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MÄÄRÄAIKAINEN KOULUNKÄYNNINOHJAAJA  

 
2 § Perustelut 

Rehtori-sivistysjohtajan päätöksellä 18 § 25.5.2020 (täyttölupa KH 19.5.2020 86 §) on 

lukuvuodeksi 2020–2021 Ypäjän kunnan opetustoimeen palkattu neljä määräaikaista 

koulunkäynninohjaajaa. Heistä yksi, Elina Tuominen, ilmoitti kesän aikana, ettei vastaanota 

paikkaa.  

 

Tehtävän täyttämiseksi julkaistiin haku. Hakuaika päättyi 20.8.2020. Hakemuksia saapui 

määräaikaan mennessä  12 kpl. Hakijoiden joukosta kutsuttiin 7 haastatteluun. Heistä 

haastattelijoiden saaman käsityksen mukaan pystyy parhaiten tehtävästä suoriutumaan 

Jatta Vaittinen. 

 

 

Päätös  
 
Palkkaan Jatta Vaittisen koulunkäynninohjaajaksi Hevospitäjän yhtenäiskouluun ajaksi 
24.8.2020–5.6.2021: 
 
Työsopimus laaditaan kullekin KVTES:n mukaisin määräyksin. Tehtävän hinnoittelutunnus 
on 05KOU060. Viikoittainen työaika on 30 h. Sama tuntimäärä pysyy myös kiky-muutoksen 
31.8.2020 jälkeen. 
 

Allekirjoitus 
 

Turo Järvelä 
rehtori 

Oikaisuvaatimusohje: 

Kuntalain mukaisesti viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 
toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä 
kiireellisenä. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja siitä on käytävä ilmi 
vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 
Oikaisuvaatimus tästä päätöksestä on osoitettava postitse seuraavasti: 

Ypäjän sivistyslautakunta 
Perttulantie 20 
32100 YPÄJÄ 
tai saman sisältöisenä, skannattuna ja allekirjoitettuna sähköpostitse: kunta@ypaja.fi 
 
Viitteet: 
Kuntalaki (2015/410) 134, 137–138, 141 § 

 

Tiedoksianto 
 

Kenelle (asianosaisen/edustajansa nimi) Pvm ja allekirjoitus (asianosainen 
vastaanottohetkellä) 

Jatta Vaittinen .      .20 

Kenen toimesta 
(tiedoksiantajan nimi ja allekirjoitus, jos muu 
kuin päätöksentekijä) 

Tiedoksiantopäivä 
(jos muu, kuin päätöspäivä) 

 .      .20 

mailto:kunta@ypaja.fi


YPÄJÄN KUNTA PÄÄTÖS 
 Perttulantie 20 

32100 YPÄJÄ 21.8.2020  2 §  

Julkaistu kunnan www-sivulla __/__ 2020 & tiedoksi SIVLA __/__ 2020 
 

☐ Lähetetty postitse saantitodistusta vastaan. (Hallintolaki 60 § ) 

☐ Luovutettu asianosaiselle kirjallista todistusta vastaan. (HallintoL. 60 §) 

☐ Luovutettu annettavaksi haastetiedoksiantona. (HallintoL. 60 §) 

☐ Tavallinen tiedoksianto. (Kuntalaki 139 §, HallintoL. 59 §) 

☒ Tavallinen sähköinen tiedoksianto, jäljennöksenä. (HallintoL. 59 §, L sähköisestä asioinnista 

viranomaistoiminnassa 19 §) 
Vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä tämän kirjeen lähettämisestä, jollei 
muuta näytetä. (HallintoL. 59 §) 

 


