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PROJEKTI-INSINÖÖRIN REKRYTOINTI 
 

Kannonkosken kunnan hallintosäännön 40 § mukaisesti tekninen lautakunta 
päättää alaisensa muun henkilöstön valinnasta, lukuun ottamatta kunnaninsinöö-
riä. Kannonkoskella käynnistyy kesällä 2021 uuden paloaseman rakennushanke. 
Paloaseman suunnittelumuotona on jaettu tai ositettu suunnittelu ja hankemuo-
tona on projektinjohtorakennuttaminen urakkamuodon ollessa jaettu urakka. 
Kannonkosken kunnalla on rakennuttajana vastuu rakennushankkeesta kokonai-
suutena. 
 
Määräaikainen projekti-insinööri toimii kokoaikaisena rakennuttajan edustajana 
paloaseman uudisrakennushankkeessa rakennuttamis- ja valvontatehtävissä 
kunnaninsinöörin alaisuudessa.  
 
Hakijalta edellytetään soveltuvaa talonrakennusalan, vähintään rakennusmesta-
rin koulutusta ja työkokemusta vastaavista työtehtävistä. Tehtävä edellyttää hy-
viä monipuolisia IT-valmiuksia, työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista 
ja vastuullista työskentelyotetta. Eduksi luetaan työkokemus rakennuttamis- ja 
valvontatehtävien hoitamisesta ja yleisesti työmaakokemus. 
 
Projekti-insinöörin palkkaus perustuu teknisen alan työehtosopimukseen ja haki-
joita pyydetään ilmoittamaan henkilökohtainen palkkatoive projekti-insinöörin 
tehtävään. Projekti-insinöörin palkkauksen henkilöstökuluihin on varauduttu pa-
loaseman investointikustannuksissa vuosille 2021 ja 2022. 

 
Oheisaineistona kokouksessa on hakuilmoituksen luonnos. 
 
 
KUNNANINSINÖÖRIN EHDOTUS: 
 
Tekninen lautakunta päättää avata määräaikaisen projekti-insinöörin kokoaikai-
sen toimen yleisesti haettavaksi. Määräaikaisuus jatkuisi 30.11.2022 saakka. 
Haku on avoinna 8.6.2021 saakka ja haastattelut järjestetään 11.6.2021. Tekni-
nen lautakunta nimeää haastattelutyöryhmän. Tekninen lautakunta käsittelee 
valintapäätöksen kokouksessaan 15.6.2021. Projekti-insinöörin paikka täyte-
tään 2.8.2021 alkaen tai mahdollisesti aikaisemmin sopimuksen mukaan. Koe-
aika määräaikaisessa työsuhteessa on 6 kuukautta. 
 
Hakuilmoitus julkaistaan mol.fi – sivuilla, kunnan nettisivuilla sekä Oivatyön il-
moituskanavissa. 

 
 
PÄÄTÖS: 
 
Hyväksyttiin yksimielisesti ja haastattelutyöryhmään päätettiin nimetä Hans 
Gummerus, Jari Pihlasaho, Arto Seppälä ja Teemu Marttinen. 
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Tekninen lautakunta 15.06.2021 

Työpaikkailmoitus julkaistiin kunnan kotisivuilla sekä TE-palveluiden sivuilla ja 
hakuajan puitteissa ei saapunut yhtään työhakemusta projekti-insinöörin toi-
meen. 

 

KUNNANINSINÖÖRIN EHDOTUS: 
 
Tekninen lautakunta päättää jatkaa määräaikaisen projekti-insinöörin kokoaikai-
sen toimen hakuaikaa 30.7.2021 saakka. 
 
 
PÄÄTÖS: 
 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 

Tekninen lautakunta 26.10.2021 

Määräaikaisen projekti-insinöörin kokoaikaisen toimen hakuaikaa jatkettiin 
30.7.2021 saakka. Hakuajan puitteissa tai sen jälkeen ei saapunut yhtään työha-
kemusta projekti-insinöörin toimeen. 

Paloaseman rakennushankkeen eteenpäin saattaminen edellyttää palkattua tai 
ostettua lisäresurssia ja lisäksi mahdollisesti nykyisten tehtävänkuvien uudelleen 
järjestelyjä. 

 

KUNNANINSINÖÖRIN EHDOTUS: 
 
Annetaan kokouksessa. 
 
 
PÄÄTÖS: 
 
 

 


