Kunnan rakennusmestarin viran täyttäminen
Tekla 09.09.2021 § 84

Valmistelija

Samuli Kakko, tekninen johtaja
p. 040 774 9252
samuli.kakko@taipalsaari.fi
Taipalsaaren kunnan rakennusmestari irtisanoutui tehtävästään 5.7.2021.
Taipalsaaren kunnan hallintosäännön 6 luku, 43§ mukaisesti
palvelussuhteeseen ottamisesta päättää tekninen lautakunta.
Hallintosäännön 6 luku, 42§ mukaisesti kunnanhallitukselta on pyydettävä
täyttölupa viran tai toimen vakinaiseen täyttämiseen.
Rakennusmestarin tehtäviä hoidetaan tällä hetkellä sijaisjärjestelyin jotka
eivät voi olla pysyviä. Töiden jatkuvuuden takia virka on asetettava
avoimeksi.
Rakennusmestarin tehtäviin kuuluu vastata kunnan kiinteistöjen, teiden,
liikuntapaikkojen, satamien, sekä vesi- ja viemärilaitoksen kunnossapidon
ja korjausten järjestämisestä ja siihen liittyvistä työnjohtotehtävistä ja
hankinnoista hallintosäännön mukaisesti. Lisäksi kunnan rakennusmestari
on mukana investointihankkeiden hankevalmisteluissa ja kilpailutuksien
valmistelussa.
Palkattavalta henkilöltä vaaditaan vähintään soveltuva rakennusmestarin
tai rakennusinsinöörin tutkinto. Hakijalle katsotaan eduksi
kunnallishallinnon ja erityisesti rakennusvalvontaa ohjaavan lainsäädännön
tuntemus sekä aiempi kokemus vastaavanlaisista tehtävistä. Tehtävän
menestyksekäs hoitaminen edellyttää lisäksi hyviä asiakaspalvelu- ja
vuorovaikutustaitoja, valmiutta palveluprosessien kehittämiseen sekä alan
tietojärjestelmiin liittyvää osaamista.
Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen
henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti. Työaikana on
toimistotyöaika (36,25 h/vko). Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa ja
valitun henkilön tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksytty
todistus terveydentilastaan. Viran tehtäväkohtainen palkka on 3650 €/kk.
Lisäksi tulee maksettavaksi ammattialalisä työkokemuksen mukaisesti.

Esittelijä

Tekninen johtaja Samuli Kakko

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa
vakinaisen viran täyttämiseen ja päättää että virka laitetaan haettavaksi
kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen edellä mainituin tehtäväkuvauksin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kh 28.09.2021 § 214

Valmistelija

Jarkko Koho, hallintojohtaja
p. 044 767 1101
jarkko.koho@taipalsaari.fi
Taipalsaaren kunnan rakennusmestari irtisanoutui tehtävästään 5.7.2021.
Taipalsaaren kunnan hallintosäännön 6 luku, 43§ mukaisesti
palvelussuhteeseen ottamisesta päättää tekninen lautakunta.
Hallintosäännön 6 luku, 42§ mukaisesti kunnanhallitukselta on pyydettävä
täyttölupa viran tai toimen vakinaiseen täyttämiseen.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää myöntää luvan kunnanrakennusmestarin viran
vakinaiseksi täyttämiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekla 21.10.2021 § 104

Valmistelija

Samuli Kakko, tekninen johtaja
p. 040 774 9252
samuli.kakko@taipalsaari.fi

Rakennusmestarin viran haku on käynnissä ja loppuu 17.10.2021.
Teknisen lautakunnan on määrä käydä hakemukset läpi kokouksessaan ja
valita virkaan haastateltavat.
Esittelijä

Tekninen johtaja Samuli Kakko

Päätösehdotus

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Kokouksessa annettu päätösehdotus
Hakuaikana saatiin kuusi hakemusta. Tekninen lautakunta käy
hakemukset läpi ja päättää haastateltavat.
Päätös

Tekninen lautakunta valitsi kolme haastateltavaa ja tekee mahdollisen
valinnan haastattelujen jälkeen.

Tekla 04.11.2021 § 114
197/00.02.06/2021
Valmistelija

Samuli Kakko, tekninen johtaja
p. 040 774 9252
samuli.kakko@taipalsaari.fi
Rakennusmestarin viran haku on käynnissä 30.9.2021 – 17.10.2021
välisenä aikana. Hakuaikana saatiin kuusi hakemusta, josta tekninen
lautakunta valitsi kolme henkilö haastateltavaksi. Tekninen johtaja ja osa
lautakunnan jäsenistä haastatteli kolme valittua rakennusmestarin virkaan
hakenutta henkilöä 2.11.2021.
Haastatteluiden ja hakemusten perusteella esitetään rakennusmestarin
viran täyttämistä ja valittavaksi rakennustekniikan insinööri Lauri Kykkänen
Imatralta. Varahenkilöksi esitetään Pauli Parkkima Taipalsaarelta.

Esittelijä

Tekninen johtaja Samuli Kakko

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää valita rakennusmestarin virkaan
rakennustekniikan insinööri Lauri Kykkäsen ja varahenkilöksi Pauli
Parkkiman. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen
teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti. Virassa
noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

