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11 §
Erityisluokanopettajan virkaan ottaminen, Porolahden peruskoulu, 
työavain KASKO-01-355-19

HEL 2020-001254 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita erityisluokanopettajan vir-
kaan (vakanssinumero 5975) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2020 lukien.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuu-
den (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 
edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoite-
tun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen 
terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden 
kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lu-
kien.

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan virka (vakanssinumero 5975) on ollut julkisesti 
haettavana ajalla 3.1.2020-22.1.2020 Helsingin kaupungin sähköisessä 
rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointi-
kanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Porolahden peruskou-
lu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan 
opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 
päättää aluepäällikkö. 

Viranhaltijan tehtävänä on erityisluokanopettajan tehtävät Porolahden 
peruskoulussa.

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mu-
kainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, 
kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 

Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin kykyä tiimityöhön ja valmiutta 
yhteistoiminnallisiin työtapoihin sekä joustaviin opetusjärjestelyihin 
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yleis- ja erityisopetuksen välillä. Eduksi luettiin tieto- ja viestintätekno-
logian pedagoginen osaaminen.

Määräajassa hakemuksen jätti 4 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 2 ha-
kijalla. 

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa, joista 
toinen perui hakemuksensa. Haastatteluun osallistui ajalla 28. - 
31.1.2020 yksi hakija: **********

Haastattelun suorittivat rehtori ja apulaisrehtori.

**********

Erityisluokanopettajan tehtävässä korostuu erityisen tuen toimintamal-
lien hallinta ja yhteistyö verkostojen kanssa. Erityisluokanopettaja toimii 
erityisluokassa osana tiimiä, jolloin yhteistyötaidot korostuvat. Erityis-
luokanopettajan tehtävässä SLI-luokassa korostuvat lisäksi oppilaiden 
kielellisten valmiuksien ja kommunikaatiotaitojen vahvistaminen.

**********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisu-
vaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rek-
rytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksen-
sa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot
Mari Heikkinen, rehtori, puhelin: 310 25840

mari.k.heikkinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


