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10 §
Virkasuhteen täyttäminen, Latokartanon peruskoulu, erityisluokan-
opettaja, työavain KASKO 01-1266-20

HEL 2021-000909 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita erityisluokanopettajan vir-
kaan (vakanssinumero 5759) **********

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

Erityisluokanopettajan virka (vakanssinumero 5759) on ollut julkisesti 
haettavana ajalla 7.1.2021–25.1.2021 Helsingin kaupungin sähköises-
sä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytoin-
tikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Latokartanon perus-
koulu.

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

Viranhaltijan tehtävänä on erityisluokanopettajan tehtävät Latokartanon 
peruskoulussa.

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

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin 
eduksi kokemus yhteisopettajuudesta sekä oppimisen tuen järjestämi-
sestä.

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

Määräajassa hakemuksen jätti neljä hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 
kaikilla neljällä hakijalla. 
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Hakemusten perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa: 
**********

Haastattelun suorittivat ajalla 26.1.2021–27.1.2021 rehtori ja apulais-
rehtori.

**********

**********

**********

**********

Erityisluokanopettajan tehtävässä korostuvat vuorovaikutus- ja yhteis-
työtaidot sekä monipuoliset taidot opetuksen eriyttämiseen. Opetusta ja 
tuen suunnittelua tehdään verkostoissa ja siksi yhteistyötaidot korostu-
vat tehtävässä.

Latokartanon peruskoulussa on avoinna yhteensä 2 erityisluokanopet-
tajan virkaa. Hakija ********** on valittu toiseen erityisluokanopettajan 
virkaan, joka oli haettavana työavaimella KASKO-01-1265-20.

Aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä 
haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, et-
tä parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on 
**********

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
Teemu Lappalainen, rehtori, puhelin: 310 28667

teemu.lappalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


