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Ilmastokoordinaattorin tehtävän täyttäminen - Vaattovaara Petri 
  

 
Joroisten kunnan sivistystoimi julisti haettavaksi ajalla 6.5.-
23.5.2021 ilmastohankkeen hankekoordinaattorin 
määräaikaisen työsuhteen. Hakuilmoitus oli nähtävillä 
Joroisten kunnan kotisivuilla, kuntarekryssä sekä työ- ja 
elinkeinotoimiston työpaikkailmoituksissa. 
 
Hankekoordinaattorin tehtävänä on vetää 
ympäristöministeriön rahoittamaan hanketta, jonka avulla 
Joroisiin luodaan Green Studies toimintamalli 
perusopetukseen sekä lukiokoulutukseen.  
 
Hankekoordinaattorin tulee luoda ennalta suunnitellun 
hankesuunnitelman pohjalta konkreettinen toimintamalli 
Joroisten kuntaan. Toimintamallia tulee pystyä jakamaan 
niin kansallisesti kuin globaalisti. Toimintamalli luodaan 
lukuvuoden 2021-2022 aikana ja se tulee ottaa käyttöön 
lukuvuoden 2022-2023 alusta. Hankekoordinaattorin tueksi 
luodaan innovaatiotyöryhmä, joka toimii dialogissa valittavan 
henkilön kanssa.  
 
Hankekoordinaattorin tehtävänä on vastata hankkeen 
raportoinnista ja hankerahoituksen koordinoinnista. 
Tehtävään valitulta vaaditaan soveltuvan koulutuksen lisäksi 
hyviä vuorovaikutustaitoja, omatoimisuutta, 
itseohjautuvuutta sekä kykyä omaksua asioita nopeasti. 
  
Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli yhdeksän ja 
hakemusten perusteella haastatteluun 3.6.2021 kutsuttiin 
neljä hakijaa. Yksi haastatteluun valituista perui 
hakemuksensa, koska hän oli työllistynyt toisaalle.  
Haastattelijoina toimivat yhtenäiskoulun vt. rehtori Satu 
Immonen ja lukion vastuuopettaja Ari Shemeikka. 

 
 Tehtävään valittavalla on tehtävään soveltuva, monipuolinen  
koulutus, kokemustata erilaisista hankkeista, toimiminen 
kouluympäristössä on hänelle tuttua ja hänellä on halua 
kehittää ilmastotyötä nimenomaan koulumaailmassa. 
Hänellä on hyvät yhteistyö- ja projektinjohtamistaidot. 
 

 
Lisätieto Talous- ja hallintojohtaja on päätöksessään 12.2.2021 § 4 

päättänyt, että sivistysjohtajan toimiessa 12.2.2021 alkaen 
myös vs. kunnanjohtajana, hallintosäännön mukaiset 
sivistysjohtajan tehtävät siirretään yhtenäiskoulun rehtorille. 
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 Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.2.2021 § 39 päättänyt 

jatkaa talous- ja hallintojohtajan viranhaltijapäätöstä 
sivistysjohtajan osittaisesta sijaistamisesta siinä määritellyin 
ehdoin, kunnes sivistysjohtaja Jaakko Kuronen on 
lopettanut kunnanjohtajan sijaistamisen tai kunnanjohtajan 
(virka avoinna) tehtävän hoitamisen kuitenkin enintään 
31.12.2021 asti. 

 
Päätös Hallintosäännön 46 §:n mukaan päätän, että 

ilmastokoordinaattorin määräaikaiseen tehtävään 2.8.2021-
31.7.2022 valitaan esittelytekstissä mainituin perustein 
filosofian tohtori Petri Vaattovaara. Hänen varalleen valitsen 
tehtävään ympäristötekniikan diplomi-insinöörin Minna 
Havukaisen. 
 
Tehtävään valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista 
toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 
(504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän 
kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. 
 
Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kahden kuukauden 
koeaikaa ja palkkaus on KVTES:n mukainen, 
tehtäväkohtainen palkka 3000 euroa/kk.  
 

 
 
Jakelu Tehtävään hakeneet  
 Palkanlaskenta 
 
 
Päiväys ja allekirjoitus 09.06.2021 
 
 Satu Immonen 

Vs. yhtenäiskoulun rehtori 
 
 

Asiakirja on allekirjoitettu koneellisesti Joroisten kunnan 
asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden 
voi todentaa kunnanvirastolta. 
 

 
Nähtävilläolo   
 
 Päätöspöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Joroisten 

kunnan verkkosivuilla 10.6.2021 alkaen.  
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Oikaisuvaatimusohje  
 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraavalle kunnan 
toimielimelle: 
 
Joroisten kunta 
Sivistyslautakunta 
Lentoasemantie 130 
79600 JOROINEN 
 
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 kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on 
merkittävä 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 


