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Kunnanhallitus § 68
Kirjastovirkailija/kuljettajan toimi on vapautunut toimenhaltijan irtosanouduttua
tehtävästä 4.2.2017 lukien. Tehtävään on palkattu määräaikaisesti 31.7.2017
saakka sijainen, mutta hän on siirtynyt toisiin tehtäviin 13.3.2017 lukien.
Kunnanhallitus on 5.12.2016 § 267 vuoden 2017 täytäntöönpano-ohjeissa
määrännyt seuraavaa: "Virkojen ja toimien tullessa vuoden aikana avoimiksi,
niiden vakinainen täyttäminen edellyttää kunnanhallituksen täyttölupaa. Ennen
täyttöluvan hakemista on selvitettävä, onko mahdollisuus sisäisille
tehtäväjärjestelyille tai henkilöstösiirroille. Yli kolme kuukautta kestävien
sijaisuuksien täyttämisestä päättää kunnanjohtaja henkilöstöpäällikön
esityksestä. Lyhyet sijaisuudet tulee hoitaa sisäisin järjestelyin suunnitelmallisen
työjärjestelyjen ja sisäisen yhteistyön avulla. Työvoima ohjataan ensisijaisesti
aikakriittisten tehtäviin."
Kuntarakenne 2020 -työryhmä on ottanut kantaa kirjastovirkailija/kuljettajan toimen täyttämiseen kokouksessaan 13.2.2017. Asiaa käsiteltäessä työryhmä on
perehtynyt kirjastotoimenjohtajan laatimiin selvityksiin ja tilastotietoihin.
Työryhmä on todennut, että kirjastovirkailija/kuljettajan tointa ei tule täyttää.
Kuntarakenne 2020 -työryhmä on samalla linjannut, että kirjastoauton liikennöinti
tulee sopeuttaa yhden kuljettajan hoidettavaksi lakkauttamalla vähimmin käytetyt
reitit. Lisäksi kirjaston osalta tulee lisätä omatoimilainauksen hyödynnettävyyttä,
tarkastella aukioloaikoja sekä selvittää seutukirjaston ratkaisuvaihtoehtoa.
Kunnanjohtaja on 13.2.2017 pidetyssä kunnanhallituksen kokouksessa omassa
katsauksessaan antanut tiedoksi Kuntarakenne 2020 -työryhmän kannanoton
todeten, että asiasta päätetään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.
Mikäli kirjastovirkailija/kuljettajan täyttämättä jäävä toimi lakkautetaan, tulee kirjaston toiminta organisoida tarkoituksenmukaisimmalla tavalla mm. tekemällä
sisäisiä järjestelyitä, lakkauttamalla vähimmin käytetyt kirjastoautoreitit tai
harventamalla ajokertoja, lisäämällä omatoimilainauksen hyödynnettävyyttä ja
tarkastelemalla aukioloaikoja siten, että palvelutaso kokonaisuudessaan heikkenee mahdollisimman vähän. Kirjastotoimesta on tarkoituksenmukaista laatia
syksyyn mennessä kokonaisselvitys kirjastopalvelujen turvaamiseksi pitkälle
tulevaisuuteen ja samassa yhteydessä tulee selvittää myös seutukirjastoratkaisumahdollisuuksia.
Esityslistan mukana jaetaan Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016) ja Kuntaliiton
yleiskirje 7/2017.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kirjastovirkailija/kuljettajan toimi
lakkautetaan 1.4.2017 lukien.
Samalla kunnanhallitus päättää, että kirjaston tulee sopeuttaa toimintaansa sisäisin järjestelyin sekä edellä kuvatuin toimin. Kirjaston tulevaisuudesta ja seutukirjastoratkaisumahdollisuuksista tulee laatia selvitys 31.8.2017 mennessä.
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen muilta osin, paitsi kunnanhallituksen puheenjohtaja Veijo Illikaisen esityksestä kunnanhallitus päätti
yksimielisesti, että kirjaston tulevaisuudesta ja seutukirjastoratkaisumahdollisuuksista laaditaan selvitys 31.8.2018 mennessä. Samalla kunnanhallitus edellyttää
omatoimilainauksen kehittämistä ja laajentamista niin pian kuin mahdollista.
Merkittiin, että valtuuston II varapuheenjohtaja Keijo Ruonala poistui esteellisenä
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
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