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KEITTÄJÄN TOIMEN TÄYTTÖ 

 
1.1§ Tiedot  

 Ypäjän kunnan puhtaus- ja ruokapalveluyksikössä on ollut haettavana ajalla 23.9-
18.10.2020 keittäjän toimi täytettäväksi, alkaen 16.11.2020 toistaiseksi. 
 
Määräaikaan mennessä jätettiin kahdeksan (8) hakemusta, joiden perusteella haastateltiin 
neljä (4) henkilöä. Haastattelijana toimi puhtaus- ja ruokahuoltopäällikkö Mia Metsäranta. 
 
Hakemusten ja haastattelujen perusteella toimeen soveltuvimmaksi todettiin Kaisa 
Rautanen. 

Päätös 
 

Keittäjän toimeen on valittu Kaisa Rautanen 16.11.2020 alkaen toistaiseksi. 
 
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaamisesta. 
 
Toimessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 
 
 

Viitteet: 
Ypäjän kunnan hallintosääntö 43 § 4. mom.  
 

 

Mia Metsäranta 
Puhtaus- ja ruokahuoltopäällikkö 

 

Päätöksen tehneen viranhaltijan nimi, virka-asema ja allekirjoitus 

Oikaisuvaatimusohje 
 

Kuntalain mukaisesti kunnanhallituksen alaisen 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 kunnanhallitus 
Perttulantie 20 
32100 YPÄJÄ, 
 

tai saman sisältöisenä, skannattuna ja allekirjoitettuna sähköpostitse: kunta@ypaja.fi 
 
 

Viitteet: 
Kuntalaki (2015/410) 134, 137–138, 141 § 
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Tiedoksianto 
 

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

Hakijat  
20.10 .2020 

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

Tiedoksiantopäivä 
(jos muu, kuin päätöspäivä) 

 
 
 

 
.      .20 

 

☐ 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 §) 

 


