
   Ypäjä 21.5.2021 

 

Varhaiskasvatuksen opettaja, esiopetukseen 

 

Haemme Ypäjän kuntaan varhaiskasvatuksen opettajaa 1.7.2021 alkaen / sopimuksen mukaan. 

 

Jos sinulle on tärkeää lapsen aito kohtaaminen ja todellinen läsnäolo, hae meille 

varhaiskasvatuksen opettajaksi esiopetukseen! (Esiopetuspätevyys) 

Odotamme sinulta monipuolista pedagogista osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä intoa 

kehittää ja arvioida omaa työtäsi. Olet idearikas tiimipelaaja ja kannat vastuun omasta työstäsi. 

Jos koet olevasi etsimämme henkilö, kuulisimme mielellämme sinusta lisää! Ilahduta siis meitä 

hakemuksellasi, jossa kerrot vapaamuotoisesti itsestäsi ja siitä mikä varhaiskasvatuksessa / 

esiopetuksessa sinua motivoi. 

 

Varhaiskasvatuksen opettaja työskentelee Heporannan päiväkodin esiopetusryhmässä. 

Varhaiskasvatuksen opettajan työaikamuoto on yleistyöaika (38,25 h / viikko). 

 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät varhaiskasvatuslain § 26 mukaisesti siirtymäsäännökset 

huomioiden. Palkkaus sekä työehdot määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen 

mukaisesti (KVTES).  

 

Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten ja 

nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen 

rikosrekisteriote. Tehtävässä noudetaan kolmen (6) kuukauden koeaikaa. 

 

Alkuperäiset kelpoisuustodistukset pyydetään nähtäväksi haastatteluun kutsuttavilta. 

 

Yhteystiedot: 

Varhaiskasvatusjohtaja-sivistysjohtaja Minna Nouko, minna.nouko@ypaja.fi, 050 5747744 tai 

varhaiskasvatuksen vastaava opettaja Anne-Mari Paloposki, anne-mari.paloposki@ypaja.fi tai 

puhelimitse 044 4352015. 

Työpaikan osoite: 

Heporannan päiväkoti, Perttulantie 24, 32100 Ypäjä 

Työ alkaa: 

1.7.2021 

Työaika: 

kokoaikatyö 

Työn kesto: 

toistaiseksi 

mailto:minna.nouko@ypaja.fi
mailto:anne-mari.paloposki@ypaja.fi


 

Haku päättyy: 

7.6.2021 klo 15.00. 

Hakemusten tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. 

Liitä hakemukseen CV (ei todistuskopioita). 

 

Jätä hakemus: 

 

Hakemukset pyydämme toimittamaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen 

minna.nouko@ypaja.fi tai osoitteella Kunnanvirasto, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä. Merkitse 

kuoreen ”Hakemus / varhaiskasvatuksen opettaja”.  Hakemukset oltava perillä 7.6.2021, klo 

15.00 mennessä. 
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Ypäjä 5.5.2021 

 

 

Ypäjän kunnan varhaiskasvatuksessa, Heporannan päiväkodissa on haettavana varhaiskasvatuksen 

lastenhoitajan määräaikainen toimi välille 1.6.2021 - 30.4.2022. 

 

VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJA 

 

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja sijoittuu varhaiskasvatuksen yksikköön ja toimii osana vuorohoitoa. 

 

Toivomme hakijalta lapsiin ja nuoriin suuntautuvien opintojen lisäksi kokemusta varhaiskasvatuksen 

tehtävistä. Tehtävä edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja tiimityöhön, hyviä 

vuorovaikutustaitoja sekä valmiutta toimia haasteellisissa tehtävissä (vuorohoito / varahoito). Tehtävä 

on ensi toimintakaudella vuorohoidossa ja työvuorot voivat sijoittua lasten tarpeiden mukaan myös 

iltoihin ja viikonloppuihin. 

 

Hakijalta edellytetään lain 540/2018 28 §:n tai siirtymäsäännösten 75 §:n mukaista kelpoisuutta. Liitä 

hakemukseen CV (ei todistuskopioita). 

 

Tehtävän palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja työaika on 38,25 h/ vko. Toimeen valitun tulee 

esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien 

rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ennen toimen 

vastaanottamista. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 

Yhteystiedot: 

varhaiskasvatus-sivistysjohtaja Minna Nouko, minna.nouko@ypaja.fi, 050 5747744 tai  

varhaiskasvatuksen opettaja Anne-Mari Paloposki, anne-mari.paloposki@ypaja.fi  

tai puhelimitse 044 4352015. 

 

Työpaikan osoite 

Heporannan päiväkoti, Perttulantie 24, 32100 Ypäjä 

 

Työ alkaa 

01.06.2021 

 

Työaika 

kokoaikatyö 

http://www.riihimaki.fi/
http://www.riihimaki.fi/
mailto:minna.nouko@ypaja.fi
mailto:anne-mari.paloposki@ypaja.fi


 

Työn kesto 

11 kuukautta, määräaikainen 

 

Haku päättyy 

24.5.2021 klo 15.00. 

Hakemusten tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. 

Liitä hakemukseen CV (ei todistuskopioita). 

 

Jätä hakemus 

Sähköpostitse em. osoitteisiin tai kirjeitse Ypäjän kunta/ Varhaiskasvatus, Perttulantie 20, 32100 

Ypäjä. Merkitse kuoreen ”Hakemus/ lastenhoitaja”. 

 


