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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 33/2019 

Aika: 26.7.2019 klo 12.08 – 12.41. 

Paikka: GHO 

 

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston 

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

− Viestintäsuunnittelijan sijaisen rekrytointi. Viestintäsuunnittelija Heljä Koistiselle on myönnetty 

opintovapaata ajalle 2.9.2019–31.5.2020. Hallitus käynnisti kokouksessaan 32/2019 

viestintäsuunnittelijan sijaisen rekrytoinnin. Rekrytointi oli avoinna 11.7.–25.7.2019. Rekrytointi 

tehdään ajalle 26.8.2019–31.5.2020 toimen ollessa 100 %, Kuopio ja Joensuu mahdollisia. 

Hakuaikana tuli yhteensä 3 hakemusta. Hallitus päätti, että viestintäsuunnittelijan sijaiseksi valitaan 

ajalle 26.8.2019–31.5.2020 Iisa Manninen. 

− Järjestöasiantuntijan rekrytointi. Järjestöasiantuntija Karoliina Nissiselle on myönnetty palkaton 

toimivapaa 17.5.2020 asti. Nissinen on 2.7.2019 ilmoittanut irtisanoutuvansa ISYYn palveluksesta, 

irtisanomisaika työntekijällä 14 vrk alle 5 vuoden työsuhteessa (Ylioppilaskuntien työehtosopimus 

1.2.2018–31.1.2020 5 §). Nissisen toimivapaan sijaisuus on täytetty hallituksen kokouksessa 31/2019 

toukokuulle 2020. Hallitus päätti kokouksessaan 31/2019 avata rekrytoinnin järjestöasiantuntijan 

toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. Haku oli auki ajalla 11.7.–25.7.2019. Hakuaikana tuli 

yhteensä 1 hakemus. Toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen haettiin 18.5.2020 alkaen. Koska 

järjestöasiantuntijan toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen (18.5.2020-) ei ollut muita 

hakijoita, rekrytointiryhmä esitti hallitukselle, että HTM Liisa Kainulaiselle, joka on valittu 

järjestöasiantuntijan sijaiseksi ajalle 1.8.2019–17.5.2020, tehtäisiin toistaiseksi voimassa oleva 

työsopimus 1.8.2019 alkaen yhteisesti sovittuna. Hallitus valitsi järjestöasiantuntijan toistaiseksi 

voimassaolevaan työsuhteeseen hänen suostumuksensa mukaisesti 1.8.2019 alkaen HTM Liisa 

Kainulaisen. 

− Kv- ja hallintokoordinaattorin rekrytointi. Kansainvälisten asioiden ja hallinnon koordinaattori Kalle 

Parviainen on irtisanoutunut toimestaan 21.7.2019, irtisanomisajan päättyessä 4.8.2019. Hallituksen 

on välittömästi käynnistettävä rekrytointi kv- ja hallintokoordinaattorin toistaiseksi voimassaolevaan 

toimeen. Hallitus valitsi rekrytointiryhmään Ada Hyytiäinen, Aino Peltonen, pääsihteeri ja hallituksen 

puheenjohtaja, varalle Ella Partanen. Kuopioon haettava toimi, 100 % ja kv- ja hallintokoordinaattori. 

Hakuaika toimeen on 26.7.–9.8.2019. Haastattelut Kuopiossa 15.8. Toimeen haetaan 19.8. alkaen tai 

sopimuksen mukaan. 

 

Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin saa Itä-Suomen 

yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 66 §:n mukaan hakea muutosta oikaisupyynnöllä, 

oikaisuvaatimuksella tai valittamalla: 

− Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat. 

− Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta 

hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.  
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− Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

Seuraavat kokoukset: ti 6.8.2019 klo 14. 

 

Kalle Parviainen 

Kansainvälisten asioiden ja hallinnon koordinaattori 


