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Asia:

Ylipalomiehen virkavalinta (VYPAMI11) Jokilaaksojen pelastuslaitokselle.

Perustelut:

Virka on ollut avoimessa haussa. Määräaikaan mennessä virkaa haki viisi henkilöä,
joista kolme täytti PelA 407/2011 § 6 mukaisen muodollisen kelpoisuuden. Kaikki
kolme kelpoistaa hakijaa haastateltiin.
Valintapäätöstä tehtäessä on käytetty kokonaisarviointia, jossa hakijoita on arvioitu
suhteessa avoinna olevan viran tehtävänkuvaan, ottaen huomioon virkojen yleiset
nimitysperusteet, muodolliset kelpoisuusehdot, hakijoiden työhistoria, henkilökohtaiset
ominaisuudet ja lisäksi haastateltujen osalta haastattelussa menestyminen.

Toimivalta:

Hallintosääntö 53§, pelastusjohtajan päätös 9.1.2018 1§.

Päätös:

Valitsen ylipalomiehen virkaan Antti Krögerin. Viran aloittamispäivä on 1.1.2019.
Virkasuhteen alussa viran ensimmäinen sijoituspaikka on Kalajoen paloasema.
Tehtävään sisältyy velvollisuus osallistua tarvittaessa varallaoloon. Muut
palvelusuhteen ehdot määritellään erikseen laadittavassa virkamääräyksessä.

Allekirjoitus:

Pelastuslaitos / Paloasemien
tulosalue

Pekka Kankaanpää

Oikaisuvaatimus: Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen voi
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja viranomaisen yhteystiedot
viranomainen:

Kaupunginhallitus
PL 70
84101 Ylivieska
Oikaisuvaatimus- Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus
aika:
on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Päätöksen
tiedoksianto ja
nähtävänäpito:

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Hallintolain mukaista todisteellista tiedoksiantoa voidaan myös
käyttää. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten
kuin laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.
Päivämäärä

Julkaistu kaupungin kotisivuilla
Lähetetty sähköpostilla

Lähetetty kirjeellä

5.11.2018
5.11.2018

Kenelle / vastaanottajan allekirjoitus

Virkaa hakeneet, Kauko Himanka, Jarmo
Haapanen, Anette Törmänen-Lindqvist, Juha
Alahäivälä, Jouni Junell ja Aila Pitkäkoski

Lähetetty saantitodistuksella
Luovutettu asianosaiselle
Luovuttajan allekirjoitus

Täytäntöönpanoa varten tiedoksi

Vastaanottajan allekirjoitus

