
JUVAN KUNTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 
 
 
Hallintojohtaja 27.01.2021 § 6/2021
 
Virellepanija Mervi Simoska 
 
Kirsi Mielosen valinta määräaikaiseen työvalmentajan virkaan 26.1.2021-
31.8.2023   
  
Selostus  Juvan kunta osallistuu Mikkelin seudun työllisyyden alueelli-

seen kuntakokeiluun. Kokeilut käynnistyvät 1.3.2021 ja 
päättyvät 30.6.2023. Kokeiluun osallistuvat kunnat saavat 
määräaikaisesti hoidettavakseen tiettyjä Julkisesta työvoima- 
ja yrityspalveluista annetun lain mukaisia viranomaistehtäviä 
ja muita viranomaistehtäviä. Näitä tehtäviä voi tehdä vain 
virkasuhteessa oleva henkilöstö. Lisäksi työvoimahallinnon 
tietojärjestelmien käyttö edellyttää käyttäjien olevan virka-
suhteessa.  

 
 Kunnanjohtaja on päätöksellään 8/2021 perustanut työval-

mentajan määräaikaisen viran ajalle 25.1.2021-31.8.2023. 
 
 Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 24 § mukaan viran-

haltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoi-
suusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle 
sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määrä-
aikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan 
tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja 
hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut 
siirtoon suostumuksensa. 

 
 Juvan kunnan hallintosäännön 27 § mukaan toimialan johtaja 

päättää alaisensa henkilöstön ottamisesta, erosta ja 
irtisanomisesta sekä työsuhteen ehdoista. 

 
 Kirsi Mielonen on toiminut Juvan kunnan työvalmentajan 

työsopimussuhteisessa tehtävässä 17.6.2019 alkaen. Hän 
täyttää työvalmentajan virkaan asetetut vaatimukset ja on 
antanut suostumuksensa siirtämisestä ko. virkaan. Hänen 
asemansa Juvan kunnan palveluksessa ei siirron myötä 
muutu. 

 
 Vaikka kokeilu alkaakin 1.3.2021, on tarkoituksenmukaista, 
että virkaan siirtyvä voi osallistua ennen kokeilua mm. 
tietojärjestelmä- yms. koulutuksiin, joihin virkasuhde on 
edellytys. 
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Päätöksen perustelut Hallintosääntö 27 § 
 
Päätös Päätän valita Kirsi Mielosen työvalmentajan virkaan 

26.1.2021-31.8.2023. 
 
 
Jakelu Kirsi Mielonen 
 Palkkahallinto 
 
 
Päiväys ja allekirjoitus 27.01.2021 
 
 

Antti Kinnunen 
Hallintojohtaja 

 
 
 Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti.  
 
 
 
Päätös on toimitettu jakelussa mainituille 27.1.2021. 
 
Tämä päätös on julkaistu kunnan julkisessa tietoverkossa 1.2.2021. 
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Oikaisuvaatimusohje 
 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraavalle kunnan 
toimielimelle: 
 
Juvan kunta 
Kunnanhallitus 
PL 28  
51901 Juva 
(Juvantie 13, 51900 Juva) 
 
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) 
päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeel-
lä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu 
yleisesti nähtäväksi. 
 
Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätök-
sestä kolmen (3) päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on mer-
kittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja 
puhelinnumero. 
 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä: 
- päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä 
- asiakirjat, joihin vedotaan 


