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30 §
Luokanopettajan virkaan ottaminen, Laajasalon peruskoulu, työ-
avain KASKO-01-257-19

HEL 2020-001243 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita luokanopettajan virkaan (va-
kanssinumero 2962) kasvatustieteen maisteri **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2020 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

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

Luokanopettajan virka (vakanssinumero 2962) on ollut julkisesti haetta-
vana ajalla 3.1.2020-22.1.2020 Helsingin kaupungin sähköisessä rekry-
tointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikana-
vissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Laajasalon peruskoulu.

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

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan tehtävät Laajasalon perus-
koulussa.

Luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen hen-
kilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukai-
nen kelpoisuus.

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

Lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus pari- tai tiimiopetta-
juudesta sekä digitaaliseen oppimiseen liittyvä osaaminen.
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Määräajassa hakemuksen jätti 27 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 26 
hakijalla.

Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin 10 hakijaa, joista 
yksi ei osallistunut haastatteluun. Videohaastatteluun osallistuivat 
********** ja **********

Haastattelun suorittivat rehtori ja apulaisrehtori.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 
2014. Hakija on toiminut vuodesta 2014 alkaen luokanopettajana Hel-
singin kaupungin palveluksessa. Hakija on suorittanut uimaopettajan ja 
MAPA-tutkinnot sekä täydennysopiskelee parhaillaan terveystiedon ai-
neopintoja.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 
2015. Tutkintoon sisältyy luokanopettajan kelpoisuuden lisäksi käsityön 
aineenopettajan kelpoisuus. Hakija on toiminut vuodesta 2015 alkaen 
luokanopettajana Helsingin kaupungin palveluksessa. Lisäksi hänellä 
on kokemusta jalkapallovalmentajan, urheiluvälinemyyjän ja kouluavus-
tajan tehtävistä.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 
2018, ja tradenomi (englanninkielinen koulutusohjelma), valmistumis-
vuosi 2006. Hakija on suorittanut Lions Quest -kurssin. Hakija on toimi-
nut vuodesta 2017 alkaen luokanopettajana Helsingin kaupungin palve-
luksessa. Lisäksi hän on työskennellyt sijoitusneuvojana ja yrittäjänä.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 
1996. Hän on työskennellyt Äänekosken ja Riihimäen kaupunkien, Val-
kealan kunnan ja Kouvolan kaupungin palveluksessa yhteensä 23 
vuotta luokanopettajana ja lisäksi vuodesta 2014 alkaen vararehtorina.

Kaikilla hakijoilla on kokemusta luokanopettajan tehtävästä. Haastatte-
luissa kaikki hakijat esittivät näkemyksensä yhteisopettajuuteen, digi-
taaliseen oppimiseen ja portfolioarviointiin sekä opetuksen kehittämi-
seen liittyen.

Luokanopettajan tehtävässä korostuu yhteistyö, monipuolisuus ja vah-
va pedagoginen ammattitaito. Laajasalon peruskoulussa luetaan eduk-
si kokemus pari- tai tiimiopettajuudesta sekä digitaaliseen oppimiseen 
liittyvä osaaminen.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, kou-
lutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin 
perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitami-
seen on ********** Hänen valintaansa puoltaa hänen työkokemuksensa 
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ja luokanopettajan tehtävässä osoittama kykynsä yhteistyöhön ja vahva 
sitoutumisensa opetuksen kehittämiseen.

Hakija ********** hakija ********** ja hakija ********** on kaikilla työkoke-
muksen, koulutuksen ja haastatteluista ilmenneiden seikkojen kokonai-
sarvioinnin perusteella parhaat edellytykset viran menestykselliseen 
hoitamiseen. Laajasalon peruskoulussa on avoinna viisi luokanopetta-
jan virkaa. Hakija ********** on valittu luokanopettajan virkaan, joka oli 
haettavana työavaimella KASKO-01-253-19 ja hakija ********** luokan-
opettajan virkaan, joka oli haettavan työavaimella KASKO-01-255-19.

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
Marja Riitta Rautaparta, rehtori, puhelin: 310 80785

marja.rautaparta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


