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Kunnanhallitus § 151
Nakkilan kunta on teettänyt Perlaconilla palveluverkkoselvityksen,
jossa yhtenä osa-alueena on hallintopalvelut. Perlaconin raportissa
kuvataan nykytilanne ja toimintaympäristön muutokset. Tavoitteen
saavuttamiseksi on todettu keskitettyjen toimistopalveluiden perustaminen hallintotoimeen, joka tuottaa toimialojen tarvitsemat hallinto- ja
tukipalvelut. Uudistus koskee kaikkia hallinto- ja toimistotyötä tekeviä
henkilöitä läpi kunnan hallinnon toimialarajoista riippumatta.
Kunnanjohtaja on edellyttänyt nykyisten toimistopalveluiden kuvaamista ja resurssien jakautumista. Töiden kuvaamisen perusteella
lähdetään työhön tukipalveluiden pienryhmittäin, joiden tehtävä on
selvittää toimistotyötehtävien organisoiminen mahdollisimman optimaalisesti huomioiden henkilöstön osaaminen, sijaisuustarpeet ja
koko kuntaorganisaation tarvitsema työpanos eri tehtäväkokonaisuuksiin.
Toimistotyön uudelleen organisoinnin lähtökohtana on, että hallinnollinen toiminta ja toimistotyö sijoittuvat sinne, missä niitä eniten tarvitaan ja että toimistohenkilöstön osaaminen on parhaassa käytössä.
Tähän tavoitteeseen päästään parhaiten keskittämällä toimistotyö
hallintopalveluihin. Keskittäminen hallintopalveluihin tuo juostavuutta
ja mahdollistaa nopean reagoinnin muutoksiin työtehtävissä ja
henkilökunnan määrässä mm. eläkkeelle siirtyvien osalta.
Työn uudelleen organisointi edellyttää osaamisen vahvistamista ja
toimenkuvien uudelleentarkastelua.
Oheismateriaalina Perlaconin hallinto- ja toimistopalveluiden selvitys.
Kunnanjohtaja ehdotus:
Perustetaan edellä mainittujen osa-aluetyöryhmien lisäksi ohjaava
työryhmä, jonka tarkoituksena on toimistopalveluiden ja hallinnon
keskittäminen hallintopalveluihin toiminnallisesti 1.1.2021 alusta siten, että uusia henkilöitä, ei eläköitymisen johdosta palkata.
Nyt perustettava työryhmä johtaa osa-aluetyöryhmien työtä. Työryhmään kuuluvat hallintojohtaja ja tehtäväkokonaisuuksien kannalta
yksi edustaja nykyisistä hallinnon tukipalveluista. Työryhmää johtaa
hallintojohtaja ja työn toteutumisesta raportoidaan kunnanjohtajalle,
joka voi antaa työn toteuttamiseen ohjeita ja määräyksiä. Työryhmän

tarkoituksena on esittää osaamisen vahvistamisen vaatimukset koulutuksittain, tarvittavat toimenkuvamuutokset ja muut keskittämisen
kannalta olennaiset seikat.
28.2.2021 mennessä esitetään hallinnon uudelleen järjestäytymisen
lopullinen organisointi ja työn loppuraportti kunnanhallitukselle. Tämä tarkoittaa toimisto- ja hallintotyötätekevän henkilöstön keskittämistä myös hallinnollisesti hallintopalveluiden alaisuuteen. Keskittäminen on otettava kuitenkin huomioon jo talousarvion laadinnassa ja
henkilöstösuunnitelmissa vuodelle 2021.
Asian käsittely yt-elimissä aloitetaan ja tarvittavat toimenkuvamuutokset esitellään loppuraportin yhteydessä ja käydään tarvittavat
neuvottelut henkilöiden kanssa työn edistyessä, kuitenkin viimeistään loppuraportin yhteydessä.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano:
ote: toimialajohtajat, osalliset
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