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Pukkila. Lähellä. Ihana ja idyllinen. Turvallinen. Puhdas asua ja elää.   

 PUKKILAN KUNTA • 07560 PUKKILA • palvelupiste@pukkila.fi • www.pukkila.fi 

 

ROHKEUS 

LÄHEISYYS 
SUJUVUUS 

Pukkilan kunta hakee määräaikaista 
erityisluokanopettajaa ajalle 2.2.2022 - 4.6.2022  
 
Luokanopettaja toimii 1.- 3.lk pienryhmän opettajana Kirkonkylän koulussa  
 
Pukkilan Kirkonkylän koulu on yksisarjainen peruskoulu ja koulussamme on noin 160 

oppilasta esiopetuksesta kuudenteen luokkaan. Koululla toimii myös kaksi 

yhdysluokkamuotoista pienryhmää. Oppilaita tuetaan kasvamaan itsestään, muista ihmisistä, 
ympäröivästä yhteiskunnasta ja luonnosta välittäviksi vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi. 

Pidämme tärkeänä turvallisen ja rohkaisevan ilmapiirin luomista kaikessa toiminnassamme. 
Aktiivinen oppilaskunta ja Liikkuva koulu -toiminta ovat osana arkea. Kirkonkylän koulu on 

tiivistä yhteistyötä tekevä, kehittämismyönteinen ja lämminhenkinen työyhteisö.   

 
Tehtävässä edellytetään hyvää pedagogista osaamista, vahvoja tiimityötaitoja, sekä 

kyvykkyyttä toimia yhteistyössä vuosiluokkien opettajien, koulunkäynninohjaajan ja 
kouluyhteisön kanssa. Arvostamme alakoulutyökokemusta ja osaamista alakoulun 

oppiaineiden parista, taito- ja taideaineiden opetuksen parista, sekä tieto- ja 

viestintätekniikan hyvästä hallinnasta opetuskäytössä. 
 

Kokemus alkuopetuksesta, kolmiportaisen tuen soveltamisesta ja toteutuksista, halukkuus 
tiiviiseen ja toimivaan huoltajayhteistyöhön, sekä hyvä paineensietokykyä arjen tilanteissa 

olisivat taitoja, jota hakijalta toivomme. Työssä tarvitaan vahvaa johdonmukaista pedagogista 
työotetta. Säännöllinen ja lapsen arjen käytänteitä rakentava huoltajayhteistyö on 

merkityksellinen osa erityisluokan opetusta. Työtehtävässä vaaditaan myös taitoa nähdä lapsi 

yksilönä ja ainutkertaisena omine taitoineen sekä osaamisineen. Arvostamme osaamista myös 
moniammatillisen tuen järjestämisessä sekä tietoa tai hyviä verkostoja erilaisista 

yhteiskunnallisen tuen palvelurakenteista.  
 

Hakijalta toivotaan eritysluokanopettajan tai luokanopettajan pätevyyttä. Eduksi katsotaan 

työkokemus pienryhmämuotoisesta luokanopetuksesta. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät 
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. 

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat 
hakijat otetaan huomioon valinnassa. Haastatteluun kutsutun on varauduttava esittämään 

haastattelussa alkuperäiset opinto- ja palvelussuhdetodistukset 
 

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan, sekä esitettävä 

lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. 
Palkka määräytyy OVTES:n sekä Pukkilan kunnan työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti. 

Tehtävässä noudatetaan 3 kk koeaikaa.  
 

Hakuilmoitus löytyy osoitteesta www.te-palvelut.fi/te/fi/  sekä  www.pukkila.fi Hakemukset 

toimitetaan sähköpostitse jaana.viuhkola@pukkila.fi otsikolla Erityisluokanopettaja.  
Lisätietoja: rehtori Jaana Viuhkola, p. 040 5524 074  

 
Hakuaika päättyy 2.2.2022 klo 14. Haastattelut aloitetaan jo hakuaikana. 

 
Pukkilan kunta on Savuton kunta. www.pukkila.fi 
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