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Asia, jota päätös koskee Rakennusinsinööri/rakennusmestari 
 
Asia selostus     Pellon kunnassa on ollut julkisesti haettavana määräaikainen 

rakennusinsinööri/rakennusmestarin viransijaisuus ajalle 1.5.2021 - 
31.3.2022. Hakuaika oli 1.4. - 15.4.2021. 

 
Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on talonrakennusalan insinöörin- tai 
rakennusmestarin tutkinto. Työtehtävät koostuvat monipuolisista 
teknisen toimialan tehtävistä ja arvostamme rakennusteknistä 
osaamista, hyviä yhteistyötaitoja, tietoteknisiä perustaitoja sekä oma-
aloitteisuutta.  

 
Tehtävien hoitaminen edellyttää rakennusalan säädösten tuntemista, 
kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä hyvää 
suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Edellytyksenä on myös B-
luokan ajo-oikeus. 

 
Viran sijaisuuteen haki määräaikaan mennessä 7 henkilöä, joista 4 
kutsuttiin haastatteluun ja 3 saapui haastatteluun. Haastattelut tehtiin 
viikolla 16/2021. 

 
Päätös perusteluineen Elinvoimajohtajan päätöksellä rakennusinsinööri/rakennusmestarin 

viransijaiseksi valitaan Kai Kalevi Fagerström ajalle 1.6.2021 - 
31.3.2022. Mikäli Kai Kalevi Fagerström ei ota sijaisuutta vastaan, niin 
varasijalla on Jarmo Kiviniemi. 

 
Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä 
lääkärintodistus terveydentilastaan. Sijaisuudessa on 4 kuukauden 
koeaika. 

 
 
Allekirjoitus 
                            Kai Korhonen 
                          Elinvoimajohtaja 
 
Tiedoksi             Asianosaiset 
 
 
Oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet 
 
Valituskielto 
Kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n perusteella viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta tähän päätökseen 
sillä perusteella, että virkaehtosopimusta olisi virheellisesti sovellettu tai tulkittu eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai 
hallintoriita-asiana käsiteltäväksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille 
työtuomioistuimessa. Myöskään työntekijällä ei ole valitusoikeutta silloin, kun hänellä tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus 
panna asia vireille työtuomioistuimessa. Asian vireillepano työtuomioistuimessa edellyttää pääsopimuksen tai 
työehtosopimuksen mukaisia neuvotteluja. 
 
Oikaisuvaatimusoikeus 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Pellon kunta, elinvoimalautakunta, Kunnantie 
4, 95700 Pello. 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 



 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 
 
Päätöksen nähtäväksi asettaminen 
Päätös on yleisesti nähtävillä päätöksen tehneen viranhaltijan toimistolla päätöspäivämäärää seuraavan kuukauden 
ensimmäisenä arkimaanantaina klo 9.00 - 15.00. 
 
Tiedoksianto asianosaiselle  
Päätösjäljennös on toimitettu asianosaisille yllämainittuna päätöksentekopäivänä. 
 
Lisätietoja  


