
            YPÄJÄN KUNTA PÄÄTÖS 
 Perttulantie 20 

32100 YPÄJÄ 28.6.2022  9§ 

     TIEDOKSI  SIVLA __/__ 20__ §___ 
 

 

 
 
NUORISO OHJAAJAN VAKITUISEN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN 
 

9§ Tiedot  
  

Ypäjän kunnanvaltuusto päätti myöntää lisämäärärahan toisen nuoriso-ohjaajan tehtävän 
perustamiseksi kuntaan (KV §10 2.6.2022). Kyseinen nuoriso-ohjaajan vakituinen tehtävä on 
ollut haettavana Kuntarekry-sivuston sekä TE-palveluiden kautta 10.6.-27.6.2022. 
Hakemuksia saapui yhdeksän (9) kappaletta määräaikaan 27.6. klo 12:00 mennessä.  
 
Kaikki hakijat kutsuttiin haastatteluun. Yksi hakijoista ei vastannut haastattelukutsuun ja yksi 
peruutti saapumisensa, joten haastateltavina oli lopulta seitsemän henkilönä. Haastattelut 
pidettiin 28.6. Ypäjän kunnantalolla tai etänä Teams-yhteyden välityksellä. Haastattelijoina 
toimivat nuoriso-ohjaaja Piia Nikkilä sekä varhaiskasvatus-sivistysjohtaja Sini Lilja. 
 
Haastatelluista neljällä oli hakuehdot täyttävä ammatillinen perustutkinto (esim. nuoriso-
ohjaaja tai lähihoitaja lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen suuntautuen) ja muilla 
kolmella tehtävän osalta vaillinaista tai osittain soveltuvaa koulutusta, mutta osaamista ja 
kokemusta nuorisotyön tehtävistä.  
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön (luku 6,  37 §) mukaan toimialajohtajat ja toimialueen päälliköt 
päättävät välittömästi alaistensa työntekijöiden valinnasta. Koeajan määräämisestä ja siitä 
sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa virka- ja työsuhteeseen. 
 
Soveltuvan koulutuksen, haastattelun sekä hakijan kokonaisarvioinnin perusteella tehtävään 
on valittu Emma Koskinen. Varalle on valittu Sanni-Mari Hakala. 
 
 
Päätös 
 
Ypäjän kunnan nuoriso-ohjaajan toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään valitaan Emma 
Koskinen 11.7.2022 alkaen. Hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle valitaan Sanni-Mari 
Hakala. 
 
Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan,  
esittää lasten ja nuorten kanssa työskenteleviltä edellytetty rikosrekisteriote sekä näytettävä 
alkuperäiset työ- ja opiskelutodistukset 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. 
 
Palkkaus on KVTES:in mukainen. Tehtävän koeaika on kolme (3) kuukautta. 
 
 

 
Viitteet: 
Ypäjän kunnan hallintosääntö luku 6,  37 §                
 

 

Sini Lilja 
varhaiskasvatus-sivistysjohtaja 

 

Päätöksen tehneen viranhaltijan nimi, virka-asema ja allekirjoitus 
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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 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) 

 

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

Tiedoksiantopäivä 
(jos muu, kuin päätöspäivä) 
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☐ 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 §) 

 
 
     


