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38 §
Luokanopettajan virkaan ottaminen, Hertsikan ala-asteen koulu, 
työavain KASKO-01-179-19

HEL 2020-001242 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita luokanopettajan virkaan (va-
kanssinumero 6211) ********** sekä ensimmäiselle varasijalle **********

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 rikosrekisteriotteen (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityk-
sen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukau-
den kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista 
lukien.

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan virka (vakanssinumero 6211) on ollut julkisesti haetta-
vana ajalla 3.1.2020–22.1.2020 Helsingin kaupungin sähköisessä rek-
rytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointika-
navissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Hertsikan ala-asteen 
koulu. 

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

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan tehtävät Hertsikan ala-
asteen 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.  
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Määräajassa hakemuksen jätti 33 hakijaa, joilla kaikilla oli tehtävään 
vaadittu kelpoisuus. Kolme hakijaa perui hakemuksensa haun päätyt-
tyä.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 3.2.2020 kuusi haki-
jaa, joista neljä otti haastattelukutsun vastaan. Haastatteluun osallistui-
vat **********

Haastattelut suorittivat rehtori ja apulaisrehtori. 

**********

**********

**********

**********

**********

Luokanopettajan tehtävässä korostuu kyky opettaa eri-ikäisiä oppijoita, 
joiden kouluarki on Hertsikan ala-asteen opetussuunnitelman mukai-
sesti rakennettu vuosiluokkiin sitomattoman opetussuunnitelman mu-
kaisesti ikäintegraationa yhdysluokkiin 1.-3. ja 4.-6. Viran tehtävät sijoit-
tuvat tällä hetkellä 4.-6.-luokkien opetukseen. Luokanopettajakokemuk-
sen lisäksi arvostamme kokemusta digitaalisten oppimateriaalien ja 
oppimisympäristöjen käytöstä, kokemusta käsityönopetuksesta. Koke-
mus erilaisista oppijoista ja inkluusiosta katsotaan myös eduksi.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, kou-
lutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin 
perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitami-
seen on **********

Varasijalle valittiin **********

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
Ilkka Olkkonen, rehtori, puhelin: 310 82620

ilkka.olkkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


