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                                                                                                                  ESITYSLISTA    

   

                                                                                                                  22.10.2019  

LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA  

EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2019  

AIKA: 29.10.2019, klo 14 - 17  

PAIKKA: Lapin yliopisto, LS2 

Puheenjohtajat: EVPJ Raappana, EVPJ Kunnas 

 

JAKELU:  

  

varsinaiset jäsenet:     varajäsenet:  

   

1. Aholainen Juulia   Haapalainen Emilia 

2. Lindfors Harriet  Leikas Jenni 

3. Kunnas Juha    Känkänen Sohrab 

4. Hälinen Janne    Pöllänen Pinja 

5. Tikkanen Veli-Matti   Häkkinen Ella    

6. Puttonen Heikki  Virtanen Suvi 

    

7. Raappana Santeri   Inget Vesa-Pekka   

8. Peltokorpi Janette    Forssten Henri  

9. Alatossava Asta   Virtanen Kati 

10. Lohiniva Satu   Välimäki Henna 

     

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 22.10.2019.  
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1. KOKOUKSEN AVAUS  

  

Kokouksen puheenjohtaja avaa kokouksen kellon ollessa 

 

  

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  

  

Asia: LYY:n sääntöjen 19 §: ”Edustajiston kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan 

toimiston ilmoitustauluilla vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Lisäksi 

kokouskutsu asetetaan nähtäville ylioppilaskunnan internetsivuille ja se lähetetään 

sähköpostitse. 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.” LYY:n sääntöjen 20 §: ”Edustajiston 

kokous on laillinen ja päätösvaltainen, mikäli se on kutsuttu koolle 19 §:n mukaisesti ja läsnä on 

vähintään yksitoista (11) edustajiston jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan 

lukien.”  

   

Esitys 1: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi.  

 

Esitys 2: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.  

 

Päätös 1:  

  

Päätös 2:   

   

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN KUTSUMINEN  

  

Asia: LYY:n sääntöjen 22 §: ”...Kokouksen puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastajiksi kaksi  

(2) läsnäolevaa edustajiston jäsentä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa 

ääntenlaskijoina”.  

   

Esitys: Kokouksen puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastajat.   

 

Päätös:  

 

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI  

  

Asia: LYY:n sääntöjen edustajiston työjärjestyksen 6 §: ”Edustajiston kokouksessa käsitellään 

vain esityslistalle merkityt asiat. Kuitenkin edustajisto voi yksimielisellä päätöksellä ottaa 

käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.”  
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Esitys: Hyväksytään esityslista edustajiston kokouksen esityslistaksi.  

 

Päätös:  

 

 

5. MUUTOKSET EDUSTAJISTON KOKOONPANOSSA 
 

Asia: Edustajiston jäsenten eroilmoitusten käsittely. 
 
Janne Hälinen on valmistunut 9.10. joten hän ei voi enää toimia edustajiston jäsenenä. 

Varsinaiseksi jäseneksi nousee Emilia Haapalainen ja varalle Niko Kiiski. 

 
Esittelijä: PS Kärnä 
 
Esitys: Myönnetään edustajistosta eroa kirjallisesti pyytäneille edustajiston jäsenille ero 
edustajistosta. 
 
Päätös:  
 

 

6. ILMOITUSASIAT 
 
Asia: Edustajistolle ilmoitettavat asiat: 
 
6.1. Katsaus hallituksen toimintaan 
6.2. Katsaus toimiston toimintaan 
6.3. Lapin Ylioppilaslehden kuulumiset 
6.4. SYL-liittokokousmateriaalilausunnot 
 
Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi 
 
Päätös:  
 

7. EDUSTAJISTON OHJEISTUS LIITTOKOKOUSDELEGAATIOLLE 

 

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

Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokouksessa LYY:llä on neljä edustajaa sekä tarvittava määrä 

varaedustajia. 

 

Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan:   

“17 § Edustajiston tehtävät  

Edustajiston tehtävänä on erityisesti:   
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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;  

29 § Hallituksen tehtävät  

Hallituksen tehtävänä on erityisesti käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja 

toimeenpanovaltaa; 4) valmistella edustajiston kokouksessa esille tulevat asiat.  

Hallitus on lausunut koskien liittokokousmateriaaleja (lausunnot liitteenä). SYLin johdon seminaarissa on 

laadittu suositus liittokokokusen henkilövalintaprosessia (suositus liitteenä) koskien, joka suosittaa 

neuvottelemattomuutta.  

Esittelijänä PS Kärnä 

Esitys: Edustajisto ohjeistaa liittokokousdelegaatiota LYYn linjasta sekä suosituksesta liittokokouksen 

henkilövalintaprosessia koskien. 

Päätös:   

 

 

8. OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUKSEEN 

 

Asia: Opiskelijaedustajien toimintakaudet Lapin yliopiston hallituksessa päättyvät 31.12.2019. 

Toimikausi on yksi vuosi. Ylioppilaskunta nimeää yhteensä kaksi (2) edustajaa. Vuonna 2019 

opiskelijaedustajana Lapin yliopiston hallituksessa on toiminut Iida Nevasalmi ja Anni-Sofia 

Sihvo.  

Edustajisto on valtuuttanut valintatoimikunnan tekemään valinnan. Hakukuulutus oli ulkona 

26.9.2019 ja haku päättyi 24.10.2019 klo 23.59. Saapuneet hakemukset ovat tulleet PS Kärnän 

sähköpostiin, jossa niistä on poistettu tunnistetiedot. Tämän jälkeen hakuasiakirjat on välitetty 

valintatoimikunnan jäsenille. 

 

Hakemuksia saapui yhteensä x kappaletta seuraavilta henkilöiltä… (täydennetään hakuajan 

päätyttyä) 

Esittelijä: PS Kärnä  
 

Esitys: Valintatoimikunta käsitteli hakemukset kokouksessaan 5/2019 ja päätti järjestää 

haastattelun paikkaa hakeneiden kesken. Toimikunta päätti kutsua haastatteluun seuraavat 

hakijat: (täydennetään hakuajan päätyttyä).  Haastattelut järjestetään edustajiston kokouksessa 

29.10.klo 14 alkavassa kokouksessa siinä kohdassa, jossa käsitellään Yliopiston hallituksen 

opiskelijaedustajien valintaa. 
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Päätös: 

 

 

9.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 valinnan. Hakukuulutus oli ulkona 

26.9.2019 ja haku päättyi 24.10.2019 klo 23.59. Saapuneet hakemukset ovat tulleet PS Kärnän 

sähköpostiin, jossa niistä on poistettu tunnistetiedot. Tämän jälkeen hakuasiakirjat on välitetty 

valintatoimikunnan jäsenille. 

 

Hakemuksia saapui yhteensä x kappaletta seuraavilta henkilöiltä… (täydennetään hakuajan 

päätyttyä) 

Esittelijä: PS Kärnä  
 

Esitys: Valintatoimikunta käsitteli hakemukset kokouksessaan 5/2019   ja esittää 

yliopistokollegion opiskelijajäseneksi seuraavia henkilöitä:  

 

Valintatoimikunta käsitteli hakemukset ja valitsi opiskelijajäsenet seuraavasti: 

 

Varsinainen   Vara   

 
Päätös:  
 
 
10.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 1.1.2020-31.12.2020. 

 

Edustajisto on valtuuttanut valintatoimikunnan tekemään valinnan. Hakukuulutus oli ulkona 

26.9.2019 ja haku päättyi 24.10.2019 klo 23.59. Saapuneet hakemukset ovat tulleet PS Kärnän 

sähköpostiin, jossa niistä on poistettu tunnistetiedot. Tämän jälkeen hakuasiakirjat on välitetty 

valintatoimikunnan jäsenille. 

 

Hakemuksia saapui yhteensä x kappaletta seuraavilta henkilöiltä… (täydennetään hakuajan 

päätyttyä) 

Esittelijä: PS Kärnä 
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Esitys: Valintatoimikunta käsitteli hakemukset kokouksessaan 5/2019 ja esittää 

kasvatustieteiden tiedekuntaneuvostoon opiskelijajäseneksi seuraavia henkilöitä: 

 

Varsinainen   Vara 

 

Päätös: 
 
11.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 1.1.2019 - 31.12.2019.  

Edustajisto on valtuuttanut valintatoimikunnan tekemään valinnan. Hakukuulutus oli ulkona 

26.9.2019 ja haku päättyi 24.10.2019 klo 23.59. Saapuneet hakemukset ovat tulleet PS Kärnän 

sähköpostiin, jossa niistä on poistettu tunnistetiedot. Tämän jälkeen hakuasiakirjat on välitetty 

valintatoimikunnan jäsenille. 

 

Hakemuksia saapui yhteensä x kappaletta seuraavilta henkilöiltä… (täydennetään hakuajan 

päätyttyä) 

 
Esittelijä: PS Kärnä  
 

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

tiedekuntaneuvostoon opiskelijajäseneksi seuraavia henkilöitä: 

 

Varsinainen   Vara   

 
Päätös:  
 
 
12.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 1.1.2020-31.12.2020. 

 

Edustajisto on valtuuttanut valintatoimikunnan tekemään valinnan. Hakukuulutus oli ulkona 

26.9.2019 ja haku päättyi 24.10.2019 klo 23.59. Saapuneet hakemukset ovat tulleet PS Kärnän 

sähköpostiin, jossa niistä on poistettu tunnistetiedot. Tämän jälkeen hakuasiakirjat on välitetty 

valintatoimikunnan jäsenille. 
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Hakemuksia saapui yhteensä x kappaletta seuraavilta henkilöiltä… (täydennetään hakuajan 

päätyttyä) 

Esittelijä: PS Kärnä  
 

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

tiedekuntaneuvostoon opiskelijajäseneksi seuraavia henkilöitä:  

 

Varsinainen   Vara   

 
Päätös:  
 
 
13.OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTA YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTANEUVOSTOON 

 
Asia: Opiskelijaedustajien toimintakausi yhteiskuntatieteiden tiedekuntaneuvostossa päättyy 

31.12.2019 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon nimetään kolme (3) 

varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä toimikaudeksi 1.1.2020-31.12.2020.  

 

Edustajisto on valtuuttanut valintatoimikunnan tekemään valinnan. Hakukuulutus oli ulkona 

26.9.2019 ja haku päättyi 24.10.2019 klo 23.59. Saapuneet hakemukset ovat tulleet PS Kärnän 

sähköpostiin, jossa niistä on poistettu tunnistetiedot. Tämän jälkeen hakuasiakirjat on välitetty 

valintatoimikunnan jäsenille. 

 

Hakemuksia saapui yhteensä x kappaletta seuraavilta henkilöiltä… (täydennetään hakuajan 

päätyttyä) 

Esittelijä: PS Kärnä  
 

Esitys: Valintatoimikunta käsitteli hakemukset kokouksessaan 5/2019   ja esittää 

yhteiskuntatieteiden tiedekuntaneuvostoon opiskelijajäseneksi seuraavia henkilöitä:  

 

Varsinainen   Vara   

 
Päätös:  
 
 
14.OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTA ARKTISEEN JOHTOKUNTAAN 

 
Asia: Opiskelijaedustajien toimintakausi Arktisessa johtokunnassa päättyy 31.12.2019 

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon nimetään yksi (1) varsinainen jäsen ja 

yksi (1) varajäsen toimikaudeksi 1.1.2020 - 31.12.2021.  
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Edustajisto on valtuuttanut valintatoimikunnan tekemään valinnan. Hakukuulutus oli ulkona 

26.9.2019 ja haku päättyi 24.10.2019 klo 23.59. Saapuneet hakemukset ovat tulleet PS Kärnän 

sähköpostiin, jossa niistä on poistettu tunnistetiedot. Tämän jälkeen hakuasiakirjat on välitetty 

valintatoimikunnan jäsenille. 

 

Hakemuksia saapui yhteensä x kappaletta seuraavilta henkilöiltä… (täydennetään hakuajan 

päätyttyä) 

Esittelijä: PS Kärnä  
 

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

johtokuntaan opiskelijajäseneksi seuraavia henkilöitä:  

 

Varsinainen   Vara   

 
Päätös:  
 
 
15.HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJAN VALINTA DOMUS ARCTICA -SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN 

Asia: Domus Artica-säätiön hallitukseen haetaan yhtä (1) opiskelijajäsentä, jonka toimikausi on 

yhden vuoden mittainen, 1.1.2020-31.12.2020.  

 

Edustajisto on valtuuttanut valintatoimikunnan tekemään valinnan. Hakukuulutus oli ulkona 

26.9.2019 ja haku päättyi 24.10.2019 klo 23.59. Saapuneet hakemukset ovat tulleet PS Kärnä 

sähköpostiin, jossa niistä on poistettu tunnistetiedot. Tämän jälkeen hakuasiakirjat on välitetty 

valintatoimikunnan jäsenille. 

 

Hakemuksia saapui yhteensä x kappaletta seuraavilta henkilöiltä… (täydennetään hakuajan 

päätyttyä) 

Esittelijä: PS Kärnä  
 

Esitys: Valintatoimikunta käsitteli hakemukset kokouksessaan 5/2019   ja esittää Domus Arctica 

-säätiön opiskelijajäseneksi seuraavaa henkilöä:  

 
Päätös:  
 

 

16.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.  
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Edustajisto on valtuuttanut valintatoimikunnan tekemään valinnan. Hakukuulutus oli ulkona 

26.9.2019 ja haku päättyi 24.10.2019 klo 23.59. Saapuneet hakemukset ovat tulleet PS Kärnän 

sähköpostiin, jossa niistä on poistettu tunnistetiedot. Tämän jälkeen hakuasiakirjat on välitetty 

valintatoimikunnan jäsenille. 

 

Hakemuksia saapui yhteensä x kappaletta seuraavilta henkilöiltä… (täydennetään hakuajan 

päätyttyä) 

Esittelijä: PS Kärnä  
 

Esitys: Valintatoimikunta käsitteli hakemukset kokouksessaan 5/2019   ja esittää YTHS:n 

Rovaniemen toimipisteen johtokuntaan opiskelijajäseneksi seuraavia henkilöitä:  

   

Päätös:  
 

17.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 valinnan. Hakukuulutus oli ulkona 

26.9.2019 ja haku päättyi 24.10.2019 klo 23.59. Saapuneet hakemukset ovat tulleet PS Kärnän 

sähköpostiin, jossa niistä on poistettu tunnistetiedot. Tämän jälkeen hakuasiakirjat on välitetty 

valintatoimikunnan jäsenille. 

 

Hakemuksia saapui yhteensä x kappaletta seuraavilta henkilöiltä… (täydennetään hakuajan 

päätyttyä) 

Esittelijä: PS Kärnä  
 

Esitys: Valintatoimikunta käsitteli hakemukset kokouksessaan 5/2019 ja esittää YTHS:n 

valtuuskunnan LYYn opiskelijajäseniksi seuraavia henkilöitä  

 
Päätös:  
 
 

18. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT  

  

 

19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

  

Kokouksen puheenjohtaja päättää edustajiston kokouksen kellon ollessa  
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Santeri Raappana                                           Heljä Kärnä 

Kokouksen puheenjohtaja § 1 - x  

 

 

 

 

 

 

Juha Kunnas 

Kokouksen puheenjohtaja § x - x                

 Kokouksen sihteeri  

 

 

 

Pöytäkirjantarkastaja     Pöytäkirjantarkastaja  

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITTEET Valitusosoitus 

 Neuvottelemattomuussuositus 

 Liittokokous 2019 lausuntokierroksen kommentit 
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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. 


