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ERIKOISKIRJASTOVIRKAILIJAN VALINTA   

 
18 § Perustelut  

Ypäjän kunnankirjastossa avoimena olleesta erikoiskirjastovirkailijan palvelussuhteesta 
ilmoitettiin Ypäjän kunnan www-sivulla ja TE-palvelujen avoimissa paikoissa 31.10.2019 
alkaen. Hakuaika päättyi 20.11.2019 klo 15. Määräaikaan mennessä saapui yhdeksän 
hakemusta.  
 
Neljä kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa kutsuttiin haastatteluun. Haastattelut pidettiin 28.11. 
ja 29.11. Haastattelijoina toimivat allekirjoittanut ja nuoriso-ohjaaja Eeva Lehtonen/ kunnan 
nuoriso- ja kulttuuripalvelut. 
 
Haastattelujen perusteella ilmeni, että Nurminen on ainoa, jolla on käytännön osaamista ja 
kokemusta laskujen tiliöinnistä sekä aineistojen ja materiaalien hankinnasta, tilaamisesta ja 
poistoista. Myös Louna-kirjastojen seudullisen yhteistyön tuntemus ja ehdotukset liittyen 
Ypäjän kirjaston kehittämiseen olivat muihin haastateltuihin verrattuna laadukkaampia ja 
toteuttamiskelpoisia. Vastausten perusteella Nurmisella on haastatelluista parhaat 
edellytykset suoriutua erikoiskirjastovirkailijan toimessa. 
 
Päätös 
Valitsen kirjastovirkailijan toimeen Sisko Nurmisen Ypäjältä ja hänen kieltäytymisensä 
varalta valitsen varasijalle Tuula Kujanpään Forssasta. Valitun on toimitettava hyväksyttävä 
lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa tämän valintapäätöksen 
tiedoksisaannista. Toimen täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 
Allekirjoitus 
 

Juha Kraapo 
rehtori 

Oikaisuvaatimusohje: 

Kuntalain mukaisesti viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus 
tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimus 
on käsiteltävä kiireellisenä. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista ja siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 
Oikaisuvaatimus tästä päätöksestä on osoitettava postitse seuraavasti: 

Ypäjän sivistyslautakunta 
Perttulantie 20 
32100 YPÄJÄ 
tai saman sisältöisenä, skannattuna ja allekirjoitettuna sähköpostitse: kunta@ypaja.fi 
 
Viitteet: 
Kuntalaki (2015/410) 134, 137–138, 141 § 

Tiedoksianto 

Kenelle (asianosaisen/edustajansa nimi) Pvm ja allekirjoitus (asianosainen 
vastaanottohetkellä) 

 .      .20 

Kenen toimesta 
(tiedoksiantajan nimi ja allekirjoitus, jos 
muu kuin päätöksentekijä) 

Tiedoksiantopäivä 
(jos muu, kuin päätöspäivä) 

 .      .20 

☐ Lähetetty postitse saantitodistusta vastaan. (Hallintolaki 60 § ) 

☐ Luovutettu asianosaiselle kirjallista todistusta vastaan. (HallintoL. 60 §) 

☐ Luovutettu annettavaksi haastetiedoksiantona. (HallintoL. 60 §) 

☐ Tavallinen tiedoksianto. (Kuntalaki 139 §, HallintoL. 59 §) 
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☒ Tavallinen sähköinen tiedoksianto, jäljennöksenä. (HallintoL. 59 §, L sähköisestä 

asioinnista viranomaistoiminnassa 19 §) 
Vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä tämän kirjeen 
lähettämisestä, jollei muuta näytetä. (HallintoL. 59 §) 

 


