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Teknlk 29.04.2021 § 64
(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)
Kunnanhallitus on kokouksessaan 30.3.2021 § 144 hyväksynyt teknisen lautakunnan esityksen muuttaa kunnanrakennusmestarin viran
toimeksi.
Kunnanrakennusmestarin toimi on ollut haettavana ajalla
1.-19.4.2021. Hakemuksia saapui seitsemän kappaletta. Oheismateriaalina hakemukset ja hakijayhteenveto.
Tehtävässä edellytetään talonrakennusalan teknikon tutkintoa (rakennusmestari) tai talonrakennusalan ylempää koulutusta.
Kunnanrakennusmestari vastaa kunnossapidon ja investointien rakennushankkeisiin liittyvistä työnjohtajan tehtävistä toimien myös lähiesimiehenä kunnossapidon työntekijöille, myös tehtäviin kuluu toimia rakennushankkeissa turvallisuuskoordinaattorina.
Hän toimii tarvittaessa myös maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellyissä vastaavan työnjohtajan tehtävissä kunnan omana työnä toteutettavissa hankkeissa. Tehtäviin kuuluu huolehtia rakennustyön tekemisestä sekä vastata tehdyn työn laadusta, säännöksistä ja määräyksistä. Tehtävän hoitaminen edellyttää vastuuntuntoista ja
oma-aloitteista henkilöä, joka omaa laajan tietämyksen rakentamisen
eri työvaiheista, rakennusmateriaaleista ja työmenetelmistä. Lisäksi
hoidettavana on muita esimiehen määräämiä työtehtäviä.
Edellytyksenä on työkokemusta rakennustyömaan työnjohtajan tehtävistä vähintään kolmen vuoden ajalta, suomen kielen hallintaa niin
suullisesti kuin kirjallisesti, voimassa olevaa henkilöauton ajokorttia
sekä oman auton käyttöä.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää kutsua Veera Saarinen ja Jouni Blomster haastattelutilaisuuteen, joka pidetään Microsoft Teamsin kautta
7.5.2021 alkaen klo 14. Haastatteluun osallistuvat tekninen johtaja,
kiinteistöpäällikkö ja teknisen lautakunnan jäsenet oman harkintansa
mukaan.

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Teknlk 20.05.2021 § 80
(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)
Kunnanrakennusmestarin toimeen mahdollisesti valittavan henkilön
kieltäytymisen varalle on tarpeellista suorittaa varalle valinta.
Kunnanrakennusmestarin toimi on ollut haettavana ajalla
1.-19.4.2021. Hakemuksia saapui seitsemän kappaletta. Oheismateriaalina hakemukset ja hakijayhteenveto.
Tehtävässä edellytetään talonrakennusalan teknikon tutkintoa (rakennusmestari) tai talonrakennusalan ylempää koulutusta.
Kunnanrakennusmestari vastaa kunnossapidon ja investointien rakennushankkeisiin liittyvistä työnjohtajan tehtävistä toimien myös lähiesimiehenä kunnossapidon työntekijöille, myös tehtäviin kuluu toimia rakennushankkeissa turvallisuuskoordinaattorina.
Hän toimii tarvittaessa myös maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellyissä vastaavan työnjohtajan tehtävissä kunnan omana työnä toteutettavissa hankkeissa. Tehtäviin kuuluu huolehtia rakennustyön tekemisestä sekä vastata tehdyn työn laadusta, säännöksistä ja määräyksistä. Tehtävän hoitaminen edellyttää vastuuntuntoista ja
oma-aloitteista henkilöä, joka omaa laajan tietämyksen rakentamisen
eri työvaiheista, rakennusmateriaaleista ja työmenetelmistä. Lisäksi
hoidettavana on muita esimiehen määräämiä työtehtäviä.
Edellytyksenä on työkokemusta rakennustyömaan työnjohtajan tehtävistä vähintään kolmen vuoden ajalta, suomen kielen hallintaa niin
suullisesti kuin kirjallisesti, voimassa olevaa henkilöauton ajokorttia
sekä oman auton käyttöä.
Teknisen lautakunnan kokouksessaan 11.3.2021 § 48 päättämä
haastattelutilaisuus pidettiin 7.5.2021 teknisen lautakunnan toimesta
siten, että Veera Saarinen haastateltiin ensin ja seuraavaksi Jouni
Blomster. Haastattelijoina toimivat kiinteistöpäällikkö Mauri Kivelä
sekä teknisestä lautakunnasta Pirkko Jauhojärvi ja Kai Jussila.
Oheismateriaalina hakijayhteenveto ja hakijoiden arviointi.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta valitsee henkilövaalissa kunnanrakennusmestarin toimeen valitun mahdollisen kieltäytymisen varalle Blomster Jounin perusteena kokonaisarvio seuraavien seikkojen perusteella: kou-

lutus, työkokemus esimiestyöstä, haastattelu, sekä muiden
vaadittujen ehtojen täyttyminen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

