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Esitys kirjastotoimen johtajan avoimen viran hoitajan
määräämiseksi
HEL 2012-011572 T 01 01 01 01

Kaupunginkirjasto esittää, että kirjastotoimen johtajan avoimen viran
määräaikaiseksi hoitajaksi määrätään 1.2.2013 alkaen kirjastotoimen
apulaisjohtaja, filosofian kandidaatti Anna-Maria Soininvaaran 3.3.2013
asti, virkaan kuuluvin 7533,28 euron kokonaispalkan mukaan
määräytyvin palkkaeduin, tai kauintaan siihen asti, kun virkaan valittu
on ottanut viran vastaan.
Taustaa
Kaupunginvaltuusto myönsi 9.5.2012 kirjastotoimen johtaja Maija
Berndtsonille eron kaupunginkirjaston virastopäällikön virasta 1.2.2013
lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Kaupunginvaltuusto päätti 12.12.2012 ottaa yhteiskuntatieteiden
maisteri Tuula Haaviston kirjastotoimen johtajan 1.2.2013 avoimeksi
tulevaan virkaan siihen kuuluvin kokonaispalkan mukaan määräytyvin
palkkaeduin. Haavisto on ilmoittanut ottavansa kirjastotoimen johtajan
viran vastaan 4.3.2013.
Perustelu
Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön 29 §:n mukaan viraston
päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua hakijoista
lausuntonsa. Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 §:n mukaan
avoimen viran määräaikaisen hoitajan ja hänen palkkauksensa määrää
virkasuhteeseen ottava viranomainen. Jos viranomainen on
kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus voi antaa määräyksen enintään
180 päivän ajaksi.
Koska kulttuuri- ja kirjastolautakunta kokoontuu vasta 12.2.2013
esityksen kirjastotoimen johtajan avoimen viran hoitajan
määräämiseksi tekee kaupunginkirjasto.
Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön mukaan viraston päällikön
kelpoisuusvaatimuksena on sen lisäksi, mitä erikseen on säädetty,
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ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja
johtamistehtävistä.
Kirjastoasetuksen 1998/1078 mukaan kunnan kirjastolaitosta taikka
yhtä tai useampaa toimipistettä johtavalta vaaditaan virkaan tai
tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai
jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen tai 35
opintoviikon laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan
opinnot.
Kaupungin kielitaitosäännön perusteella viraston ja laitoksen päälliköltä
vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää
suullista ja kirjallista taitoa.
Avoimen viran hoitajaksi esitettävä kaupunginkirjaston sisältöpalvelut
osaston kirjastotoimen apulaisjohtaja Anna-Maria Soininvaara täyttää
virkaan vaadittavat johtosäännön mukaiset kelpoisuus- ja
kokemusvaatimukset sekä kirjastoasetuksen 1998/1078 ja kaupungin
kielitaitosäännön mukaiset vaatimukset. Vuodesta 2004 alkaen hän on
toiminut Helsingin kaupunginkirjaston sisältöpalvelut osaston
kirjastotoimen apulaisjohtajana. Lisäksi hän on toiminut kirjastotoimen
johtajan sijaisena hänen estyneenä ollessaan. Vuosina 1987 - 2004
hän on Helsingin ja Vantaan kaupunginkirjastojen eri yksiköissä
kirjastonjohtajana ja osastonjohtajana. Vehmaan kunnan
kirjastonhoitajana hän on ollut 1986 – 1987.
Lisätiedot
Kaija Toppari, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 85535
kaija.toppari(a)hel.fi

Maija Berndtson
kirjastotoimen johtaja
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