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Asia, jota päätös koskee RAKENNUSMESTARI-RAKENNUSTARKASTAJAN VAKITUISEN 

VIRAN TÄYTTÄMINEN 
 
Asia selostus     Pellon elinvoimalautakunta on 22.11.2022 § 107 käynnistänyt haun 
  rakennusmestari-rakennustarkastajan virkaan. Virka on ollut haettavana 
  25.11.-15.12.2022 klo 15.00 mennessä. 
 
  Viran kelpoisuusehtona on MRA 4.3 § mukainen tehtävään soveltuva 
  rakennusalan korkeakoulututkinto. Lisäksi hakijalla tulee olla riittävä 
  kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvissä 
  tehtävissä. Viran kelpoisuuden täyttää myös MRA 108 § 
  siirtymäsäännöksen mukaisesti ennen asetuksen voimaantuloa 
  rakennustarkastajan virkaan nimetty henkilö tai henkilö, joka täyttää 
  aikaisemman asetuksen 158 a §:ssä rakennustarkastajalle säädetyt 
  kelpoisuusvaatimukset. 
 
  Hakijalta edellytettiin vahvaa rakennusteknistä osaamista, hyviä 
  yhteistyötaitoja, tietoteknisiä perustaitoja, oma-aloitteisuutta sekä 
  aktiivista työn kehittämisotetta sekä vähintään B-luokan ajo-oikeutta. 
  Eduksi luettiin aikaisempi kokemus rakennusvalvonnan tehtävistä. 
  Määräaikaan mennessä virkaa haki 11 henkilöä, joista 6 haastateltiin. 
  Hakijoiden haastatteluun osallistuivat elinvoimalautakunnan 
  puheenjohtaja Erkki Muukkonen, elinvoimajohtaja Katja Jaako-Körkkö, 
  tekninen johtaja Esa Kassinen ja henkilöstö- ja hyvinvointivastaava 
  Janne Tolvanen. Haastattelut suoritettiin 19.12.2022 
  yksilöhaastatteluina. 
 

Tehtävän palkka ja työehdot määräytyvät Kunta-alan teknisen henkilös-
tön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti. Ennen tehtävän vas-
taanottamista valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus ter-
veydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. 

 
Tekninen johtaja esittää yhdessä haastatteluryhmän kanssa edellisen pe-
rusteella, että rakennusmestari-rakennustarkastajan virkaan 

  valitaan rakennusinsinööri Kari Pasma ja hänen varalleen insinööri 
YAMK Janne Pakisjärvi ja Janne Pakisjärven varalle rakennusinsinööri 
AMK Tero Muotka. 

 
Päätös perusteluineen Pellon kunnan rakennusmestari-rakennustarkastajan vakituiseen virkaan 

valitaan rakennusinsinööri Kari Pasma ja hänen varalleen insinööri YAMK 
Janne Pakisjärvi ja Janne Pakisjärven varalle rakennusinsinööri AMK 
Tero Muotka. 

 
  Esitys perustuu kokonaisharkintaan, jonka mukaan esitetty henkilö on pä-

tevä suhteessa tehtävän kelpoisuusehtoihin, tehtävässä tarvittaviin taitoi-
hin ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. 

 
Allekirjoitus 
                            Katja Jaako-Körkkö 
                          Elinvoimajohtaja 
 
Tiedoksi             Asianosaiset, tekninen johtaja, palkkasihteeri 
 
 



 
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 hallin-
toriita-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 koh-
distettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

Elinvoimalautakunta, Kunnantie 4, 95700 Pello 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen pää-
töksestä 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 tie-
doksisaantitodistukseen 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 en-
simmäisenä arkimaanantaina klo 9.00 - 15.00. 
 
Tiedoksianto asianosaiselle  
Päätösjäljennös on toimitettu asianosaisille yllämainittuna päätöksentekopäivänä. 
 
Lisätietoja  

 


