valittaa.  

 

Valitusaika  

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää.  

Määräaika luetaan asianosaisen osalta päätöksen tiedoksisaannista. Ylioppilaskunnan jäsenen osalta valitusaika 

luetaan siitä, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, siten kuin ylioppilaskunnan säännöissä määrätään.  

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 

lähettämisestä.  

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos 

määräajanviimeinen päivä on arkilauantai, pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on 

keskeytettävä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.  

 

 Valituskirjelmä  

Valitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava, että se on tarkoitettu Rovaniemen hallinto-oikeudelle tai 

vastaavasti Lapin yliopiston rehtorille.  

Valituksessa tämän lisäksi ilmoitettava seuraavat asiat:  

- päätös, johon haetaan muutosta  

- muutokset, joita päätökseen vaaditaan tehtäväksi  

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan  

- valittajan nimi, henkilötunnus, kotikunta, osoite ja puhelinnumero.  

 

Valitus on allekirjoitettava. Siihen on syytä merkitä myös nimenselvennys.  

Valituksen laatiminen voidaan antaa myös asiamiehen tehtäväksi. Tällöin asiamiehen on allekirjoitettava valitus ja 

liitettävä mukaan valtakirja. Valtakirjaa ei kuitenkaan tarvita, jos asiamies on asianajaja tai yleinen oikeusavustaja. 

Valituksen mukana on oltava pöytäkirjanpitäjän oikeaksi todistama ote pöytäkirjasta sen päätöksen kohdalta, josta 

valitetaan sekä selvitys siitä päivästä, mistä valitusaika edellisen mukaan on luettava.  

Valitus toimitetaan valitusviranomaiselle. Valitus voidaan toimittaa henkilökohtaisesti tai postitse. Valituksen on 

postitse lähetettynäkin oltava valitusviranomaisella viimeistään valitusajan päättymispäivänä viranomaisen 

aukioloaikana. Valituksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.  

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden postiosoite on PL 189, 90101 Oulu ja käyntiosoite Isokatu 4, 3 krs, 90100 Oulu. 

Lapin yliopiston rehtorin postiosoite on Lapin yliopisto, PL 122, 96101 Rovaniemi ja käyntiosoite Yliopistonkatu 8, 

96300 Rovaniemi, E-siipi, 3. kerros. 


