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Pornaisten kunnan perusopetuksessa julistetaan haettaviksi  
 

erityisluokanopettajan virka 9.1.2023 alkaen  
  

Pornaisten kunta sijaitsee keskisellä Uudellamaalla, josta etäisyyttä 
Mäntsälään, Järvenpäähän tai Sipooseen on noin 20 km ja Porvoo-
seen noin 25 km. Viran sijoituspaikassa, Pornaisten Yhtenäiskoulussa, 
opiskelee noin 475 oppilasta vuosiluokilla esiopetus – 9. lk ja koulul-
lamme työskentelee 70 aikuista.  
 
Haemme hyvän yhteistyön ja työilmapiirin kouluumme eritysluokan-
opettajaa, joka toimii kevätlukukauden 2023 ajan vuosiluokkien 2 – 3 
opetuksessa, noin 70 oppilaan tukena. Erityisluokanopettaja toimii 
ammattitaitoisten luokanopettajien kanssa yhteisopettajuuden ja 
joustavien opetusjärjestelyjen periaatteella. Lisäksi vuosiluokkien tu-
kena on koulunkäynnin ohjaajia. Opetuksen henkilöresursointi on hy-
vällä tasolla. 
 
Virkaan valittu pääsee mukaan koulun ja kunnan erityisopettajien ja 
erityisluokanopettajien kollegiaaliseen, hyvällä kehittämisotteella to-
teutuvaan yhteistyöverkostoon.  
Viranhaltija pääsee osallistumaan aktiivisesti moniammatilliseen ja -
alaiseen yhteistyöhön perusopetuksessa sekä erilaisissa verkostois-
sa. Arvostamme myönteistä asennetta opetussuunnitelman mukai-
seen joustavien opetusjärjestelyiden ja yhteisopettajuuden kehittä-
miseen, oman työn organisointikykyä sekä kokemusta verkostoyh-
teistyöstä.  
 
Pornaisten kunta on koulutusmyönteinen ja pitää henkilöstön am-
matillista osaamista kehittymistä tärkeänä.  
 
Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kel-
poisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 luvun 3 § 8 mu-
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kaisesti. Tehtävän palkkaus OVTES:n mukaisesti, opetusvelvollisuus 22 
vvt. Pornaisten kunta maksaa erityisopettajille 75 € korkeampaa teh-
täväkohtaista palkkaa. 
 
Tehtävään valitun tulee esittää nähtäväksi lasten kanssa työskente-
levien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain 14.6.2002/504 3§:n 
edellyttämä rikosrekisteriote sekä toimittaa hyväksyttävä lääkärinto-
distus terveydentilastaan ennen tehtävässä aloittamistaan. Tehtä-
vän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 
 
Lisätietoja virasta kertoo rehtori Lea Backman (p. 040 174 5085). Säh-
köpostilla lähetettyihin kysymyksiin saa vastauksen osoitteesta 
lea.backman@edu.pornainen.fi. 
 
Hakemukset tulee osoittaa rehtorille ja lähettää 7.12.2022 klo 12.00 
mennessä osoitteella Pornaisten Yhtenäiskoulu, Koulutie 4, 07170 Por-
nainen tai yllä mainittuun sähköpostiin. Hakemukseen tulee liittää CV. 
 

 
 Pornainen, 22.11.2022   rehtori 
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