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ETSIVÄN NUORISOTYÖNTEKIJÄN VALINTA

1§

HAKIJA
PÄÄTÖS

Valitsen etsivän nuorisotyöntekijän tehtävään hankekaudeksi
1.8.2018-31.7.2019 nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Mikko Kortelaisen
koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden
perusteella. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.
Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava lääkärintodistus
terveydentilastaan selä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa
työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002)
mukainen rikosrekisteriote.
Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävä on ollut haettavana 25.5.2018 klo 12
mennessä TE-palveluiden mol.fi-sivustolla ja Toholammin kunnan
nettisivuilla. Tehtävään saapui määräaikaan 10 hakemusta, hakijoista
haastateltiin 4.6. ja 5.6. seitsemän henkilöä. Haastattelijoina olivat
sivistysjohtaja, etsivän nuorisotyöntekijän tehtävän nykyinen hoitaja (5.6.
olleet haastattelut, 6 hlöä ) ja liikunta- ja nuorisosihteeri (5.6. aamupäivän
haaastattelut, 4 hlöä).
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Kunnallisasiat
I. Kuntalaissa tarkoitettu oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolla oikaisuvaatimus tehdään (kunnan yhteystiedot):
Toholammin kunta/toimielin
Lampintie 5, 69300 TOHOLAMPI
puh. 040 150 5200 (vaihde)

Oikaisuvaatimusaika
ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu
yleisesti nähtäväksi.

Viranhaltijapäätöksen
Julkaisu kunnan verkkosivuilla xx.xx.2018.
nähtäväksi asettaminen (tai peruste miksi ei julkaista, poista tarpeeton tieto tästä!)
Tiedoksianto asianosaiselle *)

1) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 §)
Asianosainen:
Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja:
2) Luovutettu asianosaiselle
Asianosainen:
Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus:
__________________________________
Vastaanottajan allekirjoitus:
__________________________________

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän
laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Oikaisuvaatimus
on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan
päättymistä. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:
 päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
 asiakirjat, joihin vedotaan
Liitetään päätökseen/otteeseen

*) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi kuntalain 92 §:n 1 momentissa tarkoitetutulle
asianosaiselle.

