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PuuDno-2020-250
Nuoriso-ohjaajan valinta

Nuoriso-ohjaajan vakituinen työsuhde on ollut sisäisesti haettavana 27.5.2021 
mennessä. Nuoriso-ohjaajan työtehtäviin sisältyy myös etsivä nuorisotyö.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään nuorisoalan tai vastaavan lähialan 
koulutusta sekä työkokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä. 

Määräaikaan mennessä tehtävää haki  Riina Hämäläinen (lähihoitaja, ensihoidon 
koulutusohjelma ja mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala). Riina Hämäläinen on 
työskennellyt Puumalan kunnan nuoriso-ohjaajan sijaisena 2.1.2021 alkaen.

Päätöksen peruste
Puumalan kunnan hallintosääntö 23 §

Päätös
Valitsen Riina Hämäläisen nuoriso-ohjaajan työsuhteeseen 6.9.2021 alkaen, 
työtehtävän tuntimäärä on 38,15 h/viikko. 

Riina Hämäläinen on koulutukseltaan ja työkokemukseltaan sopiva työtehtävään. 
Nuoriso-ohjaajan sijaisuutta hoitaessaan hän on työskennellyt ammattitaitoisesti 
sekä saavuttanut puumalalaisten nuorten luottamuksen.

Nuoriso-ohjaajan sijaisuuden alkaessa Riina Hämäläinen on esittänyt hyväksyttävän 
lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien 
rikostaustan selvittämistä annetun lain (504/2002) mukaisen rikosrekisteriotteen. 

 

Tiedoksi
Riina Hämäläinen, palkkahallinto, palvelujohtaja

Allekirjoitus

Virpi Tuovinen, vapaa-aikasihteeri
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Oikaisuvaatimus
§ 3

Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan 
hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite 
ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä 
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
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Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan 
kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
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