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657/01.01.01/2018
Kirjastotoimenjohtajan viran täyttäminen

Selostus asiasta

Virka julistettiin haettavaksi 31.10.2018 ja virkailmoitus julkaistiin kunnan
kotisivuilla, sanomalehti Keskisuomalaisessa, työvoimahallinnon
www.-sivuilla ja www.kuntarekry.fi -sivuilla. Hakemukset tuli tehdä
www.kuntarekry.fi –sivuilla. Hakuaika päättyi 19.11.2018 kello 15.00.
Virka julistettiin uudelleen haettavaksi 13.12.2019. Hakuaika päättyi
2.1.2019 kello 15.00.
Virkaa aiemmin hakeneet otettiin huomioon virkavaalissa.
Kunnan kirjastolaitosta johtavalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto, johtamistaitoa ja hyvää perehtyneisyyttä kirjastojen
tehtäviin ja toimintaan (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016 17§). Kirjastoalan työkokemus ja työkokemus esimiestehtävistä ovat edellytyksiä
virkaa täytettäessä.
Sivistyspalveluiden kirjastotoimenjohtajan virkaan saapui 2.1.2019 mennessä yhteensä kahdeksan hakemusta.
Haastatteluun kutsuttiin opintosuoritusten ja tehtävään soveltuvan työkokemuksen perusteella viisi hakijaa, joista yksi ilmoitti luopuvansa
haastattelusta.
Haastattelut pidettiin 4.12.2018, 17.1.2019 ja 21.1.2019. Haastattelun
suorittivat kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä, henkilöstöjohtaja Erkki Jäppinen (4.12.2018 ja 17.1.2019), sivistyslautakunnan puheenjohtaja Pertti
Parkkonen, vt. kirjastotoimenjohtaja Katri Siltanen, kansalaisopiston
rehtori Marjut Penttinen (4.12.2018 ja 17.1.2019) ja sivistysjohtaja Juha
Tolonen.
Laukaan kunnan hallintosäännön 34 §:n mukaan vakinaiseen Laukaan
sivistyspalveluiden kirjastotoimenjohtajan virkaan valitsee kunnanjohtaja
sivistysjohtajan esittelystä (lähimmän esimiehen esittelystä).
Sivistysjohtaja Juha Tolonen esittää, että
1. Laukaan sivistyspalveluiden kirjastotoimenjohtajan virkaan valitaan
FM Liina Mustonen-Luumi 18.3.2019 alkaen toistaiseksi.
2. Vaali vahvistetaan sen jälkeen, kun virkaan valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla.
Liina Mustonen-Luumi on suorittanut Jyväskylän yliopistossa filosofian
maisterin tutkinnon v. 2008 pääaineenaan etnologia ja sivuaineenaan
taidehistoria, museologia, kasvatustiede ja erityispedagogiikka. Musto-
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nen-Luumi on suorittanut v. 2016 60 opintopisteen laajuiset informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median yleis- ja aineopinnot Tampereen
yliopistossa.
Liina Mustonen-Luumi on toiminut kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajana
yhden vuoden ja vastaavana kirjastonhoitajana kahden vuoden ajan.
Mustonen-Luumi kirjastoalan työkokemusta voidaan pitää hyvänä ja riittävänä, koska tehtävät ovat sisältäneet myös esimiestehtäviä.
Haastattelussa arvioitiin hakijoiden soveltuvuutta sivistyspalveluiden kirjastotoimenjohtajan virkaan ottaen huomioon yleiset nimitysperusteet.
Kirjastotoimenjohtaja vastaa kirjasto- ja kulttuuripalveluista ja niiden kehittämisestä yhdessä sivistyspalveluiden muiden yksiköiden kanssa. Liina Mustonen-Luumilla on näin arvioituna erittäin hyvät edellytykset hoitaa haettavana olevaa virkaa. Mustonen-Luumin työkokemus ja koulutus antavat hyvän pohjan toimia sivistyspalveluiden kirjastotoimenjohtajana. Päätösehdotus perustuu hakijoiden kokonaisvaltaiseen ansiovertailuun ja haastattelussa esille tulleisiin asioihin sekä viran hoitamisen
kannalta tärkeisiin hakijan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.
Laukaan kunnan hallintosääntö § 34

Perustelut (lain, asetuksen tai kunnallisen säännön kohdat, määräykset
ja sopimukset)
Valitsen Laukaan sivistyspalveluiden kirjastotoimenjohtajan virkaan FM
Päätös
Liina Mustonen-Luumin 18.3.2019 alkaen toistaiseksi.

Vaali vahvistetaan sen jälkeen, kun virkaan valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla.
Allekirjoitus
Jaakko Kiiskilä
Kunnanjohtaja
Oikaisuvaatimusosoitus Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea kirjallisella oikaisuvaatimuksella

kunnanhallitukselta (os. PL 6, Laukaantie 14, 41341 Laukaa, faksi 014-831 525,
sähköposti kirjaus@laukaa.fi), jolle oikaisuvaatimus on toimitettava 14 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä, jos
tieto päätöksestä on annettu sähköisesti tai jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun tieto päätöksestä on julkaistu kunnan verkkosivuilla.

Päätöksen
nähtävänäpito
Tiedoksianto

Tämä päätös julkaistaan kunnan verkkosivuille 1.2.2019.
Tämä päätös on oikaisuvaatimusosoituksineen
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[ ]Luovutettu asianosaiselle tai valtuutetulle asiamiehelle taikka asianosaisen lähetille, pvm.
[ ]Toimitettu postitse, pvm.
Jakelu/ muut mahdolliset Virkaan valittu ja varasijoille valitut, virkaa hakeneet, sivistyslautakunta,
sivistysjohtaja, henkilöstöhallinto, kunnanhallitus
toimenpiteet

