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LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISUUS AJALLE 10.1.2022-4.6.2022 
  

Luokanopettajan viransijaisen tehtävä 5.lk luokanopettajan määräaikai-
seen virkaan. 
 
Kelpoisuusasetuksessa (14.12.1998/986) on säädetty opetustoimen 
henkilöstön kelpoisuuksista sekä siitä, milloin ja miten henkilö voidaan 
ottaa antamaan opetusta, vaikkei hän täytä kaikkia kelpoisuusvaatimuk-
sia. Väliaikaisesti opetusta antavan henkilön voi määrätä antamaan ope-
tusta yli kuuden kuukauden ajaksi muusta erityisestä syystä. Kelpoi-
suusasetuksen 23 §:n mukaan määräaika on enintään vuosi. Kunnalli-
sesta viranhaltijasta annetun lain 3 §:n mukaan viranhaltija otetaan vir-
kasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi. Määräaikaista virkasuhdetta 
voidaan käyttää vain perustellusta syystä.  
 
Huomioiden viransijaisuuden keston, ja ottaen huomioon kuluneen syys-
lukukauden vaatimukset, lasten edun, jatkuvuuden, oppimistulosten ja 
lasten hyvinvoinnin, Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 3 §:n, se-
kä Asetuksen opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista 23 §:n mukaisesti, 
on perusteltua päättää, että viransijaisuutta kevätlukukaudella 10.1.2022 
- 4.6.2022 tekee Tarja Reijonen.  
 
Tarjalla on työkokemusta perusopetuksen parista mm. luokanopetuk-
sessa, sekä eritystä tukea tarvitsevien lasten kolmiportaisen tuen ja mo-
niammatillisen tuen järjestämisestä. Tarja on osoittanut erinomaista ky-
kyä vahvaan pedagogiseen - ja johdonmukaiseen kasvatukselliseen se-
kä pitkäjänteiseen työotteeseen. Hänellä on hyvä paineensietokyky ja 
tarvittavat yhteistyötaidot huoltaja- ja kouluyhteisön kanssa tehtävään 
kasvatusyhteistyöhön. Hänellä on vaadittavaa osaamista taito- ja taide-
aineissa, sekä kaikkien alakoulun oppiaineiden parista. Tarjalla on taitoa 
tieto- ja viestintätekniikan käyttämisestä erilaisissa oppimisympäristöis-
sä. Hän on idearikas ja halukas kehittämään kouluyhteisön toimintaa.  
 

Päätös/ 

Allekirjoitus 
 
Määräaikaiseen luokanopettajan viransijaisuuteen ajalle 10.1.2022 - 
4.6.2022 valitaan Tarja Reijonen.  
 
Koska Reijonen jatkaa Pukkilan perusopetuksen palveluksessa ja hän 
on näyttänyt esimiehelle lain 504/2002 mukaisen rikosrekisteriotteen 
sekä todistuksen terveydentilastaan, ei niitä tässä tapauksessa enää 
vaadita uudelleen esitettäväksi. 
 

  
 
 
Jaana Viuhkola  
rehtori 
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Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pukkilan kunnanhalli-

tukselle, Onnintie 3, 07560 PUKKILA, neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on oikaisuvaati-
muksen tekijän allekirjoitettava. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, ellei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaan-
titodistukseen merkittynä aikana.  

Julkisesti nähtävänä  
Tiedoksianto Kenelle 

tehtävään valittu, hyvinvointilautakunta, kunnanjohtaja, palkanlas-
kenta 

Päivämäärä 

 
 

 [  ] Lähetetty postitse  
saantitodistusta vastaan 
 

[  ] Lähetetty postitse  
tavallisena kirjeenä 
 

[  ] Lähetetty sisäisessä 
postissa  
 

 [  ] Luovutettu asianosaiselle 
 

[x] Lähetetty sähköpostitse  
 

 

  
 
 

 
 
 

 Tiedoksiantajan allekirjoitus ja virka-asema Vastaanottajan allekirjoitus 

 


