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Asia Etsivä nuorisotyöntekijän sijaisuus  
 

 Etsivä nuorisotyöntekijä on palkattomalla työlomalla 1.1. - 15.6.2022 ja tehtävään tarvitaan sijai-
nen.  
 
Etsivä nuorisotyöntekijän sijaisuun on ollut haettavana Kuntarekryn kautta ensin 31.12.2021 klo 
15 saakka, jonka jälkeen hakuaikaa jatkettiin vähäisen hakijamäärän vuoksi 19.1.2022 klo 15 
saakka. Avoinna olleesta tehtävästä ilmoitettiin myös TE-palveluiden internetsivuilla. Määräai-
kaan mennessä saapui kuusi hakemusta.  
 
Hakijoista neljällä oli hakuilmoituksessa määritelty soveltuva tutkinto ja heidät haastateltiin. Haas-
tatteluja toteutettiin jo hakuaikana, mistä oli maininta jälkimmäisessä hakuilmoituksessa.   
 
Työhakemusten ja haastattelujen perusteella yksimielisesti todettiin, että Merja Tuomaala sovel-
tuu työtehtävään parhaiten. Varalle valittiin Marjo Haukilahti. 

Toimivallan 
peruste: 

HS § 29 
 

Päätös: Päätän valita etsivä nuorisotyöntekijän sijaiseksi Merja Tuomaalan ja varalle Marjo Haukilahden.  
 

Allekirjoitus:  
 

hyvinvointijohtaja  Outi Santavuori 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJE: 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on osoitettava: Sievin kunta, Hyvinvointilauta-
kunta, Haikolantie 16, 85410 Sievi tai kirjaamo@sievi.fi. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedok-

sisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhä-
päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkei-
senä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postin tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä 
niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on 
käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

 
PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO ASIANOSAISELLE/-ILLE: 
 

 Pvm Kenelle 

Lähetetty kirjeellä:   

Lähetetty sähköpostilla: 21.1.2022 Kuntarekryn kautta hakijoille, sähköpostilla Palvelukeskus Heta Oy ja 
hallintojohtaja  

Lähetetty saantitodistuksella:   

Luovutettu: 21.1.2022                                                             Vast.ottajan allekirj. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena (3.) päivänä 
sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §).  
 
MUU TIEDOKSIANTO: 

 Pvm  

Muut tiedoksisaajat: 21.1.2022 Hyvinvointitoimen toimistosihteeri, Reisjärven vapaa-aikasihteeri, 
Jelppiverkon koordinaattori 

Julkaistu kunnan kotisivulla: 21.1.2022 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, 
kun päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140 §). 

Hyvinvointilautakunta             §  

 


