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79/10/2014
Rakennustarkastaja- rakennusmestarin viran täyttäminen, vakanssi 705, toistaiseksi voimassa
olevaan työsuhteeseen.
Rakennustarkastaja-rakennusmestarin virkaan tuli määräaikaan 2.5.2018
klo. 10.00 mennessä 7 hakemusta.
Haku tapahtui Kuntarekryn kautta ja hakuilmoitus oli nähtävillä myös
ilmoitustaululla, kotisivuilla sekä www.mol.fi palvelussa.
Haastatteluun kutsuttiin 3 henkilöä.
Virka täytetään 6 kuukauden koeajalla.
Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan.
Tehtäväkohtainen palkka on 3000 euroa/kk. Valita perustuu haastatteluihin
sekä opinto- ja työkokemustaustaan.
Päätös

Päätän valita rakennustarkastaja- rakennusmestarin virkaan 1.6.2018
alkaen, vakanssi 705, rak.ins. Petri Lehtosen. Petri Lehtosen kieltäytyessä
ottamasta virkaa vastaan hänen varalleen valitaan Heikki Alhonen.

Päätöksen peruste
Päiväys ja allekirjoitus

Pöytyä 9.5.2018

Rantanen Tarmo
Tekninen johtaja
Jakelu

Petri Lehtonen
Muut hakijat Kuntarekryn kautta
Pirkko Hasko-Revo palkanlaskenta

PÖYTYÄN KUNTA

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

Tekninen johtaja

9.5.2018

4§

Oikaisuvaatimusosoitus
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. Päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, fax (lautakunta/hallitus)

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimusaika ja sen
alkaminen

Oikaisuvaatimuksen sisältö
ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava tekijän nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on
joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle
voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisen
ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen
mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai
lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Päätös asetettu
Pöytyän kunnan kotisivuille www.poytya.fi xx.xx.xxxx
nähtäväksi
Tiedoksianto
asianosaiselle
Lisätietojen
antaja

Nimi ja yhteystiedot

