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PÄÄTOIMINEN VAKITUINEN TUNTIOPETTAJA 
Lisätiedot 

Asia Päätoimisen tuntiopettajan palkkaaminen 
Asianosaiset Kimmo Kurppa 
Selostus asiasta Rasekon ammattiopistossa oli haettavana tekniikan päätoimisen tuntiopettajan 

tehtävä. Tehtävä oli avoinna www-sivuilla ja hakemukset pyydettiin 
toimittamaan 25.7.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen 
hakemukset@raseko.fi. 
 
Pääpaino opetuksessa on logistiikan perustutkinto-opiskelijoiden 
(varastonhoitaja) opetuksessa ja ohjauksessa. 
 
Edellytyksenä on soveltuva korkeakoulututkinto, opettajan pedagogiset opinnot 
ja alan työkokemus. 
 
Määräajassa saapui 4 hakemusta. Hakijoista 2 on muodollisesti päteviä. 
Hakijoista haastateltiin 3, haastattelijana oli rehtori Reijo Rantanen. 
 
Kimmo Kurppa on koulutukseltaan insinööri (AMK) ja kauppatieteiden maisteri 
(KM). Hän on muodollisesti pätevä ammatillinen opettaja, jolla on vankka ja 
monipuolinen alan työkokemus. 
 
Rehtori esittää, että Kimmo Kurppa valitaan päätoimiseksi tuntiopettajaksi 
3.8.2021 alkaen. 
 
Raision seudun koulutuskuntayhtymän hallintosääntö: 
35 § Johtava rehtori ottaa henkilöt yli vuoden kestävään työ- tai virkasuhteeseen 

Perustelut Raision seudun koulutuskuntayhtymän hallintosääntö 
Päätös Otan Kimmo Kurpan Rasekon ammattiopiston päätoimiseksi tuntiopettajaksi 

tekniikan koulutusalalle 3.8.2021 alkaen toistaiseksi. 
Virkasuhteen ehdot OVTES C-osion liitteen 1 mukaiset. Vapaajaksot 3.8. - 
31.12.2021 ovat oppilaitoksen vapaajaksot.  
Koeaika on 6 kuukautta.  
Päätös on ehdollinen, kunnes Kimmo Kurppa on toimittanut terveydentilastaan 
hyväksyttävän selvityksen ja rikosrekisteriotteen. Selvitykset tulee toimittaa 
3.9.2021 mennessä.  
 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 
2.8.2021. 

Allekirjoitus 
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 Maria Taipale 
johtava rehtori 

Lisätietojen antaja . 

Oikaisuvaatimus Viranomainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä  
Yhtymähallitus  
Purokatu 1  
21200 Raisio  
tai  
kirjaamo@raseko.fi  

 Valitusaika 14 pv.  

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.  
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) 
sekä kuntayhtymän jäsenkunta tai sen jäsen.  
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.  
Oikaisuvaatimus on toimitettava Raision seudun kuntayhtymän kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 
Kirjaamo on auki arkipäivisin klo 9-15.  
Kuntayhtymän jäsenkunnan tai sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä 
kuntayhtymän kotisivuilla. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin 
lähettämisestä.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Jos muutoksenhakuajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä tämän jälkeen.  
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.  
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:  
• päätös, johon haetaan oikaisua  
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi  
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.  
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite 
ja puhelinnumero.  
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, 
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.  
 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää kuntayhtymän 
kirjaamosta.  
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Tiedoksianto Tämä päätös on annettu tiedoksi 
Kimmo Kurppa 
Reijo Rantanen, Pauliina Sarilo, palkat toimisto 

 


