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Vesihuoltopäällikön viran täyttäminen
Kankaanpään kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.6.2019 myöntänyt
luvan vesihuoltopäällikön viran täyttämiseen ja auki julistamiseen.
Vesihuoltopäällikön virka on julistettu auki ja hakemus julkaistu Kuntarekryssä, TE-palveluissa, Kankaanpään Seutu ja Satakunnan Kansa -lehdissä. Määräaikaan 17.7.2019 klo 23:00 mennessä saatiin kahdeksan (8) hakemusta. Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin yksi hakija.
Haastattelu pidettiin 14.8.2019. Haastattelijoina toimivat kaupunginjohtaja
Mika Hatanpää, teknisen keskuksen johtajan sijainen Jukka Tutti ja tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi.
Tehtävän palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja
työehtosopimuksen (TS-sopimus) palkkaluokan II ja tehtävän vaativuuden
arviointimäärittelyn mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Tehtävään valitun on esitettävä Mehiläisen työterveyshuollon hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään kahden kuukauden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta. Tehtävään valitun tulee myös esittää
työnantajalle alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.
Vesihuoltopäällikön päätehtäviin kuuluvat:
- kaupungin vesihuoltolaitoksen johtaminen
- vesihuollon kehittämis-, suunnittelu-, rakennuttamis- ja hankintatehtävät
- vesihuollon liittymä- ja sopimusasiat
- haja-asutusalueen vesihuollon kehittäminen yhteistyössä vesi- ja jätevesiyhtymien ja osuuskuntien kanssa
- kaupungin väylähankkeiden suunnitteluun osallistuminen vesihuollon
osalta
Haastatteluryhmän yksimielinen näkemys oli, että työkokemuksen ja koulutuksen sekä haastattelun osoittaman soveltuvuuden perusteella vesihuoltopäällikön virkaan valittaisiin Esa Melin.
Päätös:

Valitsen Vesihuoltolaitos -tulosalueelle vakinaiseen vesihuoltopäällikön
virkaan Esa Melinin 1.10.2019 lukien.
***Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu***
Teknisen keskuksen johtajan sijainen Jukka Tutti

Täytäntöönpano

Hakijat
Tekninen keskus / Vesihuoltolaitos

Lisätietoja antaa

Teknisen keskuksen johtajan sijainen Jukka Tutti, 044 577 2623
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Kunnallisasiat
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.
Oikaisuvaatimusviranomainen

Tekninen lautakunta, kirjaamo
Käyntiosoite: Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää
Postiosoite: PL 36, 38701 Kankaanpää
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kankaanpaa.fi
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun päätös 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.
Nähtäväksi asettaminen
Päätös on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti 16.8.2019
Tiedoksianto asianosaiselle
Asianosainen

Hakijat
Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus

Kankaanpää 16.8.2019
Toimistosihteeri Leila Liimu
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja tekijän on se allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Lisätietoja

Teknisen keskuksen johtajan sijainen Jukka Tutti, 044 577 2623

