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Kirjastopedagogin kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen
100/02.020/2013
KULT/VAP 07.10.2021 § 17
Kaupunginhallitus myönsi kokouksessaan 3.5.2021 § 158 täyttöluvan kirjastopedagogin toimeen. Kirjastopedagogin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa lasten ja nuorten kirjastopalveluita. Hän toimii kirjastossa lasten ja
nuorten kirjastotyön tiimin vetäjänä. Keskeistä tehtävissä on lasten ja nuorten lukuinnostuksen edistäminen ja monilukutaidon kehittäminen kirjaston
osalta sekä lasten ja nuorten tapahtumasuunnittelu ja -toteutus. Kirjastopedagogi tekee aktiivisesti yhteistyötä ja edistää lasten ja nuorten hyvinvointia kaupungin muiden toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
Toimi oli julkisesti haettavana 17.5.–1.6.2021, hakemuksia saapui 2. Vähäisen hakemusmäärän vuoksi rekrytointiprosessia päätettiin jatkaa elokuussa (Sivistysjohtaja 4.6.2021 § 24). Toisella hakukierroksella
10.–31.8.2021 uusia hakemuksia saapui 4. Haastatteluun kutsuttiin kaksi
henkilöä, joista tehtävään valittu (Sivistysjohtaja 6.9.2021 § 29) kuitenkin ilmoitti, ettei ota tehtävä vastaan.
Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään kaupunginhallitus hyväksyi soveltuvan
korkeakoulututkinnon, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen (35 ov) laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Vastaavanlaisiin tehtäviin vastaavalla kelpoisuusvaatimuksella on valtakunnallisestikin ollut haastavaa löytää soveltuvia
henkilöitä.
Kirjastojen lisääntynyt yhteistyö, mediaympäristön ja teknologian muutos,
asiakkaiden ajankäytön ja harrastusten sekä kuntakentän toiminnan muutokset ovat vaikuttaneet siihen, että kirjasto- ja informaatioalalla työskentelevillä voi nykyisin olla aiempaa vaihtelevampi koulutustausta. Vuoden
2017 kirjastolaki määrittelee kelpoisuusvaatimukset aiempaa väljemmin:
Kirjastolla tulee olla riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutuksen
saanutta ja muuta henkilöstöä ja asiantuntijatehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa.
Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimusten muuttamisesta päättää kaupunginhallitus (Kankaanpään kaupungin hallintosääntö 16.8.2021, § 32).
Esityslistan liitteet:

Valmistelija kirjastotoimenjohtaja Marjut Tiisala, puh. 044 577 2422

Valmistelijan esitys:

Kirjastopedagogin rekrytoinnin jatkossa kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 35 op:n laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot tai tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto. Kelpoisuusvaatimuksen muutoksella ei ole

vaikutusta tehtävän vaativuuteen tai palkkaukseen.
Sivistysjohtajan ehdotus: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:
Kirjastotoimenjohtaja Marjut Tiisala, puh. 044 577 2422
_____________________
HEJA 13.10.2021 § 10
Esityslistan liitteet:

Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Hallinto- ja henkilöstöjohtajan ehdotus:
Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kirjastopedagogin kelpoisuusvaatimuksena on jatkossa soveltuva korkeakoulututkinto johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 35 op:n laajuiset kirjasto- ja
informaatioalan opinnot tai tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto. Kelpoisuusvaatimuksen muutoksella ei ole vaikutusta tehtävän vaativuuteen
tai palkkaukseen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________

