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Kiinteistönhoitajan toimen täyttäminen 4.4.2022 alkaen 

Jämijärvelle valmistuu uusi koulukeskus Pääsky kesällä 2022. Sinne tulevat toiminnot 

jatkumona varhaiskasvatuksesta perusopetukseen (luokat 1-9); myös 

harrastustoiminta ja iltakäyttö.  

Kunnanhallitus (KH 7.2.2022 20 §) on perustanut uuden kiinteistönhoitajan toimen 

1.4.2022 alkaen. Tehtävä on uusi. Tehtävä sijoittuu kunnassa tekniseen toimeen. 

Esihenkilönä toimii tekninen johtaja. 

Kiinteistönhoitaja vastaa uuden kiinteistön ylläpidosta kokonaisvaltaisesti. Kiinteistön 

hoitoon kuuluu mm. LVI-järjestelmien hoitoa ja huoltoa, IV-koneiden suodattimien 

vaihto, lämmitysjärjestelmien tarkkailu, Ouman-taloautomatiikan pääkäyttäjyys, 

sähköisen huoltokirjan ja tilavarauskalenterin käyttö, paloilmoitin- ja 

turvajärjestelmien testaukset, kellojen ja ovien ajastus, kulkuoikeuksien kirjaaminen, 

pienet remontti- ja korjaustyöt, takuukorjausten kirjaaminen, kiinteistöjen kunnon 

tarkkailu, ulko-ovien edustojen puhtaanapito, lähiliikuntapaikan teknisestä 

turvallisuudesta vastaaminen, AV-järjestelmien pääkäyttäjä sekä luovutusvaiheen 

käyttöönotot. 

Tehtävän menestykselliseen hoitamiseen katsotaan auttavan: 

1) Tehtäväkenttään tai sen osiin soveltuvaa koulutusta. Soveltuvana koulutuksena 

pidämme ammatillisessa oppilaitoksessa suoritettua rakennusautomaatio-, sähkö-, 

tai lvi-alan koulutusta. Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto ja työkokemus 

taloteknisistä järjestelmistä katsotaan hakijalle eduksi. 

2) Nykyaikaisten kiinteistöautomaatiojärjestelmien ja laitetekniikan osaamista 

3) Kiinteistöhuollon kokemusta ja osaaminen ulkona ja sisällä  

4) Sähköisen huoltokirjan ja toiminnanohjausjärjestelmien tuntemusta 

5) Riittävät tietotekniset taidot 

6) Yhteistyökyky-, asiakas- ja sidosryhmälähtöisyys 

7) Oma-aloitteisuus, vastuullisuus ja joustavuus 

8) Toivotaan seuraavia kortteja: työturvalllisuuskortti, EA-kortti 

 

Tehtävä oli haettavana TE-keskuksen palvelussa 10.2.-4.3.22. Tehtävään tuli 

määräajassa neljä hakemusta, joista yksi peruutti hakemuksensa hakuaikana. 

Haastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa. Rehtori Tuomo Pesonen ja va. tekninen 

johtaja Marko Sillanpää haastatteli heidät 8.3.2022. Haastattelijat esittävät 

valittavaksi Lauri Alarotua. 

Hallintosäännön 54 §:n mukaan toimialapäällikkö päättää toimialansa vakinaisen 

henkilöstön valinnasta. 
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Päätös: 

Päätän valita toistaiseksi voimassaolevaan kiinteistönhoitajan toimeen 4.4.2022 

alkaen Lauri Alarodun. Alarodulla on tehtävään soveltuva talonrakentajan koulutus, 

ja hänen valintaansa puoltavat myös työkokemus, sopivuus työhön ja työyhteisöön 

sekä haastattelussa esiin tullee toimen hoidon kannalta merkitykselliset 

henkilökohtaiset ominaisuudet. 

Toimeen valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä todistus 

terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 

viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä on 

kuuden (6) kuukauden koeaika.  

 

Marianne Ojala  

vt. tekninen johtaja 

040 7699 182 

 

Jakelu: Tehtävää hakeneet 
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Oikaisuvaatimus 

§ 2 
 
Oikaisuvaatimusohje 
 

Oikaisuvaatimusoikeus 
 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Jämijärven tekninen lautakunta.  
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella: 
Jämijärven kunta, Tekninen lautakunta 
Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi  
tai jamijarvi@jamijarvi.fi 

 
Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Tiedoksisaanti 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen 
merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän 
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Päätös on asetettu 
nähtäväksi yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti 23.3.2022. 
 
Oikaisuvaatimus 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, 
sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. 
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi 
kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa 
koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen 
oikaisuvaatimusajan päättymistä. 


