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VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
Vapltk § 6

Kehitys- ja talouspäällikkö, Vt. kunnanjohtaja Marjut Silvastin antaman ohjeen mukaan lautakuntien käsittelemät vuoden 2019 tilinpäätöstiedot ja toimintakertomus tulee olla valmiina
13.3.2020 mennessä.
Vapaa-aikatoimen viranhaltijat ovat valmistelleet vapaa-aikatoimen toimintakertomuksen vuodelta 2019.
LIITE 1 Vapaa-aikatoimen toimintakertomus vuodelta 2019

Ktj

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy liitteenä olevan vapaa-aikatoimen toimintakertomuksen vuodelta 2019.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
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REISJÄRVEN KUNNANKIRJASTON LIITTYMINEN OULUN ETELÄISEN ALUEEN YHTEISEEN KIRJASTORYHMÄÄN

Vapltk § 7

Reisjärven kirjasto on mukana Ylivieskan kaupunginkirjaston hallinnoimassa Yksiin -hankkeessa,
jossa on selvitetty mahdollisuutta yhdistää Oulun Eteläisen alueen 14 kunnassa toimivat kirjastot
yhdeksi kirjastoryhmäksi. Yhtenä kirjastoryhmänä toimiminen tarkoittaa yhteistä kirjastojärjestelmää, yhteistä aineisto- ja asiakastietokantaa sekä yhteisiä aineistokuljetuksia, käyttösääntöjä
ja käytänteitä. Kirjastoryhmällä on myös yhteinen verkkokirjasto ja kirjastokortti.
Oulun Eteläisen alueella on tällä hetkellä kaksi erillistä kirjastoryhmää ja yksittäinen Reisjärven
kunnankirjasto, joka ei kuulu mihinkään kirjastoryhmään. Tiekkö-kirjastot (Alavieska, Kalajoki,
Merijärvi, Oulainen, Sievi, Ylivieska, Nivala) toimivat yhtenä ryhmänä ja Kiri-kirjastot (Haapajärvi,
Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Siikalatva) toisena ryhmänä. Kaikilla alueen kirjastoilla
on käytössään Aurora-kirjastojärjestelmä mutta aineistot ja asiakkaat ovat kolmessa eri tietokannassa.
Yhdistämällä Oulun Eteläisen alueen kirjastot yhdeksi kirjastoryhmäksi alueen asukkaille saadaan
tasavertaisemmat kirjastopalvelut ja yhtenäisillä toimintakäytänteillä selkeytetään asiointia kirjastoissa. Yhteisen asiakasrekisterin ansiosta samalla kirjastokortilla voi asioida kaikissa alueen
kirjastoissa ja aineiston voi palauttaa mihin tahansa alueen kirjastoon. Asiakkaat hyötyvät saamalla käyttöönsä laajemmat ja monipuolisemmat kokoelmat. Yhteisen verkkokirjaston ansiosta
asiakas saa heti nähtävilleen koko alueen aineiston ja voi tehdä siihen suoraan varauksia. Tämä
vähentää kaukolainojen tarvetta.
Yhdistymisen ansiosta kirjastot säästävät kirjastojärjestelmän vuosikustannuksissa ja myös tulevissa hankinnoissa. Laajemman asukaspohjan ansiosta kirjastojen neuvotteluasema paranee
esimerkiksi aineiston kilpailutuksessa. Kustannussäästöjä saadaan myös toiminnan tehostamisella. Yhteisessä kimpassa resursseja voidaan jakaa ja päällekkäisiä toimintoja karsia. Myös henkilöstön erikoisosaaminen saadaan kaikkien alueen kirjastojen käyttöön. Yhteistyö kokoelmatyössä
tuo kustannussäästöjä ja mahdollistaa monipuolisempien kokoelmien muodostamisen. Yhteisellä
markkinoinnilla parannetaan kirjastopalveluiden näkyvyyttä koko alueella. Yhtenä kirjastoryhmänä yhteiset projektit ja hankkeet ovat myös mahdollisia.
Vuonna 2020 kirjastojärjestelmäkulut ovat Reisjärvellä 1,33 €/asukas, Kiri-kirjastoissa 0,97
€/asukas ja Tiekkö-kirjastoissa 0,80 €/asukas. Uudessa Axiell Finland Oy:ltä saadussa tarjouksessa kirjastojärjestelmäkulut laskevat 0,73 euroon per asukas. Muut vaihtoehdot kirjastojärjestelmäksi on selvitetty mutta kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi on osoittautunut jatkaa Aurorakirjastojärjestelmän käytöllä.
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Kirjastojärjestelmästä aiheutuvat kustannukset jakautuvat kunnan asukasmäärän mukaan. Reisjärven kirjastolle tulee vuonna 2021 tietokantojen yhdistämisestä kertakuluja 1080 euroa, jos liitytään mukaan kirjastokimppaan. Kirjastojärjestelmän vuosikuluja Reisjärven kirjastolle tulee
vuonna 2021 noin 2005 euroa. Vuonna 2020 kirjastojärjestelmän vuosikulut ovat noin 3660 euroa.
Mikäli jokin kunta päättää jättäytyä pois kirjastoryhmästä, tietokannasta eroaminen maksaa noin
6 000–8000 €. Tämän jälkeen kunnan on hoidettava itsenäisesti kaikki kirjastojärjestelmästä johtuvat kustannukset. (Reisjärvi hoitaa tällä hetkellä itsenäisesti).
Selvityksen perusteella alueen kirjastojen johtajat esittävät kirjastojen yhdistämistä yhdeksi kirjastoryhmäksi. Yhteistyö tiivistyy mutta kirjastot jatkavat hallinnollisesti itsenäisinä yksikköinä.
Uudelle kirjastoryhmälle muodostetaan kaikista alueen kirjastonjohtajista muodostuva johtoryhmä. Yhteistyösopimuksen yksityiskohdista (myöhästymismaksut, käyttösäännöt ym.) päätetään myöhemmin.
Vapsiht

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy Reisjärven kunnankirjaston liittymisen Oulun Eteläisen
kirjastoryhmään esitetyillä Axiell Finland Oy:n tarjouksen mukaisilla asukaslukujen perusteella
jaetuilla kustannuksilla vuoden 2021 aikana ja esittää kunnanhallitukselle vuoden 2021 talousarvioon varattavaksi kertaluontoisiin yhdistymiskuluihin 1080 euroa sekä vuosittaisiin järjestelmän
ylläpitokustannuksiin 2005 euroa vuodelle 2021.

Päätös: Yksimielisesti hyväksyttiin.
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Vapltk § 8

1) Kirjastotoiminnan tilastot vuodelta 2019

Ktj

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös: Kirjastotoimenjohtaja jakoi kokouksessa kirjastotoiminnan tilastot vuodelta 2019, jonka
jälkeen ehdotus hyväksyttiin.
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