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Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

PRIDno-2021-246
Viiden määräaikaisen sijaisen palkkaaminen Porin kaupunginkirjastoon
Haettavana oli neljä (4) määräaikaista kirjastovirkailijaa ja yksi (1) kirjastonhoitaja ajalle
(tai sopimuksen mukaan) 1.2.2021 - 31.8.2022.
Työsuhde oli julkisesti haettavana 29.12.2020 – 11.1.2021.
Hakuaikana virkailiajn tehtävään saapui 29 ja hoitajan 13 hakemusta.
Hakuilmoituksessa mainitut kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista kutsuttiin virkailijan
haastatteluun 7 hakijaa ja hoitajan 3.
Haastattelut toteutettiin puhelimitse 12. – 15.1.2021.
Haastattelut suoritti Elina Nikola.
Päätöksen peruste
Esitetään, että kirjastovirkailijoiden määräaikaisiin työsuhteisiin valitaan [peitetty],
[peitetty], [peitetty] ja [peitetty]. Kirjastonhoitajan vastaavaan esitetään [peitetty].
Esitys perustuu hakijoiden tehtävään liittyvään työkokemukseen ja osaamiseen,
haastattelussa saatuun henkilökohtaiseen vaikutelmaan sekä koulutukseen, jotka
tekevät hakijoista sopivimmat täytettäviin työsuhteisiin.
Päätös
Päätän, että kirjastovirkailijoiden määräaikaisiin työsuhteisiin valitaan [peitetty],
[peitetty], [peitetty] ja [peitetty]. Kirjastonhoitajaksi vastaavasti valitaan [peitetty].
Työsuhteet täytetään 1.2.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan, koeaika 6 kk.
Tiedoksi
Hakijat, Pirjo Mäki puheenjohtaja sivistyslautakunta, Esa Kohtamäki toimialajohtaja
sivistystoimi, Sivistyslautakunta
Allekirjoitus

Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö sivistystoimiala
Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 20.1.2021
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Oikaisuvaatimus
§1
Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.
Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen
osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä
asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:
n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai
viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija
toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus
kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän
nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
Käyntiosoite: Yrjönkatu 6 B
Vaihde:
(02) 621 1100
Kirjaamo:
(02) 623 4470
Faksi:
(02) 634 9417
Sähköposti: kirjaamo@pori.fi

