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Luokanopettajan virka - Sanna-Kaisa Pöyhönen

Joroisten kunnassa oli haettavana neljä toistaiseksi voimassa 
olevaa luokanopettajan virkaa. 

Hallintosäännön 7 luvussa 25 §:ssä 19. kohdassa määritellään, 
että kunnanhallitus päättää vakinaisen henkilöstön täyttölupien 
myöntämisestä. 
Hallitus päätti myöntää täyttöluvat virkoihin kokouksessaan 
7.2.2022 § 12. Virat ovat olleet haettavana Kuntarekryssä, 
kunnan kotisivuilla ja TE-palvelun sivuilla. 

Virkoihin valitut valitaan Joroisten kunnan luokanopettajiksi.  
Opetuksenjärjestäjä voi määritellä virkojen sijoituspaikan 
Joroisten perusopetuksessa. Viran sijoituspaikka voi vaihdella 
tarpeen mukaan.  

Joroisten kunnassa opetus järjestetään perus- ja lukio-opetuksen 
järjestämissuunnitelman mukaisesti vuosille 2020-2025. 
Suunnitelman toteuttaminen voi vaatia virkojen tarkastelua 
vuosittain. 

Määräaikaan mennessä paikkoja haki yhteensä 8 henkilöä. 
Haastatteluun päätettiin kutsua hakemuksissa esille tulleiden 
tietojen perusteella 7 henkilöä. Yksi hakijoista ilmoitti ennen 
haastattelua, ettei ole käytettävissä virkoihin, koska on työllistynyt 
toisaalle.

Yleisiä virkanimitysperusteita on kolme. Ne ovat kyky, taito ja 
koeteltu kansalaiskunto. 
Kyky viittaa henkilön koulutukseen ja työkokemukseen, joten 
henkilön kykyä tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota sellaisiin 
tietoihin ja taitoihin, jotka hän on saavuttanut koulutuksella ja 
työkokemuksella. Lisäksi kyvyllä tarkoitetaan esimerkiksi luontais-
ta lahjakkuutta, työkykyä, järjestelykykyä ja johtamiskykyä. 
Taito puolestaan viittaa henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. 
Koeteltu kansalaiskunto liittyy kansalaistoimintaan sekä 
nuhteettomaan käytökseen. 

Virkaan haettaessa hakuilmoituksessa määriteltiin erityisiä vaati-
muksia ja toiveita viran hoitoon liittyen.

Virkaan 1 määriteltiin, että luokanopettajan pätevyyden lisäksi 
hakijoilta edellytettiin alkuopetuksen perusopintoja. Kokemus S2-
opetuksesta ja kiinnostus opettaa suomen kieltä ja kirjallisuutta 
vuosiluokille 1-9 katsotiin eduksi.

Valittava henkilö osoitti hakemuksessa sekä haastattelu-
tilanteessa, että hänellä on parhaat taidot ja kyky viran 
hoitamiseen. Lisäksi valitulla henkilöllä on vahva ja laaja 
käytännön kokemus sekä osaaminen alkuopetuksessa.
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Päätös Hallintosäännön 45 § nojalla päätän, että Joroisten kuntaan 
luokanopettajan virkaan valitaan esittelytekstissä mainituin 
perustein KM Sanna-Kaisa Pöyhönen. Hakemuksessa sekä 
haastatteluissa esille tulleiden tietojen perusteella Pöyhösellä oli 
paras kyky, taito ja koeteltu kansalaiskunto.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n 
mukaan. 

Virka tulee ottaa kirjallisesti vastaan 30 päivän sisällä valinnasta. 
Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava 
hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä lasten 
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 
(504/2002) 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

Jakelu Sanna-Kaisa Pöyhönen
Muu virkaa hakeneet
Yhtenäiskoulun rehtori
Palkkahallinto 

Päiväys ja allekirjoitus 29.04.2022

Heli Kukkohovi
Sivistysjohtaja

Asiakirja on allekirjoitettu koneellisesti Joroisten kunnan 
asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kunnanvirastolta.

Nähtävilläolo Päätöspöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Joroisten kunnan 
verkkosivuilla 2.5.2022 alkaen.
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Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraavalle kunnan 
toimielimelle:

Joroisten kunta
Sivistyslautakunta
Lentoasemantie 130
79600 JOROINEN

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua 
siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä 
oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:
- päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
- asiakirjat, joihin vedotaan


