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Kehittämisavustukset

MAAKUNTA AVUSTUS €
Etelä-Pohjanmaa 217 000
Keski-Pohjanmaa 66 000
Keski-Suomi 143 000
Pirkanmaa 118 500
Pohjanmaa 151 000
Yhteensä 695 500

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt kehittämisavustuksia 695 500 euroa 52 hankkeelle. Avustuksia saivat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-
Suomen ja Pirkanmaan maakuntien yleiset kirjastot.
Aluehallintovirasto myönsi avustusta monipuolisesti kirjastojen toimintaa kehittäville hankkeille. Valtionavustusta kirjastojen paikalliseen ja alueelliseen kehittämistoimintaan oli haettavissa seuraaviin 
teemoihin: monipuoliset lukutaidot, aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus, elinikäinen oppiminen sekä laatu, vaikuttavuus ja innovaatiot.
Hankkeille myönnetyt avustukset jakautuvat maakunnittain seuraavasti.





Kirjastopalvelut lasten lukemisen ja lukutaidon 
edistäjinä

Pirkanmaa Keski-Suomi

Kirjastollamme on 
lastenkirjastotoimintaa ohjaava 
strategia/suunnitelma 

32 % 14 %

Seuraamme osana suunnittelua Muiden kstojen hankkeet 86 %
Lastenmäärä ja ikäjakauma 50 %
Lapsiperheiden sijoittuminen 
kunnan alueella 32 %

Muiden kstojen hankkeet 73 %
Lastenmäärä ja ikäjakauma 68 %
Lapsiperheiden sijoittuminen 23 %

Kokoelmapolitiikassa on erikseen 
huomioitu lasten aineisto

41 % 41 %

Aineistomääräraha on jaettu 
ikäryhmittäin

36 % 18 %

Kokoelmissa on aineistoja tarpeeseen 
nähden (yli 50 % vastasi kyllä)

Painetut aineistot, 
musiikkitallenteet ja elokuvat

Painetut aineistot



Suunnittelua…ja yhteistyötä

Pirkanmaa Keski-Suomi
Kunnassamme on lasten 
hyvinvointisuunnitelma

82 % 53 %

Kunnassamme on 
kulttuurikasvatusohjelma
- Kirjasto aktiivisena toimijana

68 %

68 %

40 %

43 %
Kirjaston yhteistyökumppanina 
suunnitelmallisesti

Peruskoulu
Varhaiskasvatus
Muut kirjastot
kulttuuripalvelut

Peruskoulu
Varhaiskasvatus
Kulttuuripalvelut
Muut kirjastot

Kirjasto ja opetustoimi vastaavat yhdessä 
koulun kirjastopalveluista
Yhteistyö koulutoimen kanssa perustuu 
sopimukseen
Kirjasto vastaa yksin kustannuksista

77 %

45 %

77 %

82 %

18 %

82 %



Erityistarpeiset

Pirkanmaa Keski-Suomi
Maahanmuuttajalapsia varten 
hankitaan aineistoja eri kieliset 
huomioiden tarpeeksi

Kyllä 13 kuntaa Kyllä 13 kuntaa

Lukemisesteisten tarpeet on 
huomioitu

18 kuntaa Kyllä 14 kuntaa

Celia sopimus on 20 kuntaa 16 kuntaa



Palvelutarjonta/toimintamuodot

Pirkanmaa Keski-Suomi
Lastenpalveluina 
säännöllisesti

Kirjastonkäytönopetus 86 %
Satutunnit 86 %
Tiedonhankintataitojen opetus 
81 %
Lukudiplomi 68 %
Vinkkaus 64 %

Kirjastonkäytönopetus 71 %
Lukudiplomi      67 %
Tiedonhankintataitojen opetus 
57 %
Satutunnit 48 %
Vinkkaus 43 %



Lasten tilat kirjastossa

Pirkanmaa Keski-Suomi
Tilat sopivat lasten 
tapahtumien järjestämiseen 
erinomaisesti tai hyvin

12 kuntaa 10 kuntaa

Tiloja uusittu viim. 5 v aikana 10 kuntaa 17 kuntaa



Työtä & Voimaa & Osaamista

Pirkanmaa Keski-Suomi
Htv: t yhteensä 
lastenkirjastotyöhön

0,25 – 12, mediaani 2
53

0 – 3, mediaani 0,8
16

Henkilöresurssi on riittävä 5 kuntaa 5 kuntaa
Työaikaa voi käyttää 
valmisteluun/lukemiseen

17 kuntaa 14 kuntaa

Osaaminen hyvällä tasolla Lasten kohtaamisen taidot, 
vuorovaikutustaidot, 
kirjallisuuden tuntemus

Lasten kohtaamisen taidot, 
sosiaalinen media, kirjallisuuden 
tuntemus

Osaamisessa kehitettävää Peliosaaminen, some, 
markkinointi

Peliosaamnen, some, lasten 
kehitysvaiheet



Lasten ja perheiden osallistaminen ja kuuleminen

Pirkanmaa Keski-Suomi

Millaisia osallistamisen 
menetelmiä käytetty

havainnointi
Asiakastyytyväisyyskyselyt
Ei mitään 2 kuntaa

Havainnointi
Asiakastyytyväisyyskyselyt
Ei mitään 5 kuntaa

Kunnassa on järjestetty 
kuntalaisten 
kuulemistilaisuuksia lasten 
kirjastopalveluista

6 kuntaa 1 kunta

Kunnassamme on tehty 
kirjastoon liittyviä 
lapsivaikutusten arviointeja

1 kunta 3 kuntaa



Toiveita valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavalle

Valtakunnallinen lastenkirjastotyötä tekevien verkosto
Yleinen mediavaikuttaminen kirjastoasioissa, tukea kuntapäättäjiin 
vaikuttamisessa, kampanjat
Valtakunnallisia yhteisiä palveluja
Sellaisia hyviä käytänteitä, joita voi käyttää pienissä yksiköissä (yksi 
lastenkirjastotyötä tekevä)



Toiveita alueellista kehittämistehtävää hoitavalle

Koulutusta, vertaisoppimismahdollisuuksia, ”vierailevia tähtiä”
Kirjastojen yhteistyön edistämistä
Alueellinen lastenkirjastotyön toimintasuunnitelma
Yhteisiä projekteja ja linjauksia, tiimejä
Mahtavaa olisi, jos voitaisiin käynnistää aktiivinen yhteistyö jakamalla 
erikoistumistehtäviä ja työtä kuntien välillä
Lapsia kiinnostavia elementtejä hyödyntävien toimintamallien kehittäminen



Muuta

Asiakas/käyttäjäkysely

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valtakunnallinen saavutettavuuden 
valvontaviranomainen 1.9.2018 
– http://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi

Tilastot
– Kehityksen plussat ja miinukset?


