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1. Taustaa 
Kirjastoverkostoon vaikuttavat kunta- ja palvelurakenteen muutokset jatkuvat. Muu-
tosten myötä myös maakuntarakenteen on ennakoitu muuttuvan. On kyseenalais-
tettu maakunnat, joissa on vain muutama kunta. Sama koskee maakuntakirjastoa: 
tarvitaanko muutaman kunnan maakuntaan oma maakuntakirjasto. Muutoksia voi 
tuoda myös valtion aluehallinnon uudistus. Seutukirjastokehitys jatkuu ja koko maa-
kunnan kattavia seutukirjastoja perustetaan. Niiden ja kirjastokimppojen merkitys 
maakuntakirjastojen rinnalla toimivina alueellisina kirjastokehittäjinä kasvaa. Erityi-
sesti erilaisia verkkopalveluja tuotetaan jatkossa entistä enemmän valtakunnallises-
ti. 
 
Tähän raporttiin on koottu yhteenveto kirjastoalan hankkeista, projekteista ja selvi-
tyksistä, joissa kehitetään järjestelmäyhteistyötä ja asiakaspalvelua seudullisella ja 
valtakunnallisella tasolla. Tämä raportti on osa Asiakkaan kirjasto –projektin välira-
porttia. 
 

1.1. Kirjastojen yhteisjärjestelmät ja seutukirjastot 
 
Kirjastopalvelujen turvaamisessa on entistä tärkeämpää kuntien yhteistyö. Suurin 
osa kuntien kirjastoista kuuluu alueelliseen yhteistyöverkostoon. Kirjastot tekevät yli 
kuntarajojen laajaa yhteistyötä mm. kirjastojärjestelmissä, aineistohankinnassa, kul-
jetuksissa ja verkkopalvelujen tuottamisessa. Esimerkiksi yhteinen kirjastojärjestel-
mä, hankintarenkaat ja yhteiskäyttöiset kokoelmat sekä säästävät kustannuksia että 
parantavat palvelujen laatua. 
 
Maakuntakirjastojen toimialueet ovat pysyneet pitkään ennallaan. Kuntien määrä on 
lähes kaikilla maakuntakirjastoalueilla vähentynyt. Hallinnollisten muutosten ja tieto-
tekniikan kehityksen myötä maakuntakirjastojen rinnalle on tullut muita yhteistyö-
alueita. Seutukirjastot ovat usean kunnan alueella yhtenä hallinnollisena kokonai-
suutena toimivia kirjastojen yhteenliittymiä. Seutukirjastoja on yhdeksän ja niihin 
kuului 26 kuntaa. Kirjastojärjestelmäyhteistyön kautta on syntynyt usean kirjaston 
yhteisten aineisto- ja asiakastietokantojen yhteistyöalueita eli kimppoja. Kimppoja 
oli 41 ja niihin kuului yhteensä 258 kuntaa. Kevyempi järjestelmäyhteistyön muoto 
olivat yhteisen verkkotiedonhaun kautta muodostuneet yhteistyöalueet. Näitä web-
kimppoja oli 27 kappaletta ja niihin kuului 58 kirjastoa. Kimppojen ja web-kimppojen 
toiminta-alueet menivät osittain päällekkäin. 
(Lähde: Aluehallinovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2010; sivut 
159-172).  

 
Seudullista järjestelmäyhteistyötä tehdään ainakin näissä maakuntakirjastoissa: 
‐ Hämeenlinna (Vanajan verkko) 
‐ Joensuu (Jokunen) 
‐ Jyväskylä (Aalto-kirjastot) 
‐ Kajaani (Kainet) 
‐ Kokkola (Anders) 
‐ Kouvola (Kyyti) 
‐ Lahti (Lastu) 
‐ Mikkeli (Savotta) 
‐ Pori (Satakirjastot) 
‐ Porvoo (Porsse) 
‐ Pääkaupunkiseutu (Helmet) 
‐ Rovaniemi (Lapin kirjasto) 
‐ Seinäjoki (Seitti) 
‐ Tampere (PIKI) 

Yksi kuntamäärältään ja asukaspohjaltaan Suomen suurimpia kirjastojen yhteenliit-
tymiä, PIKI – yhteisjärjestelmä toimii Pirkanmaalla. Toiminnan tavoitteena on, että 
kirjastojen menettelytavat ja palvelut näyttäytyvät asiakkaalle samanlaisena riippu-
matta siitä, missä PIKI – kirjastossa asioi. Usean kunnan muodostamia yhteistyö-
verkostoja ovat myös esimerkiksi Lapin kirjastot sekä Jyväskylän seudun Aalto – 
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kirjastot. Asukasluvultaan suurin on pääkaupunkiseudun kaupunkien (Helsinki, Es-
poo, Vantaa ja Kauniainen) muodostama HelMet – kirjastot.  

Seutukirjasto eroaa kirjastojen vapaaehtoisesta verkostomaisesta yhteistyöstä si-
ten, että siihen kuuluvien kuntien kirjastoilla on yhteinen hallinto. Ensimmäisiä seu-
tukirjastoja olivat Mikkelin seudun kirjasto ja Joensuun seutukirjasto. Mikkelin seu-
dun kirjasto aloitti toimintansa vuonna 2004.  

Joensuun seutukirjasto on Suomen ensimmäinen varsinainen seutukirjasto, se 
aloitti toimintansa vuonna 2007. Joensuun seutukirjaston muodostavat seitsemän 
kunnan (Joensuu, Eno, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi ja Pyhäselkä) kir-
jastot.  Joensuun seutukirjastossa usean kunnan kirjastojen hallintokin on pitkään 
jatkuneen tiiviin yhteistyön jälkeen yhdistetty. Kun esimerkiksi koko henkilöstö siirtyi 
Joensuun isäntäkunnan palvelukseen, on heidän erityisosaamistaan ollut mahdollis-
ta hyödyntää nyt kaikissa mukana olevissa kirjastoissa. 

Seutukirjastoselvityksiä on tehty muun muassa Joensuussa, Jyväskylässä, Kouvo-
lassa, Turussa, Satakunnassa, Etelä-Pirkanmaalla ja Kokkolassa. Maakunnallinen 
yhteistyöselvitys tehtiin vuonna 2009 Etelä – Savossa.  

(Lähde: 
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/opeku/kulti/kirjasto/kirjastoyhttyo/seutuk
irjasto/Sivut/default.aspx#anchor-details)  
 

1.2. Yhteistyö lisääntyy kirjastopalveluissa 
 
Erityisasiantuntija Maisa Lovio kertoi yhteistyön lisääntymisestä kirjastopalveluissa 
Koillis-Savon kirjastoseminaarissa Nilsiässä 13.4.2011. 
- Toivottavaa on, ettei luottamushenkilöidenkään kiinnostus omassa kunnassa saa-
tavilla oleviin palveluihin lopahtaisi siinäkään tapauksessa, että yhteistyötä tiiviste-
tään. Hyvillä kirjastopalveluilla on suuri merkitys kuntalaisten hyvinvoinnille. 
 
- Kuntalaisten mukaan ottamista kirjastopalvelujen kehittäjiksi ei voi liikaa korostaa.  
Oikeastaan jokaisessa kirjastossa pitäisi olla jonkinlainen asiakasraati. Sen tehtä-
vänä on kertoa missä asioissa kirjasto on onnistunut ja missä on parantamisen va-
raa. Käyttäjälähtöisyys lisää palvelujen vaikuttavuutta, mitä kuntapalveluilta nyt ko-
vasti peräänkuulutetaan, Lovio sanoi. 
 
Myös ennakkoluuloton erilaisten palvelujen yhdistäminen parantaa palveluja.  
- Harvan asutuksen yhä vähenevälle ja vanhusvoittoiselle väestölle voidaan kirjas-
topalveluja tarjota osana monialaista pyörien päällä liikkuvaa palvelutarjontaa, jossa 
on kauppa-, kirjasto-, posti-, käsiapteekkitavara- tai laskujenmaksupalvelut tarjolla 
samalla.  Toisaalta taas lähikirjastojen tiloja voidaan käyttää muinakin kuin vain kir-
jastoina ja tarjota niitä vaikkapa yhdistysten käyttöön. Kirjasto tietoliikenneyhteyksi-
neen ja - laitteineen mahdollistaa etäopiskelun, kun oppilaitosverkosto harvenee. 
 
Lovion vetämässä Kuntaliiton Kirjastoinnovaatiot – hankkeessa on koottu uuden-
laisia kirjastopalveluja ja vaihtoehtoisia tapoja järjestää palveluja. Uudenlaisia pal-
velujen tuottamisen tapoja on jo käytössä monissa kunnissa. Asiakkaat ovat lainan-
neet innolla kirjastosta liikuntavälineitä ja käyneet hurauttelemassa kirjaston ompe-
lukonetta. Erilaisten tapahtumien järjestäminen kirjastoissa on yleistymässä ja kir-
jastopalvelut voidaan hyvällä menestyksellä sijoittaa esimerkiksi nuorisotilaan.  
 
Suomen Kuntaliiton äskettäin julkaistu Sivistyksen suunta –asiakirja linjaa, että kir-
jastopalvelujen asema pääosin maksuttomana kunnallisena peruspalveluna säilyy 
tulevaisuudessakin. Tavoitteena on, että monipuoliset, paikallisten palvelutarpeiden 
mukaan uudistuvat kirjastopalvelut ovat kaikenikäisten asukkaiden saavutettavissa. 
Palvelujen saavutettavuus tulee myös turvata alueellisesti tasa-arvoisesti koko 
Suomessa. 
(Lähde: http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/media/tiedotteet/2011/04/Sivut/yhteistyo-
lisaantyy-kirjastopalveluissa.aspx) 
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2. Kirjastoalan seudullisia hankkeita ja projekteja 
 

2.1. Tulevaisuuden kirjasto/ Helmet 
 

Projektissa työstetään kirjastoja koskevia tulevaisuuden skenaarioita  henkilökun-
nan, asiakkaiden ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Työskentelyn tavoitteena 
on hahmottaa tulevaisuutta niin, että henkilökunta on mukana sitä luomassa päivit-
täisessä työssään ja että asiakaspalvelun kautta saadaan hyöty asiakkaille.  
 
Tarkoituksena on projektin kautta laajentaa ajattelua koskemaan koko kirjastokent-
tää ja sen tulevaisuutta. Projektissa valmennetaan kirjasto-organisaatiota joka tasol-
la oleman avoimia muutoksille ja aktiivisesti vaikuttamaan tulevaisuuden luomiseen.  

 
Kevät  2011 Projektin organisoituminen ja työn käynnistäminen 
 

1. Projektin organisoiminen 
Tulevaisuustyöryhmän luominen ja projektin vetäjän valitseminen. Pro-
jektin seurantaryhmä  

 
2. Tulevaisuusseminaari  

Seminaarin työpajoihin osallistuvat kirjastojen asiantuntijoita yhdessä 
tulevaisuustutkijoiden kanssa. Seminaarin tavoitteena on luodata tule-
vaisuuden eri skenaarioita jatkotyöstämistä varten. 

 
Syksy 2011 Projektin työstäminen ja tulevaisuuden selkeyttäminen 
 

1. Työpajoissa asiantuntijoiden kanssa päivitetään asiakastarpeita nyt ja 
tulevaisuudessa.  

 
2. Kansainvälisten ja kotimaisten asiantuntijoiden pitämä luentosarja; lu-

ennot ja koulutustilaisuudet kirjastojen henkilökunnalle ja asiakkaille. 
 
3. Henkilökunta ja asiakkaat työstävät tulevaisuutta dialogisissa työpajois-

sa (asiakkaiden ja henkilökunnan vuorovaikutus). 
 
 

Kevät  2012  Valittujen skenaarioiden kirkastaminen 
 

1. Tulevaisuusraportti ja työskentelyn arviointi 
 
2. Tulevaisuusseminaari, jossa raportin esittely kaikille osapuolille.  
 
3. Raportin esittely IFLAn konferenssissa Helsingissä elokuussa 2012. 

 
Hankkeen toteuttaja: HelMet-kirjastot; Espoon kaupunginkirjasto, Helsingin kau-
punginkirjasto, Kauniaisten kaupunginkirjasto, Vantaan kirjasto- ja tietopalvelut 
Hankkeen kesto: 2011-2012 
Rahoitus: OKM 80 000 € 
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2.2. Lisää älyä ja toiminnallisuutta palveluun/ Vaski 
 

Hankkeen tarkoituksena on parantaa asiakaspalvelua aineiston löytymisen suhteen 
hyödyntäen Rfid- ja mobiiliteknologiaa ja kehittämällä älyhyllytoimintoja. Älytoimin-
toa voidaan hyödyntää myös esim. hyllyihin liitettynä, jolloin kokonaisia hyllystöjä 
voidaan käyttää esim. palautustoimintoina. 
 
Projektin tavoitteet: 

1. Rfid- ja mobiiliteknologian monipuolinen  hyödyntäminen sisältäen 
- paikannusominaisuuksien kehittäminen mobiiliteknologiaa hyödyntäen 
- älyhyllytoimintojen kehittäminen 
2. Vuorovaikutteisesti toteutetun aineiston hankinta 
- sovelluksella luodaan uusia suoria yhteyksiä kirjastojärjestelmän ja aineis-

ton hankintapaikan välillä 
3. Suoran yhteyden luomiseen kirjastojärjestelmän ja taloudenhallintaohjel-

man välillä 
 

Hankkeen toteuttaja: Turun kaupunginkirjasto/ maakuntakirjasto ja muut Vaski-
kirjastot 
Hankkeen kesto: 2011-2012 
OKM:n rahoitus: 150 000 € 

 
2.3. Lukulampun valossa/ Vaski 

 
Lukulampun valossa – voimaa kokemuksellisuudesta  –hankkeen tavoitteena on 
organisoida lukemisen, kirjoittamisen ja musiikin kuuntelemisen sisältöjä ja vaiku-
tuksia markkinoiva valtakunnallinen kampanja vuonna 2011. Painopiste on sisältö-
jen avaamisessa ja yhteisöllisessä kokemuksellisuudessa, joka edistää hyvinvoin-
tia.  Kampanjan puitteissa kokeillaan uudentyyppisiä hakevien ja hakeutuvien kirjas-
topalvelujen muotoja sisältöjä priorisoiden. 
 
Hankkeen toteuttaja: Turun kaupunginkirjasto/ maakuntakirjasto ja muut Vaski-
kirjastot 
Hankkeen kesto: 2011-2012 
OKM:n rahoitus: 30 000 € 

 
2.4. Asiakkaan kirjasto/ Vaski 

 
Asiakkaan kirjasto -projektin tarkoituksena on tuoda kirjasto asiakkaan ulottuville 
uudella tavalla lisäämällä kirjastojen houkuttelevuutta ja rakentamalla vuorovaikut-
teisia palveluja. Projektin aikana maakunnan kirjastoverkkoa suunnitellaan kokonai-
suutena ja luodaan Vaski-kirjastoille yhteisiä toimintaperiaatteita ja toimintatapoja 
korostaen yhteistä asiakkuutta. Projekti tähtää kirjastojen yhteiskunnallisen hyödyn 
esiintuomiseen huomioimalla erilaiset käyttäjäryhmät ja verkostoitumalla eri yhteis-
työtahojen kanssa. 
 
Hankkeen toteuttaja: Turun kaupunginkirjasto/ maakuntakirjasto ja muut Vaski-
kirjastot 
Hankkeen kesto: 2010-2011 
OKM:n rahoitus: 100 000 € 
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2.5. Maakunta-aineiston digitointi/ Vaski 
 

Hankkeen tavoitteena on tekijänoikeusvapaan maakunta-aineiston digitointi. Turun 
kaupunginkirjaston maakuntakokoelma käsittää n. 6000 julkaisua, josta suurinta 
osaa ei lainata kirjastosta, vaan niiden käyttö on mahdollista ainoastaan kirjaston ti-
loissa.  Aineiston lainaus ei ole mahdollista, koska aineisto on arvokasta ja ainutker-
taista.  
 
Digitointi mahdollistaa aineiston saatavuuden sähköisessä muodossa, jolloin sitä 
voidaan hyödyntää muuallakin kuin kirjaston tiloissa. Aineisto saatetaan käytettä-
väksi myös lainattavilla elektronisilla lukualustoilla. 

 
Digitoinnissa tehdään tiivistä yhteistyötä Kansalliskirjaston Mikkelissä sijaitsevan 
Mikrokuvaus ja konservointikeskuksen kanssa päällekkäistyön välttämiseksi ja asi-
antuntija-avun saamiseksi. 
 
Hankkeen toteuttaja: Turun kaupunginkirjasto/ maakuntakirjasto  
Hankkeen kesto: 2010-2011 
OKM:n rahoitus: 37 000 € 
 
 

2.6. PIKI-verkkokirjasto-projekti/ PIKI 
 

Projektin tavoitteena oli uusia Tampereen kaupunginkirjaston verkkosivusto ja Pir-
kanmaan PIKI-kirjastojen yhteinen PIKI-verkkokirjasto. Päivitettyyn verkkokirjasto-
järjestelmään rakennettiin PIKI-kirjastojen yhteisiä asiointi- ja tiedottamissivuja sekä 
kokoelmaa esitteleviä sisältöosioita. Uudessa verkkokirjastossa on myös kirjastoai-
neistoa koskevia vuorovaikutustyökaluja ja valtakunnallisia verkkokirjastopalveluita, 
tuodaan linkityksillä PIKI-kirjastojen asiakkaiden käyttöön. 
 
Hankkeen toteuttaja: Tampereen kaupunginkirjasto ja muut PIKI-kirjastot 
Hankkeen kesto: 2010-2011 
Rahoitus: Osin Tampereen kaupunginkirjaston omarahoitus ja osin Tietoyhteiskun-
nan tilat ja sisällöt –ESR-projektista. 
 
Loppuraportti löytyy tältä sivulta. 

 
2.7. SEKO- seudullinen kokoelmaselvitys/ PIKI 

 
Maaret Lehtovirran SEKO -seudullinen kokoelma, selvitys PIKI-kirjastojen aineiston 
hankinnan ja käsittelyn yhteistyön syventämisestä toukokuulta 2008. 
 
Raportti löytyy tältä sivulta.  

 
2.8. Kirjastoaineiston ekologinen jalanjälki/ PIKI 

 
Hankkeen tavoitteena oli selvittää kirjastoaineiston ekologista jalanjälkeä ja tehdä 
tähän liittyvä toimenpideohjelma PIKI kirjastoille. Tässä yhteydessä jalanjäljellä tar-
koitetaan kirjastoaineiston varastointiin ja poistoihin liittyviä asioita: kirjastojen toi-
menpiteitä ja arvoja, kustannuksia, ympäristövaikutuksia ja kestävän kehityksen pe-
riaatteita. 
 
Raportti julkaistaan Avain-kustantamossa kesäkuussa 2010.  
ISBN: 978-951-692-859-6. 
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2.9. Tule tule hyvä tieto!/ Jyväskylä 
 

Tule tule hyvä tieto! on vasta julkaistu Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetus-
palvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Jyväskylässä. Sen ovat 
toteuttaneet Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto, Jy-
väskylän kaupungin opetuspalvelut, Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto, Jy-
väskylän koulutuskuntayhtymän ao-kirjasto ja Jyväskylän yliopiston kirjasto.  
 
Tule tule hyvä tieto! -suunnitelma on Jyväskylän tiedonhankinnan opetusta antavien 
kirjastojen ja Jyväskylän kaupungin opetuspalvelujen yhteisvoimin luoma strategia 
siitä, miten tiedonhaun opetusta järjestetään ja miten se voidaan paremmin huomi-
oida opetussuunnitelmissa.  
 
Tavoitteena informaatiolukutaitoisempi jyväskyläläinen vuonna 2015. 
- https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/26537 

 
2.10. Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi/ Kyyti 

 
”Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi” on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama 
hanke, jonka avulla luotiin Kyyti-kirjastoille yhteiset varastointi- ja poistoperiaatteet. 
Tavoitteena oli helpottaa henkilökunnan työtä poisto- ja varastointiharkintaa tehtä-
essä sekä jakaa tietoa hyvistä käytännöistä. 
 
Hankkeessa kartoitettiin Kyyti-kirjastojen varastojen nykytila ja sovittiin työnjaosta 
kirjastojen, maakuntakirjaston ja Varastokirjaston kesken. Hankkeen projektityönte-
kijä ja selvityksen laatija on Maria Bang.  Tehty selvitys kohdistuu aikuisten aineis-
toon ja lehtiin, seuraavaksi luodaan vastaavat yhteiset säännöt lasten aineistolle. 
  
Hankkeen loppuraportti on luettavissa osoitteessa: 
http://www.kyyti.fi/palvelut/maakuntakirjasto-palvelut 
 

 
2.11. Kymenlaakson digitaalinen pääkirjasto/ Kyyti 

 
Kymenlaakson alueen Kyyti-kirjastot ovat yhdessä rakentaneet Kyyti.fi-
verkkopalvelua. Verkkoportaali otettiin rajoitettuun tuotantokäyttöön uuden Kouvo-
lan kaupungin syntyessä 2009.  

 
Kyyti.fi-prosessi tiivistää kirjastojen yhteistyötä, tukee kirjastojen yhteistä markki-
nointia ja lisää alueen kirjastohenkilökunnan taitoja, sekä yhteenkuuluvuutta. Kaikki 
tähänastinen työ voidaan helposti ja kustannuksitta monistaa muiden kirjastojen 
käyttöön. Hanke tähtää yhteiseen "pääkirjastoon" verkossa, "sivukirjastoina" toimi-
vat kirjastojen erilliset verkkokokonaisuudet. Kaikki nämä kytketään toisiinsa.  

 
Hankkeen toteuttaja: Kouvolan kaupunginkirjasto/maakuntakirjasto  
Hankkeen kesto: v.2010-2011.  
Hankkeelle on haettu OKM:n rahoitusta. 
 



 9

2.12. Kohtaako kirjasto käyttäjän?/ Kyyti 
 
Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjastolle myönnettiin OKM rahoitusta ke-
väällä 2011 hankkeeseen "Paperilaakso muutoksessa -kohtaako kirjasto käyttäjän". 
Hankkeella toteutetaan haastattelututkimus siitä, millaisia palvelutarpeita kirjasto voi 
tarjota Kymenlaaksossa ja miten kirjastopalveluita voidaan kehittää. Haastattelu-
kohteina ovat kirjaston käyttäjät ja ei-käyttäjät, kirjaston yhteistyökumppanit ja kir-
jastoasioista päättävät. Otannassa pyritään huomioimaan ikäryhmät ja alueellinen 
edustus. Hanke toteutetaan ajalla 1.6.2011-30.11.2011. Selvityksen tekee Maritta 
Naumanen. 
 
Hankkeen toteuttaja: Kouvolan kaupunginkirjasto/ maakuntakirjasto 
Hankkeen kesto: 2011 
OKM:n rahoitus: 18 000 € 

 
2.13. Kirjasto näkyväksi/ Kyyti 

 
Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjastolle myönnettiin OKM rahoitusta ke-
väällä 2011 "Kirjasto näkyväksi" -hankkeeseen. Hankkeen tarkoitus on lisätä kirjas-
ton näkyvyyttä ammattimaisen markkinoinnin avulla. Hankkeella tuotetaan esittely-
video kirjastopalveluista eri kieliversioin ja eri kohderyhmille. Hanke toteutetaan 
ajalla 1.4.2011-31.12.2012. 
 
Hankkeen toteuttaja: Kouvolan kaupunginkirjasto/ maakuntakirjasto 
Hankkeen kesto: 2011-2012 
OKM:n rahoitus: 40 000 € 

 
 

2.14. Yhdistetty lasten- ja nuortenosasto sykkimään tätä päivää/ Kyyti 
 

Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjastolle myönnettiin OKM rahoitusta ke-
väällä 2011  "Yhdistetty lasten- ja nuortenosasto sykkimään tätä päivää" -
hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on saada nykyaikaiset laitteet lasten- ja nuor-
tenosastolle mediakasvatuksen ja kirjastonkäyttöön. Pienten lasten vanhemmille to-
teutetaan aikuisparkki, jossa he voivat lukea lehtiä ja käyttää tietokonetta. Hanke to-
teutetaan ajalla 1.4.2011-30.6.2012. 
 
Hankkeen toteuttaja: Kouvolan kaupunginkirjasto/ maakuntakirjasto 
Hankkeen kesto: 2011-2012 
OKM:n rahoitus: 35 000 € 
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2.15. Avoin kirjasto/ Joensuu 
 

Joensuun seutukirjasto aloitti 02.05.2011 projektin, jonka tarkoituksena on selvittää 
avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmien soveltuvuutta Suomen laajuiseen yhteis-
työhön. Projektissa selvitellään, miten suuret resurssit avoimen lähdekoodin järjes-
telmän sovittaminen suomalaisen kirjaston käyttöön vaatisi. Tutkittavat järjestelmät 
ovat ainakin Koha ja Evergreen. 

Projektilla on kolme selkeää tavoittetta: 1) Tehdä järjestelmäkilpailutus kahden 
avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän, Kohan ja Evergreenin välillä. 2) Suomen 
oloihin paremmin soveltuvan järjestelmän puutteiden etsiminen ja työmääräarvio 
järjestelmän puutteiden korjaamiselle. 3) Tietokantojen siirtäminen PallasProsta uu-
teen kirjastojärjestelmään.  

Projekti on alkuvaiheessa ja ensimmäisen vaiheen määränpäänä on selvittää, voi-
siko avoimen koodin järjestelmä soveltua käytettäväksi ja miten isot resurssit sen 
käyttöön ottaminen sekä ylläpitäminen vaatisivat verrattuna ostettaviin järjestelmiin. 
Mikäli näistä saadaan positiiviset tulokset, projektia jatketaan. Tavoitteina ovat sil-
loin verkkokirjastoselvitys, aineiston konvertointi järjestelmään sekä pilotointi.  
  

Yhteistyötä tehdään muiden avoimen lähdekoodin järjestelmän tutkijoiden kanssa 
mm. Hailuodossa sekä muissa pohjoismaissa. Projektin esitteli Ari Mäkiranta YKN:n 
kokouksessa 15.4.2011, hänen esityksensä  tässä. 

 

2.16. Joensuun seutukirjaston kokoelmien arviointi/ Joensuu 

Joensuun seutukirjastossa on tehty vuosien 2008-2010 aikana kattava kokoelmien 
arviointi. Arvioitavaksi otettiin kaikkien kirjastojen ja osastojen kokoelmat ilman lai-
toskirjastoja ja kirjastoautoja. Maakunta- ja kotiseutukokoelmien selvitys oli tehty jo 
vuonna 2007.  

Aineistolajeista mukana olivat aikuisten ja lasten kirjat, musiikkiäänitteet, elokuvat, 
äänikirjat ja kielikurssit. Arviointia edelsi kokoelmien kartoitus. Vuosien 2008 ja 2009 
kokoelma-, hankinta-, poisto- ja lainaustilastoja sekä kuntien väestötilastoja käytet-
tiin määrällisenä aineistona. Kokoelmien ikää tutkittiin nimekkeiden julkaisuvuosien 
perusteella. 

Raportti sisältää tilastoanalyysien ja vertaisarvioinnin lisäksi toimenpidesuosituksia 
kokoelmien kehittämiselle. Jatkossa Joensuun seutukirjastossa määritellään vuosit-
taiset tavoitteet kokoelmatyölle. 

Selvitystyö tehtiin suurimmaksi osaksi omana työnä. Loppuvaiheessaan työ liittyi 
Itä-Suomen kirjastojen arviointihankkeeseen. Vuoden 2010 lopulla työtä laajennet-
tiin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamalla hankkeella Iso luuta ja pikku piika. 
Sen aikana tehtiin 16 palvelupisteen kokoelmien vertaisarviointia. 

Linkit: Joensuun seutukirjaston kokoelmien arviointi -raportti (pdf) ; 
Kotiseutukokoelmat esille! -raportti (pdf) ;Kokoelmapolitiikka 2011 (pdf)  
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2.17. PARKKI-projekti/ Oulu 
 
Parkki-projekti oli pohjoisten kirjastojen arviointi- ja kehittämisprojekti, jossa oli mu-
kana kirjastoja Oulun, Kemin ja Rovaniemen seuduilta sekä Oulun yliopiston infor-
maatiotutkimuksen laitos.  
 
Projektin tavoitteena oli parantaa Pohjois-Suomen kirjastojen yhteistyötä ja kehittää 
kirjastoille helposti käytettäviä itsearviointimenetelmiä. Projektissa arvioitiin kirjaston 
kokoelmia, asiakaskunnan tarpeita sekä henkilökunnan aikaansaannoskykyä. Pro-
jekti kesti kolme vuotta (2000 – 2003), joiden aikana kaikki seudut kehittivät mene-
telmiä omista tarpeistaan lähtien, arvioivat valittuja kohteita ja tuottivat näin testattu-
ja arviointimenetelmiä, jotka sopivat monenlaisiin kirjastoihin. 
 

 

2.18. Markkinointi ja verkkopalveluhanke Lapin kirjastoissa/ Rovaniemi 
 

Markkinointi- ja verkkopalveluhankkeen tavoitteena oli laatia markkinoinnin suunta-
viivat Lapin kirjastoille. Hankkeessa luotiin puitteet yhteiselle kirjastobrändille, jonka 
avulla Lapin kirjastoja markkinoidaan ”saman lipun alla”, kukin kirjasto itsenäisesti. 
Lapin kirjastojen brändikäsikirja kattaa niin mainoslauseita, lappilaisia asiakasproto-
tyyppejä kuin viestinnän työkaluja. Projektin aikana toteutettiin Lapin kirjastojen yh-
teinen tuotepaketti, joka sisältää sekä kirjastohenkilöstölle että asiakkaille suunnat-
tuja Lapin kirjasto -tuotteita. Tuotteita voi tilata myös muualle Suomeen. Hankkees-
sa pohdittiin kirjastoista ulospäin suuntautuvia työskentelytapoja ja toteutettiin muu-
tamia uudentyyppisiä tapahtumia.  
 
Hankkeen toteuttaja: Rovaniemen kaupunginkirjasto/ Lapin maakuntakirjasto.  
Hankkeen kesto: 2009-2010.  
Rahoitus: OKM 70 000 €. 
Lisätietoja: projektityöntekijä Marjo Perälä, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi  
 
http://wiki.kirjastot.fi/index.php?title=Markkinointi-
_ja_verkkopalveluhanke_Lapin_kirjastoissa  
 
 

2.19. Ideakirjasto- Lapin kirjastojen verkkopalveluhanke/ Rovaniemi 
 

Hankkeessa kartoitetaan eri mahdollisuuksia tuottaa uudenaikaista verkkokirjasto-
palvelua kirjaston asiakkaille Lapissa. Pohjoisten kirjastojen ja asiakkaiden näkö-
kulma pyritään huomioimaan läpi hankkeen. Hanke on Lapin kirjastojen markkinoin-
tihankkeen jatkohanke. 
 
Hankkeen toteuttaja: Rovaniemen kaupunginkirjasto/ Lapin maakuntakirjasto.  
Hankkeen kesto: 2010-2011. Hankkeelle on haettu OKM:n rahoitusta. 
 
http://hankkeet.kirjastot.fi/node/22 
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3. Valtakunnallisia hankkeita ja selvityksiä 
 

3.1. Kansallinen digitaalinen kirjasto –hanke (KDK) 
 

Opetusministeriön koordinoiman ja organisoiman ”Kansallinen digitaalinen kirjasto” 
hankkeen tavoitteena on edistää kaikkien kulttuuriaineistojen ja tieteellisen tiedon 
digitointia, sähköistä saatavuutta ja pitkäaikaissäilymistä. 
  
Hankkeelle on asetettu seurantaryhmä ja ohjausryhmä, jonka alla toimivat saata-
vuus- ja pitkäaikaissäilytys-jaostot sekä tekninen asiantuntijaryhmä. Niissä on mu-
kana kaikkiaan 35 organisaatiota: ministeriöitä, kulttuuriperinnön säilyttämisestä 
vastaavia kansallisia instituutioita, tieteellisiä ja yleisiä kirjastoja, arkistoja, museoita 
sekä muiden keskeisten intressiryhmien edustajia. Saatavuusryhmän vetovastuu on 
Kansalliskirjastolla. Saatavuusryhmän puheenjohtajana toimii Kristiina Hormia-
Poutanen. Kansallisarkisto vetää pitkäaikaissäilytysryhmää, Juha Hakala Kansallis-
kirjastosta puolestaan teknistä asiantuntijaryhmää. 
 
Yleisten kirjastojen edustajana on seurantaryhmässä Birgitta Aurén Vaasasta, oh-
jausryhmässä Barbro Wigell-Ryynänen OKM:stä, saatavuusryhmässä Erkki Lou-
nasvuori Keskuskirjastosta ja teknisessä asiantuntijaryhmässä Matti Sarmela Kirjas-
tot.fi:stä. Lisätietoa: http://www.kdk.fi/. 
 

 
3.2. Kansallinen yhteisluettelo 

 

Kansallinen yhteisluettelo on tavoite, jonka kaikki kirjastosektorit katsovat tarpeelli-
seksi. Kansalliskirjasto on jo aloittanut yhteisluettelon rakentamisen Aleph-alustalla, 
johon on siirretty uusi Linda. Vähitellen kaikille kirjastoille tarjotaan mahdollisuus 
osallistua yhteisluettelossa mukana oloon. Ensimmäisten yleisten kirjastojen siirty-
minen yhteisluetteloon alkanee 2011-2012. 

Yleisten kirjastojen yhteistyöluettelotyöryhmän raportti. 
 

3.3. Kestävä kehitys kirjastoissa -hanke 
 

”Kestävä Kehitys Kirjastossa”- hankkeen tarkoituksena on kehittää ja parantaa 
yleisten kirjastojen ekologista kestävyyttä tutkimalla kestävän kehityksen toiminnan 
nykytilannetta, luomalla yhtenäisiä toimintamalleja ja – linjoja, esittämällä kehittä-
missuunnitelmia sekä kehittämällä ympäristöviestinnän muotoja niin kirjastoalalla 
kuin eri asiakassegmenteille. 
 
Projektissa pyritään hyödyntämään olemassa olevia asiantuntija ja – kumppanuus-
resursseja yhteisenä tiedonlähteenä ja voimavarana sekä osallistamaan eri sidos-
ryhmät kestävän kehityksen suunnitteluun ja tavoitteisiin. Kansainvälisillä yhteyksillä 
pyritään edistämään laajempaa tasapainoista kestävää kehitystä. 
 
Hankkeen toteuttaja: Helsingin kaupunginkirjasto, Yleisten kirjastojen keskuskirjasto 
Hankkeen kesto: 2011-2012 
 
http://wiki.kirjastot.fi/index.php?title=Kest%C3%A4v%C3%A4_Kehitys_Kirjastoissa 
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3.4. Kirjastoinnovaatiot -hanke 
 

Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikössä käynnistyi vuoden 2010 alussa kaksivuoti-
nen kirjastojen innovaatiotoimintaa koskeva selvitys- ja kehittämishanke. Hankkeen 
tavoitteena on levittää tietoa toimivista kirjastoinnovaatioista sekä edistää innovaa-
tioiden tunnistamista, kehittämistä ja käyttöönottoa kirjastoissa. 

Hankkeessa kootaan tietoa ja kuvataan erityyppisiä kirjastoinnovaatioita ja – aihioita 
sekä tarkastellaan niiden syntyyn vaikuttaneita tekijöitä. Lisäksi edistetään käytän-
nön innovaatiotoimintaa kirjastoalan toimijoista koostuvan innovaatioverkoston avul-
la.  

Kirjastoinnovaatiot – miten innovaatiot syntyvät, kehittyvät ja leviävät kunnallisessa 
palvelutuotannossa - hanke sisältyy Kuntaliiton vuosien 2010 – 2012 tutkimus- ja 
kehittämisohjelmaan. Rinnakkaishankkeena toteutetaan Aalto - yliopistossa tutki-
mushanke, jonka kohteena ovat mm. innovoinnin vaatima erityisosaaminen kirjas-
toalalla sekä kirjastotilojen innovaatiot. 

Kuntaliitossa hankkeesta vastaa erityisasiantuntija Maisa Lovio ja projektihenkilönä 
toimii kauppatiet.kand. Heidi Kemppi. Aalto- yliopiston Kirjastoinnovaatiot - tutki-
mushankkeesta vastaa KTT Sari Yli–Kauhaluoma. 

 

3.5. Verkko haltuun! 
 

Verkko haltuun! Nätet i besittning! -projektin tavoitteena on luoda kirjastoil-
le työtapoja tavoittaa, aktivoida ja ohjata kansalaisia verkkotaitojen laajentamiseen 
ja monipuolistamiseen. Projektin tärkeitä kohderyhmiä ovat mm. työttömät ja 
muut pitkään työelämästä poissaolleet, ilman opiskelupaikkaa jääneet, sairaat ja 
vammaiset, joiden verkko-osaaminen on yksipuolinen tai päivittämättä. 
 
Verkko haltuun! Nätet i besittning! -projekti kuuluu Manner-Suomen ESR-
ohjelmaan. Projekti käynnistyi 1.9.2009 ja se päättyy 31.8.2011. Rahoittaja on 
Lapin ELY-keskus ja hallinnoijana toimii Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Projekti on 
kaksikielinen ja sisältöä siihen tuottavat Turun, Vaasan, Pietarsaaren, Porvoon ja 
Ylöjärven kaupunginkirjastot. Turun kaupunginkirjasto vastaa suomenkielisestä ja 
Vaasan kaupunginkirjasto ruotsinkielisestä sisällöstä. 
 
Lisätietoa: http://verkkohaltuun.wordpress.com/; 
http://www.verkkohaltuun.fi/kaikkien_kirjasto   
 

 
 
 

3.6. Kirjastojärjestelmät nyt!-selvitys 
 

Selvityksen tarkoitus on valaista kirjastojen verkkopalvelujen tilannetta Suomessa 
keväällä 2009. Pääpaino on kirjastojärjestelmillä, mutta mukaan on koottu mahdolli-
simman kattavasti muutkin kirjastojen verkkopalveluihin ja niiden tuottamiseen liitty-
vät tekijät. 
Lisätietoa: 
- http://wiki.kirjastot.fi/index.php/Kirjastoj%C3%A4rjestelm%C3%A4t_nyt!  
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3.7. Yleinen kirjasto kuntalaisten toimissa 

Sami Serolan ja Pertti Vakkarin selvitys kirjastojen hyödyistä kuntalaisten arkielä-
mässä julkaistiin 12.5.2011.Tulosten perusteella kirjasto hyödytti eniten kirjallisuu-
den hankinnassa sekä vapaa-ajan vietossa ja harrastuksissa. Muiden kanavien 
käyttötiheyden ei havaittu vähentävän kirjastonkäyttöä tai hyötykokemuksia. Ne jot-
ka käyttivät usein muita kanavia tietyllä elämänalueella, kokivat myös kirjastopalve-
lut hyödyllisiksi vastaavassa tarkoituksessa. 
- Tiivistelmä OKM:n sivuilla 
- julkaisu (pdf) 

 
 

3.8. Asiakasselvitykset ja kyselyt 
 

YKN:llä on suunnitteilla hakea OKM:ltä syksyllä 2011 rahoitusta asiakasselvityk-
seen. Tarkoituksena olisi selvittää kirjaston asiakasryhmiä, heidän käyttäytymistään 
ja pohtia miten kirjastonkäyttö kytkeytyy eri elämäntilanteisiin. Alkuun olisi tarkoitus 
tehdä asennetutkimus siitä, mikä on asiakkaiden mielikuva kirjastosta. Selvitykses-
sä tullaan hyödyntämään Kymenlaakson hanketta: Kohtaako kirjasto käyttäjän ja 
kartoittamaan muita vastaavia asiakaskyselyitä.Rahoituksen hakemisesta tehdään 
lopullinen päätös YKN:n syksyn kokouksessa 
 

 
3.9. Muita valtakunnallisia hankkeita 

 

 Labs.kirjastot.fi – Labs kehittää julkisen kirjaston tulevaisuutta / Kirjas-
tot.fi ja Helsingin kaupunginkirjasto  

 Mediakasvatushanke 2007-2010 / Suomen Kirjastoseura  

 Koha-kirjastojärjestelmän suomentaminen / Labs.kirjastot.fi  

 Opinpaja / Turun amk  

 Kitka - Kirjailijatietokantahanke / Vaasan kaupunginkirjasto ja maakun-
takirjastot  

 EuropeanaLocal – Europeanan alueellinen satelliittihanke  

 Kaukopalvelun_käsikirja - Kaukopalvelun käsikirja 

 Kirjastokaista.fi - Kirjaston markkinointia videoina ja radio-ohjelmina / 
Kirjastot.fi  

 Okariino.fi - Kirjastojen yhteinen lasten verkkopalvelu / Kirjastot.fi  

 Kirjasampo.fi - Kirjastojen yhteinen kaunokirjallisuuden verkkopalvelu / 
Turun kaupunginkirjasto ja Kirjastot.fi  

 Boksampo - Skönlitterär webbportal / Vasa stadsbibliotek och Bibliote-
ken.fi  

 Sivupiiri.fi - Lukukokemuksia nuorille / Kirjastot.fi  
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4. Hyvät käytänteet 
 

4.1. Asiakkaat kehittäjinä 
 

Espoon kaupunginkirjastossa on asiakasraateja lähes joka kirjastossa ja niitä pide-
tään useimmiten pari ja välillä useampiakin vuodessa. Tavoitteena on asiakkaiden 
osallistaminen ja yhteisöllisen tilan luominen niin, että asiakkaat tuottavat sisältöjä.  
 
Asiakasraatien jäsenet rekrytoidaan kirjaston eri tilaisuuksissa ja raatien kokoonpa-
no on vaihtuva, 10-25 osallistujaa kerralla. Tapaamiset ovat lyhyitä, n. tunnin mittai-
sia ja niitä vedetään ”provosoivasti”, jotta asiakkaat saadaan ottamaan kantaa asi-
oihin.Raatien avulla saadaan suoraa asiakastietoa ja vältetään virheiden tekemistä 
kehitettäessä kirjaston palveluja. 
 

4.2. Tiskitön palvelu 
 
Tavoitteena on madaltaa asiakaspalvelukynnystä niin, että suurin osa henkilökun-
nasta on asiakkaiden keskellä ”jalkautuneena tietopalveluna” eikä enää palvelutis-
kien takana. Espoossa tätä varten on hankittu työntekijöille työliivit, jotka tekevät 
asiakkaille selväksi kenen kanssa kannattaa keskustella. Asiakaskontakti on muu-
toinkin hyvin vahvasti ympätty rakenteisiin ja koko ajan asiakaspalvelussa tehdään 
”hivutusta” asiakkaiden keskellä olemiseen. 

 
4.3. Avoimen lähdekoodin minikannettavat 

 
Kirjastot.fi tarjosi osana Labs.kirjastot.fi-projektiaan Kouvolan maakuntakirjastoon 
asiakaskäyttöön 10 kpl Lenovo Ideapad S12-miniläppäriä. Läppäreihin asennettiin 
linux-käyttöjärjestelmä. Koneita lainataan kirjastossa asiakkaille kirjastokorttia vas-
taan. Asiakkaan on esitettävä kuvallinen, voimassaoleva henkilötodistus lainauksen 
yhteydessä.  
 
http://wiki.kirjastot.fi/index.php?title=Avoimen_l%C3%A4hdekoodin_minikannettavat 
 

 
4.4. Seulon asiakaspalvelu helpottaa arjen kiireissä 

 
HelMet-kirjasto ja Seulo Palvelut Oy ovat aloittaneet yhteistyön; jossa Seulo kirjas-
topalvelu palauttaa lainat tai noutaa varaukset asiakkaan puolesta.  
  
Seulon kirjastopalvelu toimii Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan alueella ja 
kuljettaa HelMet-kirjaston aineistoa. Seulon kirjastopalvelun käyttäjäksi on erikseen 
rekisteröidyttävä, jos haluaa Seulon noutavan varaukset. Lainojen palauttamista 
varten riittää tavallinen Seulo-asiakkuus. 
 
Seulon kirjastopalvelun hinta koostuu toimitusmaksusta ja palvelumaksusta. Kotita-
louksille yhden palvelukerran toimitusmaksu on 7,80 € ja palvelumaksu 3,00 €. Lai-
nojen lukumäärä ei vaikuta palvelumaksuun. Seulon eri palveluja voi myös yhdistää 
samalle kerralle, jolloin peritään vain yksi toimitusmaksu. 

 
http://www.lib.hel.fi/Page/28260a68-aa56-41c8-9061-
30d450cb37e6.aspx?groupId=315b2f67-1011-4808-8b41-
c0e3275bda77&announcementId=3ee38517-18e3-4b7c-897c-d309cfc95122 
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4.5. Ompelukone asiakaskäytössä 
 

Helsingissä Etelä-Haagan kirjastossa kirjastotilaa käytetään uudella tavalla. Kirjas-
tossa on ompelukone asiakkaiden käytössä. Ompelukone on sijoitettu omaan rau-
halliseen tilaan ja sen voi varata käyttöönsä kirjastokortilla. Asiakkaat tuovat muka-
naan omat kankaat ja langat. Tarvittaessa asiakasta autetaan ompelukoneen käy-
tössä. 
 
http://hankkeet.kirjastot.fi/hankkeet/hanke/ompelukone-
asiakask%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4 
 

4.6. Suomioppi - opiskele suomea kirjastossa 
 

Seinäjoen pääkirjastossa ja Nurmon kirjastossa on otettu käyttöön uusi kirjastopal-
velu Suomioppi, jonka tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien suomen kielen 
opiskelumahdollisuuksia tietotekniikan keinoin. Palvelu on toteutettu Opetus- ja kult-
tuuriministeriön tuella ja sen tarkoitus on vastata kirjaston muuttuvan asiakaskun-
nan tarpeisiin. 
 
http://hankkeet.kirjastot.fi/hankkeet/hanke/suomioppi-opiskele-suomea-kirjastossa 
 

4.7. Itsepalveluperiaatteella toimiva lehtisali 
 

Tornionlaakson kirjaston molemmissa toimipisteissä, Pellossa ja Ylitorniolla on käy-
tössä itsepalveluperiaatteella toimiva lehtisali. Tämä mahdollisuus lisää kirjaston 
käyttöä huomattavasti, koska asiakkaat pääsevät tulemaan omilla sähköisillä 
avaimillaan vuoden jokaisena päivänä kirjastoon jo kello 7.00. Pellossa he saavat 
olla kello 21.00 saakka, Ylitorniolla tuntia myöhempään.  
 
http://hankkeet.kirjastot.fi/hankkeet/hanke/lehtisali 
 

4.8. Sellon kirjastossa jalkaudutaan 
 

Sellon kirjastossa Espoossa kokeillaan uutta konseptia kirjastotyössä. Konseptiin 
kuuluu erityisesti työn painopisteen kääntäminen aineistosta ihmisiin. Perinteisiä si-
sätöitä ei tehdä enää lukittujen ovien takana, vaan henkilökunta työskentelee ja 
toimii ketterästi asiakkaiden keskellä. 
 
http://www.kirjastokaista.fi/video/9510/sellon%20kirjastossa%20jalkaudutaan 
 

4.9. Läksyrinki Myyrmäen kirjastossa 

Syksyllä 2010 Vantaan Myyrmäen kirjastossa alkoi lääninhallituksen rahoittama 
Läksyrinki-hanke, jonka tarkoituksena on auttaa koululaisia kotitehtävien teossa, 
mahdollisuuksien mukaan myös omalla äidinkielellä. Eläkkeellä oleva Aila Keturi on 
ollut monikulttuuristen luokkien opettajana vuosikymmenet, joten hän tietää, että täl-
laisilla hankkeilla on myönteinen vaikutus lasten koulumenestykseen. Samantyyppi-
sellä idealla toimivia läksypiirejä on muissakin kirjastoissa. Keturi on tehnyt kirjaston 
kanssa yhteistyötä aikaisemminkin ja hänen mielestään kirjasto on erinomainen op-
pimisympäristö. 

Läksyrinki omalla tavallaan täydentää koulun tarjoamaa lisäopetusta ja antaa oppi-
laalle mahdollisuuden oppimiseen säännöllisen läksyjenteon muodossa. Läksyrinki 
edistää kotoutumista, kulttuurista kanssakäymistä ja eri kulttuurien ymmärtämistä. 

Keturin mielestä lapsen suhde kirjastoon on hyvä luoda jo pienenä, ja hänen mie-
lestään kirjasto voi olla tukemassa lapsen kasvua aikuiseksi kaikissa vaiheissa. 
Läksyrinkiläiset jäävätkin usein läksyjen teon jälkeen kirjastoon pelaamaan tai lues-
kelemaan. 
http://mediakasvatus.kirjastot.fi/projektit/l%C3%A4ksyrinki-vantaan-myyrm%C3%A4en-
kirjastossa 



 17

 

5. Tietolähteet 
 
 

5.1. Hankerekisteri 

Yleisten kirjastojen neuvosto on perustanut hankerekisterin, johon kirjastot voivat 
viedä OKM- ja Ely-rahoituksella toteuttettavien hankkeiden lisäksi "Hyviä ja huonoja 
käyntäntöjä" ja "Näin me se tehtiin"-innovaatioita. Suunnittelu ja toteuttaminen aloi-
tettiin vuoden 2011 alussa. Hankerekisteri tullaan toteuttamaan Drupal-alustalla.  

Tavoitteena on, että kirjastot pääsevät viemään hankerekisteriin hankkeitaan ja hy-
viä käytäntöjään syksystä 2011 alkaen. Pilottiaineistojen vieminen aloitetaan jo ke-
väällä 2011. Hankerekisteriin voi viedä myös epäonnistuneita hankkeita, sillä niis-
säkin voi olla paljon informaatiota ajatellen seuraavia hankkeita. 

Hankerekisteriä tärkeänä ja uskoo sen selkiyttävän ja vähentävän päällekkäishank-
keita, kun rekisteristä voi katsoa, mitä kaikkea on meneillään tai jo tehty. 

Hankerekisterin osoite on http://hankkeet.kirjastot.fi/hankkeet/ ja sinne on pääsy jo 
nyt. 

 

5.2. KirjastoWiki 
KirjastoWiki on kirjastoalan avoin julkaisualusta. KirjastoWiki on osa Kirjastot.fi-
palveluita. Sivustolla esitellään erilaisia kirjastoalan hankkeita ja projekteja, koulu-
tuksia ja kirjastopolitiikkaan liittyviä linkkejä.  KirjastoWikin osoite on 
http://wiki.kirjastot.fi/ . 

 
 
 

5.3. Kirjastokaista 

Kirjastokaista on kaikille avoin verkkopalvelu, joka tarjoilee näkökulmia kirjastoihin 
ja kirjastoalaan videoiden ja radio-ohjelmien muodossa. Kirjastokaistalla tavataan  
mielenkiintoisia kirjastolaisia, vaihtuvia kirjastoteemoja sekä lukuisia kirjastojen ys-
täviä ja yhteistyökumppaneita. Kirjastokaista markkinoi kirjastoja ja valaisee sen 
palveluja myös asiakkaille. Kirjastokaistan osoite on http://www.kirjastokaista.fi/.  

 

5.4. Kirjastotietokanta (osoitteet, henkilöt, kartat , palvelut) 
 

Kirjastotietokannalla tarkoitetaan Kirjastot.fi-portaalin alaisuudessa toimivaa tietoko-
koelmaa, joka kokoaa yhteen kunnan- ja kaupunginkirjastojen sekä yliopisto-, am-
mattikorkeakoulu- ja erikoiskirjastojen palvelutiedot. 
  
Kirjastot.fi on rahoituksen järjestyessä valmis aloittamaan toteutuksen vuoden 2011 
aikana vaatimusmäärittelyjen pohjalta. Vaatimusmäärittelyt on jo tehty keväällä 
2010.  
 
 

5.5. Kirjastojärjestelmien projektienhallinta 
 

Kirjastojärjestelmä- ja muiden projektien hallinnassa on mahdollista käyttää Kirjas-
tot.fi tarjoamaa projektityökalua http://projektit.kirjastot.fi. Oman projektisivun sekä 
tunnukset saa Kirjastot.fi-toimituksesta Matti Sarmelalta, matti.sarmela@kirjastot.fi . 
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5.6. Mielenkiintoisia julkaisuja verkossa  
 

 Opetus ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:21Yleinen kirjasto kuntalaisten toimissa (mine-
du.fi)  

 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:20: Yleisten kirjastojen laatusuositus (minedu.fi) 

 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:22: Lainsäädäntö ja kirjaston arki; Yleiset kirjastot 
(minedu.fi) 

 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2009:32: Opetusministeriön kirjastopolitiikka 2015; 
Yleiset kirjastot. Kansalliset strategiset painoalueet (minedu.fi) 

 Yleisten kirjastojen neuvoston strategia 2011 - 2016 (kirjastot.fi) 

 Yleisten kirjastojen yhteisluettelotyöryhmän raportti 2010 (kirjastot.fi) 

 Opetus- ja kulttuuriministeriön selonteko kulttuurin tulevaisuudesta (2010) 

 Kirjasto kuntalaisten elämässä, Opetus- ja kulttuuriministeriö (2011) 

 Vaikuttavuuden arviointiryhmän hyväksymä esitys kirjastotoiminnan arvioinnissa käytettäväksi 
mittaripaketiksi: (pdf-tiedosto) 

 Helmet kirjastojen kokoelmaohjelma 

 Kirjojen tuotanto- ja myyntitilastot, Suomen Kustannusyhdistys 

 Suomi lukee tutkimus (2008), Kirjakauppaliitto ja Suomen kustannusyhdistys 

 Musiikin kulutuksesta, Äänitteiden vuosimyynti, Musiikkituottajat (2010) 

 Pelaajabarometri 2010 kertoo suomalaisten suhteesta pelaamiseen 

 Suomalaisten kulttuurin arvostuksesta, Akavan eritysalojen teettämä tutkimus (2010) 

 Mistä tietoa hankitaan, Tiedebarometri (2010)  

 JJR-kirjastojen "Onks tietoo? Selvitys koulujen ja kirjaston yhteistyön kehittämistarpeista", tie-
toa mm. opettajien tiedonhausta  

 Etelä-Pohjanmaan tutkimukset mm. ei-käyttäjien ja päättäjien keskuudessa, Seinäjoen kaupun-
ginkirjasto (2010) 

 Teemu Arina, Tulevaisuuden kirjastot (2009) 

 Peruspalvelut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella 2009 

 Peruspalvelut Etelä-Suomen alueella 2009, arviointia kirjastotiloista.Koko raportti on luettavissa 
ESAVIn internet-sivuilla (s. 170 alkaen: Kirjastotilat ja niiden käyttö). 

 Anna Viitanen, Perussuunnitelma yleisille kirjastoille MARC 21 -formaattiin siirtymiseksi 

 Tutkimus Ruotsin kirjastojen mielikuvasta myös ei-käyttäjien keskuudessa; Tutkimus 
verkossa (pdf) Olika syn på saken: Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och per-
sonal (julkaistu 13.5.2011) 


