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Sari Hämäläisen määräaikaisen virkasuhteen jatkaminen 
80/01.01.01.00/2023   
  

Sonkajärven kunta on mukana valtakunnallisessa Työllisyyden 
kuntakokeilussa, joka pohjustaa työllistämispalvelujen siirtämistä kuntien 
järjestämisvastuulle. Pohjoismainen työllistämisen malli käynnistyi 
2.5.2022. Malli edellyttää tiukkojen palveluaikojen noudattamista. 
Työllisyyden kuntakokeilussa asiakastyössä voivat työskennellä vain 
virkasuhteiset henkilöt. 
 
Työllisyyden kuntakokeilussa työskenteli osa-aikaisesti yksi Sonkajärven 
kunnan virkasuhteinen henkilö (työllisyyskoordinaattori), joten 
työllistämisen kuntakokeilun resursseja lisättiin sisäisin tehtäväjärjestelyin, 
jolloin työllistämisen tulosalueen kokonaisresurssimäärä ei kasvanut. Työ- 
ja yksilövalmentaja Sari Hämäläinen siirrettiin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajalle 1.4.2022 - 28.2.2023 (kunnanjohtajan 
viranhaltijapäätös 7.3.2022 § 3).  
 
Työllistämisen kuntakokeilun koto-asiakkaiden määrän kasvamisen ja 
ukrainalaisten siirtymisen kuntakokeilun asiakkaiksi sekä Vieremälle 
myytävä koto-työn osuuden johdosta on Sari Hämäläisen määräaikaista 
virkasuhdetta jatkettava työllisyyden kuntakokeilun asiakastyön 
henkilöstöresurssin varmistamiseksi.  
 
Perusteluna sille, että tehtävää varten ei perusteta uutta virkaa, on se, että 
kyse on vain lyhyestä määräaikaisuudesta, eikä sitä varten ole 
hallinnollisesti perusteltua perustaa virkaa. 

 
Päätös Jatkan työ- ja yksilövalmentaja Sari Hämäläisen määräaikaista 

virkasuhdetta ajalle 1.3.2023-31.12.2023. Sari Hämäläisen tehtävät 
jakautuvat seuraavasti: 50 % kuntakokeilu ja 50 % nuorten työpaja. 

 
Perustelut Hallintosääntö 22 § F. 12 
 
 
 Simo Mäkinen 

Kunnanjohtaja 
 
 

Tiedoksi Sari Hämäläinen 
 työllisyyskoordinaattori 
 palkanlaskenta 

 
 
Tiedoksianto asianosaiselle 
 
 Päätös on annettu tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 28.2.2023. 
  
Nähtävänäolo  
 
 Päätös on julkaistu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 28.2.2023. 
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Oikaisuvaatimusohjeet 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
seuraavalle kunnan toimielimelle: 

 
Sonkajärven kunta 
Kunnanhallitus 
Osoite: Lepokankaantie 2, 74300 Sonkajärvi 
Sähköpostiosoite: sonkajarvi@sonkajarvi.fi 
 
Kirjaamon aukioloaika on maantaista perjantaihin klo 9 – 15. 
 
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 Sonkajärven kunnan kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 
jolle muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän 
kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 

 
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 
 päätös, johon haetaan oikaisua 
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
 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.


