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Varhaiskasvatuksen opettaja, 2 paikkaa, Pyhtään kunta, Pyhtää 

 

Haemme Pyhtään kunnan varhaiskasvatukseen kahta (2) varhaiskasvatuksen opettajaa toistaiseksi 

voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtävien sijoituspaikka on päiväkoti Majakka. Työsuhteet alkavat 

2.8.2021 ja 1.11.2021. 

Pyhtää on 5200 asukkaan kunta Kotkan läheisyydessä, joka tarjoaa rauhallisen ja luonnonkauniin 

ympäristön toteuttaa varhaiskasvatusta. Keskeisimpiä painopistealueita toiminnassamme ovat ympäristö-, 

luonto- ja liikuntakasvatus. Etsimmekin nyt ammattitaitoiseen ja sitoutuneeseen joukkoomme innostuneita 

varhaiskasvatuksen opettajia. 

 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät varhaiskasvatuslain 26 § (540/2018) tai siirtymäsäännöksen 75 § 

mukaan. Soveltuvia tutkintoja ovat esimerkiksi kasvatustieteen kandidaatti (lto) ja sosionomi (AMK), johon 

sisältyy varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuteen tarvittavat 60 op varhaiskasvatuksen ja 

sosiaalipedagogiikan opintoja. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös valmistumisen loppuvaiheessa olevat 

hakijat huomioidaan tehtävää täytettäessä. Kutsu haastatteluun lähetetään perjantaina 18.6 ja haastattelut 

pidetään 12. - 13.7. Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään haastatteluun kutsutuilta. 

 

Toivomme hakijalta hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, sensitiivisyyttä sekä kehittävää ja 

ratkaisukeskeistä työotetta. Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäväkohtainen palkka on 2657,25 €. 

 

Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan 

selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus 

terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksiannosta. Tehtävissä noudatetaan 

kuuden (6) kuukauden koeaikaa.  

Lisätietoja tehtävistä antaa varhaiskasvatuspäällikkö Mari Peltola, p. 044 767 6671. 

Toimita hakemuksesi torstaihin 17.6.2021 klo 23.59 mennessä s-postilla osoitteeseen: 

mari.peltola@pyhtaa.fi tai osoitteella Mari Peltola, päiväkoti Majakka, Hirventie 31, 49210 Huutjärvi. 
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Varhaiskasvatuksen avustaja, 1 paikka, Pyhtään kunta, Pyhtää 
 
Haemme Pyhtään kunnan varhaiskasvatukseen lapsen henkilökohtaista avustajaa ajalle 2.8.2021-30.6.2022. 
Tehtävän sijoituspaikka on Daghemmet Måsarna Purolassa. 

 
Pyhtää on 5200 asukkaan kunta Kotkan läheisyydessä, joka tarjoaa rauhallisen ja luonnonkauniin 
ympäristön toteuttaa varhaiskasvatusta. Keskeisimpiä painopistealueita toiminnassamme ovat ympäristö-, 
luonto- ja liikuntakasvatus.  
 
Etsimme oma-aloitteista ja mielellään ruotsinkielentaitoista avustajaa, jolla on hyvät vuorovaikutus- ja 
tiimityötaidot. Arvostamme myös joustavuutta ja ammatillista työotetta. 

Eduksi katsotaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu 

vastaava soveltuva koulutus. Haussa huomioidaan myös aiemmin hankittu kokemus toimia erityistä tukea 

tarvitsevien lasten kanssa.  

Varhaiskasvatuksen avustajan tehtäväkohtainen palkka on 1824,97 €.  
 
Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan 
selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävissä noudatetaan kolmen (3) 
kuukauden koeaikaa. Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään haastatteluun kutsutuilta. 
Lisätietoja tehtävästä antaa varhaiskasvatuspäällikkö Mari Peltola, p. 044 767 6671. 
Toimita hakemuksesi torstaihin 17.6.2021 klo 23.59 mennessä s-postilla osoitteeseen: 
mari.peltola@pyhtaa.fi tai osoitteella Mari Peltola, päiväkoti Majakka, Hirventie 31, 49210 Huutjärvi. 
 

 

 

 

 

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, 1 paikka, Pyhtään kunta, Pyhtää 

 

Haemme Pyhtään kunnan varhaiskasvatukseen lastenhoitajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 

1.8.2019 alkaen. Tehtävän sijoituspaikka on vuorohoitoryhmässä ja paikan vastaanottajan on sitouduttava 

tekemään vuorotyötä. 

 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) 28§ mukaisesti. 

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään on kasvatus- ja ohjausalan 

perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai 

joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla. 

 

Toivomme hakijalta hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, sensitiivistä työotetta sekä myönteistä 

asennetta. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2194,50€. 
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Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan 

selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus 

terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksiannosta. Tehtävissä noudatetaan 

kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään haastatteluun kutsutuilta. 

 

Toimita hakemuksesi torstaihin 25.4 klo 15.00 mennessä s-postilla osoitteeseen: mari.peltola@pyhtaa.fi tai 

osoitteella Mari Peltola, päiväkoti Majakka, Hirventie 31, 49210 Huutjärvi. 
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