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Rakennustarkastajan lomauttaminen 
 
406/01.01.03.11/2020 
 
Tällä päätöksellä kumotaan 07.02.2020 §1/2020 laadittu viranhaltijapäätös. 
 
Selostus ja perustelut Kaupunginhallitus päätti 16.12.2019 § 431 henkilöstön lomauttamisesta 

vuonna 2020. 
   
 Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 7 luvun 30 §:n 2 momentin 

mukaan viranhaltija voidaan lomauttaa enintään 90 päivän ajaksi, jos 
tehtävät tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat tilapäisesti vähen-
tyneet eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää muita tehtäviä tai työn-
antajan tarpeisiin sopivaa koulutusta. 

 
 Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) VIII luvun 1 §:n 1 

momentin soveltamisohjeen mukaan kustannusten pakottava 
vähentämistarve kunnassa taikka sen kyseisessä toimintayksikössä voi 
olla määräaikaisen lomautuksen perusteena. 

 
 Lomautuksen perusteena ovat taloudelliset syyt. Kouvolan kaupungilla 

on pakottava kustannusten vähentämistarve vuonna 2020, mistä seuraa 
työnantajan edellytysten tarjota työtä tilapäinen väheneminen.  

 
 Lomautuksia koskeva yhteistoimintalain (449/2007) mukainen 

yhteistoimintavelvoite on täytetty ennen päätöksentekoa asiamukaisesti. 
Lomautuksia koskevat yt-neuvottelut käytiin 18.10.–9.12.2019. 

 
 Toimialan/palvelun lomautussuunnitelma on hyväksytty rakennus- ja 

ympäristölautakunnassa 5.2.2020. 
 
 Hallintosäännön 50 §:n mukaan viranhaltijan valitseva viranomainen 

päättää lomautuksen ajankohdasta ja lomautusilmoituksen antamisesta. 
 
 Viranhaltijan rakennustarkastaja Esa Inkilän lomauksen kesto on 

yhteensä 21 kalenteripäivää ja hänet lomautetaan ajalla 17.03.–
06.04.2020. 

 
 Tämän päätöksen liitteenä viranhaltijalle annetaan erillinen 

lomautusilmoitus/-todistus. 
 
Päätös  Päätän lomauttaa rakennustarkastaja Esa Inkilän 21 kalenteripäivän 

ajaksi ajanjaksolla 17.03. – 06.04.2020 selostusosaan merkityillä 
perusteluilla. 

 
 
Päätösvallan peruste Hallintosääntö 50 § 
 Toimialajohtajan päätös 04.02.2020 § 4 
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Tapani Ryynänen 
Rakennusvalvontajohtaja 

 
 *** Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti *** 
 
 
Lisätietoja Rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen, puh. 020 615 8353, 

tapani.ryynanen(at)kouvola.fi 
 
Jakelu  Asianosainen 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 
 
 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 
 
 Oikaisuvaatimusoikeus 
 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

 kunnan jäsen. 
 
 Oikaisuvaatimusaika 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kouvolan kaupungin kirjaamoon vii-
meistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä ta-
vallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen pää-
töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähet-
tämisestä. 

 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päi-
vän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleisessä tieto-
verkossa. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 
 Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on rakennus- ja ympäris-
tölautakunta: 

 
Postiosoite:  PL 85, 45101 Kouvola 
Käyntiosoite: Torikatu 10, 3 krs. Kouvola 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi 
Faksinumero: 020 615 3054 
Puhelinnumero:  020 615 4003, 020 615 4801, 020 615 8036 
Aukioloaika:   ma-pe klo 9.00-15.00 
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 Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

 

 päätös, johon haetaan oikaisua 

 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

 millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, 
postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa 
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan 
myös sähköpostiosoite. 

 
 Päätöspöytäkirja 
 

Päätöksestä ja sen liitteistä voi pyytää kopioita Kouvolan kaupungin kir-
jaamosta. 

 
Postiosoite:  PL 85, 45101 Kouvola 
Käyntiosoite: Torikatu 10, 3 krs. Kouvola 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi 
Faksinumero: 020 615 3054 
Puhelinnumero:  020 615 4003, 020 615 4801, 020 615 8036 
Aukioloaika:   ma-pe klo 9.00-15.00 

 
 Päätöksen nähtäville asettaminen 
 

Päätös on julkaistu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 11.02.2020. 
 
 

 Päätöksen toimittaminen asianosaiselle 
 
  Päätös on luovutettu Esa Inkilälle henkilökohtaisesti 
 
 
           11.02. 2020. 
 
 
 
  Päätöksen saajan allekirjoitus 
 
 
  Päätöksen luovuttaja: Tapani Ryynänen 
 


