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ETSIVÄN NUORISOTYÖNTEKIJÄ, PALVELUOHJAAJAN VALINTA 

 
  

Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävä on ollut haettavana 5.11.- 3.12.2020. Avoi-
mesta tehtävästä ilmoitettiin kunnan kotisivuilla ja Facebookissa sekä TE-
palvelujen työnhakusivuilla. Työsuhde on vakituinen. Etsivän nuorisotyöntekijän 
työtehtäviin kuuluu myös työllisyyspalveluiden palvelunohjaus. Työaika on 91,5 
% kokonaistyöajasta. Etsivän nuorisotyöntekijän työajasta on 67 % etsivän 
työtä (23,3 h) ja 33 % palvelunohjausta (11,7 h). Palvelunohjaus jakaantuu 
työllisyyspalveluiden käytännön työllisyysohjaukseen (66,5 %) ja TYP-työhön 
(33,5 %). 
 
Hakijoilta edellytettiin tehtävään soveltuvaa nuoriso-, sosiaali- tai muulta alalta 
olevaa koulutusta sekä kokemusta nuorisotyöstä, kykyä kohdata haasteellises-
sa tilanteessa olevat nuoret ammatillisesti ja ystävällisesti, sekä taitoja työs-
kennellä eri sidosryhmien kanssa. Eduiksi katsottiin hakijan kokemus työlli-
syyspalveluista sekä halua ja kykyä kehittää uusia tapoja aktivoida nuoria. 
 
Tehtävään saapui määräaikaan mennessä seitsemän hakemusta. Neljä haki-
jaa haastateltiin. Haastattelijoina toimivat hyvinvointipäällikkö Sanna Saaren-
koski, elinvoimapäällikkö Katri Roivainen ja nuoriso- ja vapaa-ajan toiminnan-
ohjaaja Piritta Ahl. 
 
Haastattelijoiden yhtenevällä päätöksellä tehtävään valittiin Jenita Laitinen. 
 
Esitystä perustellaan Laitisen tehtävään soveltuvalla koulutuksella sekä koke-
muksella etsivästä työstä sekä työpajatyöstä, hyvällä näkemyksellä pienen 
kunnan nuorisotyön haasteista ja mahdollisuuksista sekä muulla toimimisella 
nuorten parissa. 
 
 

Päätös/ 

Allekirjoitus 
 
Valitaan etsivän nuorisotyöntekijä, palveluohjaajan tehtävään Jenita Laitinen ja  
varasijalle Jenni Kastinen. 
 
Valintapäätös on ehdollinen. Valitun tulee toimittaa nähtäväksi lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen 
rekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 
 
Työsuhteessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Tehtäväkohtainen palkka on 
2 327,38 e, josta 35 tunnin (91,5 %) osuus on 2 129,55 e. 
 

  
 
 
Sanna Saarenkoski 
Hyvinvointipäällikkö 
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Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pukkilan kunnanhalli-

tukselle, Onnintie 3, 07560 PUKKILA, neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on oikaisuvaati-
muksen tekijän allekirjoitettava. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, ellei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaan-
titodistukseen merkittynä aikana.  

Julkisesti nähtävänä  
Tiedoksianto Kenelle 
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