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8 §
Virkasuhteen täyttäminen, Pihlajiston ala-asteen koulu, luokanopet-
taja, työavain KASKO-01-1224-20

HEL 2021-001120 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita luokanopettajan virkaan (va-
kanssinumero 6276) ********** sekä ensimmäiselle varasijalle **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2021 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa. 

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen 
terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden 
kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lu-
kien. Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan virka (vakanssinumero 6276) on ollut julkisesti haetta-
vana ajalla 7.1.2021-25.1.2021 Helsingin kaupungin sähköisessä rekry-
tointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikana-
vissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Pihlajiston ala-asteen kou-
lu.

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

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan tehtävät Pihlajiston 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. 

Määräajassa hakemuksen jätti 52 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 51 
hakijalla. 

Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin 13 hakijaa. Vi-
deohaastattelun perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin kolme haki-
jaa: **********
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Haastattelun suorittivat ajalla 15.-16.2.2021 rehtori ja apulaisrehtori.

**********

**********

**********

**********

Luokanopettajan tehtävässä korostuu kasvatuksellinen rooli oppilaan 
koulupäivässä. Yhdessä tekeminen ja yhteisvastuu oppilaista ovat 
enenevässä määrin keskiössä luokanopettajan työssä samoin kuin op-
pilaan aktiivisen roolin kasvattaminen. Erinomaiset vuorovaikutustaidot 
aikuisten ja lasten kanssa ovat välttämättömät samoin kuin halukkuus 
ja kyky yhteisopettajuuteen ja moninaisissa oppimisympäristöissä toi-
mimiseen.

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
Heli Färm, rehtori, puhelin: 310 82557

heli.farm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


