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PERUSOPETUKSEN VIRKAJÄRJESTELYJEN TARKASTELEMINEN: 

SISÄINEN VIRKASIIRTO 

 
  

Pukkilan kunnan perusopetuksessa on yksi erityisluokanopettajan, yksi laaja-alaisen 
erityisopettajan ja yhdeksän luokanopettajan virkaa. Kahdeksassa luokanopettajan 
virassa on tällä hetkellä viranhaltija ja yksi on täytetty määräaikaisena. Erityisluokan-
opettajan tehtävää hoitaa tällä hetkellä erityisopettajan kelpoisuutta vailla oleva henkilö. 
Torpin koulun lakkauttamisen jälkeen olemassa olevia luokanopettajan virkoja on kaksi 
enemmän kuin olemassa olevia yleisopetuksen luokkia, joten virkajärjestelyjen tarkas-
teleminen on ollut kuluvan kevään aikana aiheellista.  
 
Mari Puustinen on valmistunut 4.3.2019 Helsingin Yliopistosta erityisopettajaksi ja on 
saanut sekä erityisluokanopettajan että laaja-alaisen erityisopettajan kelpoisuuden. 
Koska perusopetuksessa on avoin erityisluokanopettajan virka, ehdotti allekirjoittanut 
Puustiselle sisäistä virkasiirtoa. Puustinen antoi suostumuksensa viran siirtämiseen 
24.4.2019. 
 
Voimassa olevien säädösten mukaan viranhaltija voidaan siirtää kunnan toiseen virka-
suhteeseen edellyttäen, että viranhaltija täyttää sen virkasuhteen kelpoisuusvaatimuk-
set, johon hänet siirretään, tätä virkaa voidaan pitää hänelle sopivana, hänen asemansa 
toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena siirtoon 
on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinai-
nen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa. 

Päätös/ 

Allekirjoitus 
 
Mari Puustisen virkasuhde luokanopettajana päättyy 31.7.2019. Puustinen siirtyy hoita-
maan erityisluokanopettajan virkaa 1.8.2019 alkaen. Virka on vakituinen. Hänen ase-
mansa Pukkilan kunnan toistaiseksi otettuna viranhaltijana ei muutu. Palkkaus määräy-
tyy OVTES:n mukaan aikaisempi työkokemus huomioon ottaen. 

  
 
Anne Leppäkoski 
Rehtori 

  
Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen  

Pukkilan kunnanhallitukselle, Hallitustie 2, 07560 PUKKILA, neljäntoista (14) päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja 
se on oikaisuvaatimuksen 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 

Mari Puustinen, Juha Myyryläinen, kunnanhallitus, palkanlaskenta 
Päivämäärä 

25.4.2019 
 

 [  ] Lähetetty postitse  
saantitodistusta vastaan 
 

[  ] Lähetetty postitse  
tavallisena kirjeenä 
 

[  ] Lähetetty sisäisessä 
postissa  
 

 [  ] Luovutettu asianosaiselle 
 

[x] Lähetetty sähköpostitse  
 

 

  
 
 

 
 
 

 Tiedoksiantajan allekirjoitus ja virka-asema Vastaanottajan allekirjoitus 

 


