
Ypäjän kunta   VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 
    

Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus hakea siihen muutosta tekemällä kirjallinen oikaisuvaatimus. 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.  Muutosvaatimusaika 

Ypäjän kunnan sivistyslautakunta  14 päivää 

Perttulantie 20      

32100 YPÄJÄ 

kunta@ypaja.fi  

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksianto 

todistukseen merkittynä aikana.  

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena ja siihen tulee liittää päätös, johon vaaditaan muutosta. Kirjelmästä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen 

tekijän allekirjoitettava. Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittajana, myös allekirjoittajan nimi, asuinkunta ja postiosoite. 

Oikaisuvaatimus on oikaisuvaatimuksen tekijän tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka postin tai lähetin välityksellä toimitettava viimeistään määräajan 

viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä, tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, 

ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Selvitys päätöksen antamisesta tiedoksi 

Kenelle   Allekirjoitus*) 

 

 

*) Kun päätös on luovutettu asianosaiselle, tulee tähän kohtaan hänen allekirjoituksensa  

 

Tiedoksiantajan allekirjoitus  Tiedoksiantopäivä 

 

 

( Lähetetty postitse saantitodistusta vastaan  ( Luovutettu annettavaksi haastetiedoksiantona 

 

( Lähetetty postitse tavallisena/kirjattuna kirjeenä ( Luovutettu asianosaiselle kirjallista todistusta vastaan 

 

( Muulla tavoin, miten 

 

Milloin tiedoksiannosta on erillinen todistus, se on liitettävä valituskirjaan. 

pvm pykälä postituspv 

15.6.2017 9 §        
 

 
ASIA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN VALINTA 
 
 Perhepäivähoitajan tehtävään haki määräaikaan mennessä kaksi henkilöä. 

Johanna Turkki saapui haastatteluun. Toinen hakija ei kutsusta (sähköposti) ja 
useasta soittoyrityksestä huolimatta saapunut. Hanna-Leena Sippola ja Heikki 
Vainio haastattelivat. Haastattelujen pohjalta tehtävään esitetään valittavaksi 
Johanna Turkki.   

Johanna Turkki aloittaa tehtävässä määräaikaisena ja suorittaa 
perhepäivähoitajan ammattitutkinnon työn ohessa. Tutkinnon valmistuttua 
tehtävä jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Johanna on toimittanut lasten 
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (502/2002) 
mukainen rikosrekisteriotteen. Johanna Turkin koti on tarkastettu 
perhepäivähoitajan tehtävää varten useaan kertaan hänen toimiessaan kunnassa 
määräaikaisena hoitajana.  

PÄÄTÖS  Päätän valita Johanna Turkin Ypäjän kunnan perhepäivähoitajaksi 1.7.2017 - 
30.6.2018 KVTES:n mukaisin palkkaeduin.    

 
 
 
Toimiala- 
päällikkö Heikki Vainio 
 

 
Tiedoksi Johanna Turkki 
 Hanna-Leena Sippola 

Palkanlaskija  


