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1§ Nuorisotoimen tuntityöntekijän palkkaaminen määräajalle 12.1.-2.6.2023 
  

Nuorisotoimeen saadun koulunuorisotyön hankeavustuksen johdosta varsinaisen 
nuorisotyöntekijän työajasta osa siirtyy koulunuorisotyön tekemiseen. Hankkeen toteutumisen 
ehtona on lisätyövoiman palkkaaminen.  Nuorisotoimen tuntityöntekijä palkataan sijaistamaan 
tarvittavilta osin niitä tunteja, jotka varsinaiselta nuorisotyöntekijältä hankkeen myötä siirtyy 
koulunuorisotyöhön.  
 
Hakuilmoitus oli Kuntarekry-sivustolla,  TE-palveluiden sivuilla sekä kunnan nettisivuilla ensin 
20.12.2022-1.1.2023, jolloin hakemuksia tuli yksi. Hakuaikaa jatkettiin 8.1.2023 asti ja myös 
ensimmäisen hakukierroksen hakemus otettiin huomioon. Jatkoaikana hakemuksia tuli vielä 
kaksi lisää. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön mukaan esimies päättää henkilöstön palkkaamisesta 
määräaikaisiin, enintään kuuden kuukauden mittaisiin työ- ja virkasuhteisiin. 
 
Kokonaisarvioinnin sekä aiempien Ypäjän kunnassa sivistystoimessa tehtyjen sijaistuksien 
perusteella Ada Pitkänen osoittautui tehtävään soveltuvaksi.  
 
 
Päätös 
 
Päätän valita Ada Pitkäsen nuorisotoimen tuntityöntekijän tehtävään määräajaksi 12.1.-
2.6.2023. 
 
Valitun tulee esittää lasten ja nuorten kanssa työskenteleviltä edellytetty rikosrekisteriote 30 
päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Tehtävän koeaika on 1 kuukausi. 
 
Viitteet: 
Ypäjän kunnan hallintosääntö luku 5, 26§ 
Ypäjän kunnan hallintosääntö luku 6,  37 § 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) 
 
 
 
 
 

 

Sini Lilja 
varhaiskasvatus-sivistysjohtaja 

 

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 sivistyslautakunta 
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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 §) 

 
 
     


