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ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEKIJÄ, PALVELUOHJAAJAN 

MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄKUVAN JA TYÖAJAN MUUTOS 

 
  

Työntekijä on pyytänyt työajan lyhennystä 25,5 tuntiin viikossa alkavaksi mah-
dollisimman pian ja kestävän 1.8.22. saakka. Pukkilan kunnan etsivä nuoriso-
työntekijä, palveluohjaajan työaika on tällä hetkellä 35 h/vko jakautuen etsivän 
nuorisotyöntekijän (67 %/23,45h/23 h 27 min) tehtäviin ja työllisyyspalveluiden 
palveluohjaajan tehtäviin (33 %/ 11,7 h/11 h 42 min). Etsivän tehtäviin kuuluu 
alle 29-vuotiaiden koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien nuorten 
auttaminen ja palveluiden piiriin ohjaaminen. Etsivä nuorisotyöntekijä työsken-
telee pääsääntöisesti 15-29-vuotiaiden nuorten parissa. Nykyinen etsivä on 
työskennellyt kunnassa tammikuusta 2021 alkaen vakituisella työsopimuksella 
91,5 % (35 h/vko) työajalla (yleistyöaika 38,2 h/vko). 
 
Anottu uusi työaika on 66,6 % kokonaistyöajasta. Palkka katsotaan siitä hin-
noittelukohdasta, jota tehdään enemmän kuin puolet työajasta. Tehtäväkohtai-
nen palkka on 2 369,45 e, josta 66,6 % on 1 579,47 e (Kulttuuri-, liikunta-, nuo-
riso- ja vapaa-aikapalvelujen vaativat ammattitehtävät, palkkahinnoittelukohta 
02VAP050).  
 
Määräaikainen, lyhennetty työaika jakaantuu seuraavasti: 
 
Etsivän nuorisotyöntekijän tehtäviin työntekijä käyttää 23 h 30 min/vko. 
Työllisyyspalveluiden palveluohjaustehtäviin työntekijä käyttää 2 h/vko. Työn-
antaja erikseen määrää mihin tehtäviin lyhennetty työaika käytetään. Tehtävät 
ovat kuitenkin aiemmassa sopimuksessa olevia tehtäviä, joista on tiedotettu 
myös Aluehallintovirastoa.  
 
Työajan jakautuminen viikolle sovitaan työntekijän kanssa työtehtävien mukai-
sesti. 
 
Muutos astuu voimaan 1.3. ja päättyy 1.8.2022. 
 

Päätös/ 

Allekirjoitus 
 
Etsivä nuorisotyöntekijä, palveluohjaaja Jenita Laitinen työskentelee omasta 
pyynnöstään 1.3.22-1.8.22 välisenä aikana 66,6 % työajalla niin, että 23,5 
h/vko työajasta käytetään etsivään nuorisotyöhön ja 2 h/vko työllisyyspalvelui-
den erikseen määrättäviin tehtäviin. 
 

  
 
 
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 

Jenita Laitinen ja Pirjo Leikkola, Aluehallintovirasto, juk-
ka.moilanen@avi.fi, Piritta Ahl ja hyvinvointilautakunta 
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