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Asia/Ärende

Luokanopettajan valinta, Lukkarin koulu (vakanssi 237404)

Perustelu/Motivering

Sipoon kunnan koulutuspalveluilla on ollut haettavana luokanopettajan vakinainen
virka, jossa sijoituspaikkana on Lukkarin koulu. Virka on ollut haettavana Sipoon
kunnan nettisivuilla sekä Kuntarekry.fi, mol.fi ja Monster.fi -sivustoilla 11.6.24.6.2019 välisen ajan sekä uudelleen 12.7.-2.8.2019.
Viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (968/98) mukaisesti. Edellytämme
tehtävässä valmiutta yhteisopettajuuteen, hyviä ryhmänohjaus- ja
vuorovaikutustaitoja, kiinnostusta ja halua kehittää oppilaslähtöisiä ja joustavia
opetusjärjestelyitä.
Eduksi katsomme kaksoiskelpoisuuden (aineenopetuskelpoisuus
taito/taideaineissa: käsityö, kuvataide, liikunta, musiikki), kokemusta
yhteisopettajuudesta ja moniammatillisesta tiimityöskentelystä, kokemusta kielija kulttuuriryhmien opetuksesta sekä monipuoliset digitaidot.
Määräaikaan mennessä virkaa haki kahdeksan (8) henkilöä, joista kuusi
muodollisen kelpoisuuden omaavaa hakijaa kutsuttiin haastatteluun ja neljä
hakijaa veti hakemuksensa pois. Haastattelijoina toimivat koulun rehtori Rauno
Mononen ja johtava koulupsykologi Anne Salmela sekä toisella kierroksella rehtori
Rauno Mononen ja rekrytointiasiantuntija Kati Hautakorpi.
Hakemuksien sekä haastatteluiden pohjalta on suoritettu kokonaisarvio hakijoista.
Kokonaisarviossa on huomioitu kelpoisuus, aikaisempi työkokemus ja sopivuus
peruskoulun opetus- ja kasvatustyöhön, yleiset nimitysperusteet sekä hakijan
vahvuudet opetuksen järjestämisen tarpeisiin nähden. Kokonaisarvion perusteella
haastattelijat esittävät, että virkaan valitaan kasvatustieteen maisteri,
luokanopettaja Niina Siipo. Hänen ansioikseen on katsottu monipuolinen pitkä
työkokemus ja osaaminen peruskouluopetuksesta, hyvät ryhmänhallintataidot
sekä yhteistyötaidot.
Valinta vahvistetaan, kun asianosainen on esittänyt hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien
rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisen
rikosrekisteriotteen.

Päätös/Beslut

Luokanopettajan virkaan (vakanssi 236413) valitaan KM Niina Siipo.

Kurt Torsell
sivistysjohtaja / bildningsdirektör
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. / Detta dokument har
underskrivits elektroniskt.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen

Sipoon kunta, Sivistysvaliokunta
Iso Kylätie 18
PL 7, 04131 Sipoo
kirjaamo@sipoo.fi
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tämän päätöksen
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi

vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite

päätös, johon haetaan oikaisua

miten päätöstä halutaan oikaista

oikaisuvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING
Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt.
Omprövningsmyndighet

Sibbo kommun, Bildningsutskottet
Stora Byvägen 18
PB7, 04131 Sibbo
registrering@sibbo.fi
Tidsfrist för begäran om omprövning
Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Rätt att begära omprövning
Omprövning får begäras av:

den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt
påverkas av beslutet (part), och

kommunmedlemmar.
Omprövningsbegärans form och innehåll
I omprövningsbegäran ska uppges:

namnet på samt postadress för den som har begärt omprövning

det beslut i vilket omprövning begärs

hurdan omprövning som begärs

på vilka grunder omprövning begärs.
Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller
kravet på skriftlig form.

