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HYVÄ  
VAIKUTTAMISOPPAAN 

LUKIJA. 

HALUAMME TUTUSTUTTAA 
SINUT OPPAAN 

TAUSTATARINAAN.



Nimeni on Saima. Työskentelen kahden kirjastoammattilaisen 
työyhteisössä kirjastonhoitajana, Rajamaan kunnan kirjastossa. 
Valmistuttuani hain töihin entiseen kotikuntaani, jossa olen 
työskennellyt nyt nelisen vuotta. Työssäni on paljon monipuolista 
asiakkaiden kohtaamista, mutta myös uhkakuvia. Kirjastotyö on 
jotakin ihan muuta kuin lainausta ja palauttamista: Lukemaan 
innostamista, digineuvontaa, tapahtumien järjestämistä, 
asiakkaiden kohtaamista kaupan kassalla, tilojen somistamista 
ja siistimistä, lumen lapiointia, paperityötä sekä pyöräilyä 
parlamenttiin.

Kerron aluksi hieman kunnan taustoista. Rajamaan kunnassa 
on 4650 asukasta. Saha- ja metsäteollisuus on kunnan keskeisin 
työllistäjä. Kirjastossa on kaksi, joskus kolme työntekijää:  
Yksi kirjastonjohtaja, kirjastonhoitaja ja tukityöllistetty. Kirjastosta 
on eläköitynyt viime vuonna yksi kirjastonhoitaja ja vakanssi on 
jäänyt täyttämättä. Kirjastoauto kiersi kylän kouluilla ja kaduilla 
vielä kaksi vuotta sitten, mutta toimintaa on jouduttu supistamaan. 

Kunnassa tehdään visiotyötä ja organisaatiouudistusta, jolla 
pyritään kokonaisvaltaiseen kasvuun, parempaan tehokkuuteen 
ja vastaamaan sivistyskunnan tuleviin aikoihin. Tällä hetkellä 
olen peloissani kirjaston tulevaisuudesta, koska viestintä 
päättäjien suuntaan on ollut aiemmin vajaata. Kunnan sivistys-
toimenjohtajan pestissä on ollut suurta vaihtuvuutta, eikä 
kirjastonjohtajalla ole esitysoikeutta. Ymmärretäänkö uudessa 
kunta organisaatiossa kirjaston pyörittämiseen tarvittavaa 
työmäärää? Riittävätkö omat taitoni puhumaan kirjastosta?  
Miksi kirjasto on olemassa?



”Kirjasto on minulle uusien ideoiden,  
tiedon ja rauhan paikka. Kun oma  
nuppi lyö tyhjää, löytyy kirjastosta  

siihen usein apu. 
Ohjatessa erilaisia ryhmiä joutuu 

usein venymään oman mukavuusalueen 
ulkopuolelle. 

Kirjasto on paikka, josta löytyy  
hetkessä tieto sovellettavaksi  

käytännössä. Joskus sieltä löytyy  
siis varmuus omaan työhön.”

Mitä  
kirjasto 

merkitsee 
sinulle?

Laura Poikonen

liikunnanohjaaja ja hankekoordinaattori, 

Paltamo  

Annaliisa
Konnevesi



Ella & Kimi

”Kirjasto on miellyttävä, rauhallinen 
paikka, jossa saa rauhassa rentoutua ja 

lukea. Se on erinomainen kunnan antama 
palvelu. Tulen mielelläni tänne ja toivon, 

että tämä jatkuu myös tulevaisuudessa. 
Tärkeä täällä maalla.”



Mitä  
kirjasto 

merkitsee 
sinulle?

”OLEN LUKENUT KAIKENLAISIA  

KIRJOJA JA TEKSTEJÄ KOKO IKÄNI. 

KOTITALOSSANI ON ISÄNI PERINTÖNÄ 

HYLLYITTÄIN KIRJOJA. KIRJASTO ON 

KUULUNUT ELÄMÄÄNI AINA, PIKKUPOJASTA LÄHTIEN. KUN OLEN MUUTTANUT UUDELLE 

PAIKKAKUNNALLE, NIIN ENSIMMÄISIÄ HANKINTOJA ON OLLUT KIRJASTOKORTTI JA 

PÖYDÄLLÄ AINA VINO PINO KIRJOJA. JA SAMA TYYLI JATKUU EDELLEEN, ERILAISIA KIRJOJA 

LUEN ILLAN JA FIILIKSEN MUKAAN ERÄKIRJOISTA ASTERIXIIN. 

ÄÄNIKIRJOJA EN OLE (VIELÄ) OPPINUT KUUNTELEMAAN, MUTTA AION OPETELLA ESIM. 

AUTOMATKOJA VARTEN, E-KIRJOJA OLEN LUKENUT PARI TABLETILLA, MUTTA EI SEKÄÄN 

OIKEIN NAPPAA! EHKÄ KIRJAN JA PAPERIN TUNTU KÄDESSÄ PUUTTUU.

KIRJASTO ON AIVAN HÄMMÄSTYTTÄVÄ JA LOISTAVA; AJATELLA, ETTÄ YHDELLÄ KORTILLA 

SAA LUKEA KAIKEN MAAILMAN LEHTIÄ NIIN PAPERISENA, KUIN SÄHKÖISENÄ VERSIONA. 

LISÄKSI KOKO MAAILMAN KIRJAT OVAT SAATAVILLA HELPOSTI JA NOPEASTI. PIENEN 

KIRJASTON IHANUUS ON SE, ETTÄ AINEISTOKULJETUS TUO KIRJAN PARHAIMMILLAAN 

SAMALLA VIIKOLLA LAINATTAVAKSI KOTIKIRJASTOSTA.

KINNULASSA ON USEIN TAIDETTA ESILLÄ KIRJASTOSSA, VAIKKA TILAA EI OLE RUHTI-

NAALLISESTI. MUTTA SE ON HYVÄ ASIA, ETTÄ ERILAISET ASIAKKAAT TUTUSTUVAT 

KIRJASTOSSA KÄYDESSÄÄN MYÖS NÄYTTELYIHIN, JOIHIN EI MENTÄISI, JOS TILA OLISI 

JOSSAIN MUUALLA.

ERITYISKIITOS KIRJASTOLLE SIITÄ, ETTÄ TILAT OVAT KIRJAIMELLISESTI KIINNI 

KOULUSSA – SAMASSA RAKENNUKSESSA. KIRJASTOON PÄÄSEE VARSINKIN NYT 

OMATOIMEN AIKANA MELKEIN SILLOIN, KUN HALUAA! PAREMPAA KIRJASTON KÄYTTÖ-

KOKEMUSTA TAI VAIKUTTAVUUTTA EI LIENE HYVÄN ASIAKASPALVELUN LISÄKSI.

KIRJASTOPALVELUT OVAT ÄÄRETTÖMÄN TÄRKEITÄ KUNTALAISILLE KAIKKINENSA, 

MUTTA OSATAANKO SITÄ ARVOSTAA TASAVERTAISESTA JA HUOMIOONOTTAVASTA 

PALVELUSTA. ONKO SIITÄ TULLUT ITSESTÄÄNSELVYYS? TOIVON, ETTÄ EI!”

Ossi Tuikka
Kinnula



Asiakas Kärsämäeltä
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Kivaa, että on 

kirjastoja  
– ja kirjastojen 

vaikuttamisopas! 



”HETI KUN PÄÄSEN 

KIRJASTON OVESTA 

SISÄÄN, TUNNEN 

JONKINLAISTA RAUHAA JA 

RENTOA TUNNETTA.”

MITÄ KIRJASTO MERKITSEE SINULLE? Kysyimme 
tätä 20 asiakkaalta eri puolilta Pirkanmaata, Kes-
ki-Suomea, Pohjois-Pohjanmaata ja Kainuuta. Vas-
tauksissa oli useita erilaisia merkityksiä ja syitä 
käyttää kirjastoa. Olennaisinta asiakkaille oli kir-
jaston keskeinen rooli arjessa. Kirjasto nähtiin rau-
hallisena turvasatamana, keitaana ja kohtaamisen 
paikkana. Kirjasto auttaa vastaamaan asiakkaan 
kysymyksiin ja tarpeisiin. 

Tämä julkaisu on suunnattu yleisille kirjastoille, 
vaikka oppaassa on painotettu pienten kirjastojen 
näkökulmaa. Akepiken (Tampereen kaupunginkir-
jaston alueellinen kehittämistehtävä) julkaisusarja 
on käsitellyt aiemmin kirjastotyön erilaisia osa-
alueita Pirkanmaan ja Keski-Suomen yleisten kir-
jastojen näkökulmasta. Musiikkikirjastotyöhön kes-
kittynyt Ääniä tulevaisuudesta -julkaisu sai näiden 
maakuntien oheen mukaansa Pohjanmaan kunnat 
Vaasan kaupunginkirjaston alueellisen kehittämis-
tehtävän alueelta. Tällä kertaa julkaisun tekemi-
sessä akepiken mukana oli Oulun kaupunginkir-
jaston alueellinen kehittämistehtävä. Oulun ake-
alueelta on mukana useampi esimerkkitapaus ja 
haastatteluja Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta. 
Valtaosa esimerkeistä on pienistä kirjastoista. 

Tuntuu hullulta, jopa väärältä, kirjoittaa pienistä 
kirjastoista. Kaikki näkemämme kirjastot ovat 
paikkakunnillaan suurempia toimijoita, kuin mitä 
niiden henkilöstömäärä tai toimintaan käytetyt 
resurssit antaisivat olettaa. Pienten paikkakuntien 

kirjastoilla on väistämättä suuri merkitys alueel-
laan, koska kirjastoilla on useita tehtäviä kulttuu-
rin ja sivistyksen parissa. Lisäksi ne saattavat olla 
kunnan ainoa julkinen kulttuurikeskus.

Vaikka kirjastolain mukaan jokainen kunta on vel-
vollinen tuottamaan kirjastopalveluja kuntalaisil-
leen, paikkakunnittain kirjastojen välillä saattaa 
olla suuriakin eroja tarjottavien palvelujen ja toi-
mipisteiden määrissä. Pienillä paikkakunnilla kir-
jastopalveluja voidaan joutua perustelemaan päät-
täjille ja rahoittajille. Yksi oppaan perusajatuksista 
onkin, että vaikuttaminen ja vaikuttajaviestintä ovat 
kirjastolaisen perusarkea – siis myös perustaitoja.

Miksi julkaisemme vaikuttamisoppaan? Kirjastotyön 
muutoksen sanoittaminen on yksi olennaisimmista 
syistä. Uudet, hyvinvointialueilla toimivat sivistys-
kunnat vuodesta 2023 alkaen tarvitsevat jäsentelyä. 
Arjen kohtaamiseen tässä uudessa kunnassa kai-
vataan työkaluja. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan 
kirjastoista nousi vuonna 2021 esille toive, että 
kirjastotyön hyvinvointivaikutuksia sanoitettaisiin 
yhdessä, jotta kirjastot saavat työkaluja päättäjä-
viestintään.

Pienten kirjastojen näkökulman painottaminen 
perustuu vuoden 2021 Suuri AkePiKe -kyselyssä 
saatuihin vastauksiin, joissa toivottiin sisältöjen 
kohdentamista pieniin kirjastoihin. Toukokuussa 
2022 akepike järjesti Pirkanmaan ja Keski-Suomen 
pienimmille kunnille (alle 5000 asukasta) kyselyn, 

”Kun oma nuppi  
lyö tyhjää, löytyy 
kirjastosta siihen  

usein apu.”
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jossa kartoitettiin toiveita koulutuksista ja vaikutta-
misoppaan sisällöstä. Kyselyssä vastaajat toivoivat 
konkretiaa ja käytännönläheisyyttä. Opas sisältää 
runsaasti esimerkkitapauksia Pirkanmaalta, Kes-
ki-Suomesta sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan 
alueelta. Jokaisessa luvussa on tehtäviä ja käytän-
nön vinkkejä vaikuttamistyöhön. 

Käsissäsi oleva julkaisu sisältää asiatekstejä, lis-
tauksia ja esimerkkejä. Näiden ohella sivuilla seik-
kailee jokaisen luvun alussa kirjastonhoitaja Saima 
kuvitteellisesta Rajamaan kirjastosta. Tarinan tar-
koituksena on havainnollistaa kirjan esimerkkejä 
ja synnyttää ajattelua. Oppaan rinnalla julkaistaan 
myös vaikuttamisen korttipakka. 

Oppaassa annetaan ääni asiakkaille, koska asiak-
kaat osaavat kertoa parhaiten kirjaston merki-
tyksestä. Näin laajasti asiakkaille ei ole annettu 
puheenvuoroa aiemmin. Aiemmissa akepiken jul-
kaisuissa on kirjoitettu usein asiakkaista, etenkin 
asiakaspalvelun näkökulmasta. Luvun kantavana 
teemana ja kysymyksenä on ”Mitä kirjasto merkit-
see sinulle?” Luku pitää sisällään oppaan tärkeän 
sanoman ja osoittaa, että asiakkaat ovat parhaim-
pia kertomaan kirjaston merkityksestä. Kirjaston 
ei kannata markkinoida toimintaansa kirjaston 
arvoilla vaan asiakkaiden arvoilla.

Vaikka opas on tehty erityisesti pieniä kirjastoja 
ajatellen, toimii se oivallisesti suurempienkin 
kirjastojen työntekijöiden apuvälineenä. Vaikut-
tamisopas on myös itsessään vaikuttamista. Sitä 
voi tarjota luettavaksi päättäjille, esimerkiksi sivis-
tyslautakuntien jäsenille. Julkaisun perimmäinen 
tarkoitus on saada kirjastoalalla työskenteleviä, 
päättäjiä ja muita kirjastoista kiinnostuneita näke-
mään vaikuttamisen ja vaikuttavuuden arkisena 
osana jokapäiväistä kirjastotyötä.

Vaikuttamisopasta voi lukea monella eri tavalla. 
Yksi tapa on edetä luvut numerojärjestyksessä. 
Opasta voi lukea myös selailemalla itselle mielen-
kiintoisia aiheita ja niitä käsitteleviä lukuja. Oppaan 
avaava ja lukujen välissä olevat Mitä kirjasto mer-
kitsee sinulle? -osuudet toimivat itsenäisesti hyvin, 
koska ne sisältävät asiakkaiden tekstejä kirjastosta. 

Tämä opaskirja ei ole teoriateos vaikuttavuudesta. 
Oppaan tarkoituksena on antaa työkaluja ja herät-
tää ajatuksia vaikuttavuudesta. Keväällä 2022 jär-
jestetyssä PiKe-alueen pieniä kirjastoja käsitelleen 
kyselyn vastauksissa toivottiin konkretiaa mieluum-
min kuin teoriaa. Myös Kainuun ja Pohjois-Pohjan-
maan kirjastokeskusteluissa saatiin samankaltaista 

viestiä vuonna 2021. Toisessa luvussa luodaan käy-
tännön tueksi peruskatsaus vaikuttavuuden ja sen 
arvioinnin teoriaan sekä tarjotaan lukulista asiasta 
enemmän kiinnostuneille. 

Kolmas luku on keskeinen luku kirjassa. Se käsitte-
lee vaikuttajaviestintää ja kirjaston markkinointia. 
Ääneen pääsee muun muassa kaksi kirjastonjoh-
tajaa Jouni Pääkkölä Oulun kaupunginkirjastosta ja 
Hausjärven kirjastonjohtaja Anu Ylimäki. He kerto-
vat näkemyksiään kirjastojen etujen ajamisesta eli 
lobbaamisesta. 

Kirjaston työntekijät astuvat näyttämölle luvussa 
neljä. Siinä seurataan kahden kirjastoammattilai-
sen työskentelyä. Luvun kantava teema on työnte-
kijöiden moniosaaminen.

Viimeinen luku käsittelee kirjastojen tulevaisuutta, 
kulttuurihyvinvointia ja tulevaa sivistyskuntaa. Työn 
murros, tiedon tarve ja uudet tehtävät kirjastoissa 
luovat entistä enemmän tarvetta ennakoinnille ja 
strategiselle suunnittelulle kirjastoissa.

Kuten koko julkaisusta huomaa, yhteistyön merki-
tystä ei voi vähätellä kirjastotyössä. Sitä ei myös-
kään voi vähätellä tämän julkaisun aikaansaami-
sessa. Toivottavasti se näkyy oppaan sivuilla. Kiitos 
kaikille julkaisun koostamiseen tavalla tai toisella 
osallistuneille!

Antoisia lukuhetkiä!

Projektisuunnittelija Kalle Lehtinen  
toimituskunnan puolesta

Tehtävä 1

Kysykää asiakkailtanne mitä kirjasto heille 
merkitsee? Jakakaa näitä vastauksia esi-
merkiksi sosiaalisessa mediassa.

Vaikuttaminen ja 
vaikuttajaviestintä ovat 

kirjastolaisen perusarkea 
– siis myös perustaitoja.
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Hei taas, terveisiä kirjaston asiakaspalvelusta! 
Kirjastoomme on hetken kuluttua tulossa 
koululaisryhmä. Ennen tätä olen vielä tekemässä 
jonkin verran sisältöä kirjaston someen. 
Tänäkin aamuna pohdin näiden työtehtävien 
merkitystä asiakkaille. Onko tärkeää tavoittaa 
mahdollisimman paljon ihmisiä somessa? Miten 
saisin nuoren innostumaan vinkkaamistani 
kirjoista ja käymään kirjastossa uudelleen?



Mitä  
kirjasto 

merkitsee 
sinulle?

”Kirjasto merkitsee minulle arjen 
rentoutusta. Lähikirjastoni on auki  
kolmena päivänä viikossa ja saatan  
käydä useampana päivän vierailulla. 
Vähintään kerran viikossa tulee 
piipahdettua. Odotan aina kovasti  
keskiviikkoa, jolloin kirjasto on ensimmäisen kerran viikosta auki.

Heti kun pääsen kirjaston ovesta sisään, tunnen jonkinlaista rauhaa ja rentoa tunnetta. 
Tiedän, että kohta käsissäni on joku ihana kirja ja lapsille myös viemisiä. 8-vuotiaan tyttäreni 
kanssa luemme paljon. On ihanaa, kun koulussa suoritetaan lukudiplomia, niin voin lainata 
hänelle paljon kirjoja, joita luemme yhdessä ja hän itsekseen.

On mahtavaa, että pienellä paikkakunnallamme on hyvät kirjastopalvelut. Jos jotain teosta 
ei löydy hyllystä, niin seutulainalla sitten onnistuu. Käytänkin seutulainaamista usein.

Olen töissä varhaiskasvatuksessa ja myös työni puolesta käyn kirjastossa usein. On hienoa, 
että voin tutustuttaa pieniä kirjallisuuden maailmaan jo aikaisessa vaiheessa.

Jos kirjastoa ei olisi, niin kyllä olisi elämässä iso aukko. En hirveästi tykkää kuunnella 
äänikirjoja, vaan ehdottomasti täytyy saada oikea kirja käteen. Onneksi on  
olemassa kirjasto, josta saan aina uuden arjen rentouttajan lainaksi.”

Terhi Rantanen
Luhanka



Vakituinen asiakas Kuhmoisista

"Kirjasto merkitsee paljon.  
Sieltä saa vaihtuvia taide-elämyksiä 

alakerran galleriassa, rauhallisen 
lehtienlukupaikan ja monipuolisen 
kirjakokoelman. Tietysti myös  
hyvää palvelua ja neuvontaa!" 

Asiakas Kärsämäeltä





2
Vaikuttavuus



Kalle Lehtinen

Lyhyt katsaus vaikuttavuuteen  
jokaiselle kirjastoammattilaiselle 

Vaikuttavuudesta ei ole yksittäistä, yhtenäistä 
määritelmää. Vaikuttavuus voi tarkoittaa montaa 
asiaa. Esimerkiksi organisaation talous, toiminnan 
ar viointi tai tuottavuus ovat aiheita, jotka saatetaan 
liittää vaikuttavuuteen. Tässä oppaassa vaikutta-
vuutta käsitellään useasta näkökulmasta. Toisaalta 
käsitellään sitä, kuinka toimia vaikuttavasti – toi-
saalta taas sitä, kuinka esittää vaikuttavia tuloksia 
vakuuttavasti. Viestiminen ja vuorovaikutus ovat 
suuressa roolissa vaikuttavuudesta keskustel-
taessa. Markkinointia tai jopa mainostamista ei 
voida sivuuttaa. Kirjaston näkökulmasta vaikutta-
vuuteen tulee uusia tulokulmia, koska kirjasto on 
verorahalla toteutettava julkinen palvelu. 

Verorahan käyttöä raportoidaan ja perustellaan. 
Itse asiassa julkista palvelua ei voi olla ilman esi-
tettäviä, yhteiskunnallisia vaikutuksia. Verorahoil - 
la tuotettavan palvelun on, siihen kohdistettujen 
varojen käytön lisäksi, kyettävä perustelemaan 
olemassaoloaan ja merkitystään. Vaikuttavuuden 
ar vioiminen on tämän perustelemisen työkalu. 
Tämän oppaan kantavia teemoja ovat yhteiskun-
nallinen vaikuttavuus ja vaikuttava viestiminen 
kirjastoissa. Tarkoituksena on käsitellä aiheita 
käytännönläheisesti, konkreettisia esimerkkejä ja 
työkaluja tarjoten.

Julkista palvelua ei voi olla ilman esitettäviä, 
yhteiskunnallisia vaikutuksia. 
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Mitä vaikuttavuus on  
kirjaston näkökulmasta?

Vaikuttavuudella tarkoitetaan laajoja ja yleisiä 
yhteiskunnallisia muutoksia, joita toiminnalla on 
saatu aikaan. Vaikuttavuutta käsiteltäessä ei voida 
unohtaa kirjastolakia. Kirjastolaissa kirjastojen 
tavoitteeksi on annettu edistää esimerkiksi väes-
tön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen 
ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä sekä 
aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sanan-
vapautta.

Kirjastossa valitaan mittarit ja menetelmät, joilla 
arvioidaan palvelujen ja toiminnan onnistumista 
– esimerkiksi kirjaston vaikutusta aktiiviseen kan-
salaisuuteen, yhdenvertaisuuteen tai tiedon saata-
vuuteen. Tämän arvion perusteella palveluita kehi-
tetään edelleen, jotta halutut vaikutukset voidaan 
jatkossa saavuttaa entistä paremmin. Arviointia 
tarvitaan siis kirjaston toiminnan kehittämiseksi, 
mutta myös kirjaston palveluista eteenpäin kerto-
miseksi eli viestintään. Jälkimmäistä, eli vaikutta-
javiestintää käsitellään tarkemmin kolmannessa 
luvussa.

Esimerkkitapaukset sisältävät innostavia otteita 
toiminnasta, jolla on ollut vaikutusta. Koska vaikut-
tavuus on aiheena monisyinen, aihetta on tutkittu 
paljon ja sille löytyy paljon määritelmiä. Kirjaston 
vaikuttavuus on määritelty ja kuvattu etenkin kan-
sainvälisessä ISO-standardissa Tieto ja dokumen-
tointi. Kirjastojen vaikuttavuuden arvioinnin mene-
telmät ja toimenpiteet (SFS-ISO 16439:2016). Sen 
avulla kirjastojen vaikuttavuutta ja arvoa voidaan 
arvioida yhdenmukaisesti myös kansainvälisesti. 

Standardin mukaan vaikuttavuus on kirjastojen ja 
niiden tarjoamien palveluiden vaikutusta yksilöi-
hin, yhteisöön ja yhteiskuntaan. Esimerkiksi hyvin-
vointivaikutukset ovat tärkeä yksilöllinen vaikutus. 
Kirjasto on turvallinen ja viihtyisä ympäristö. Kir-
jastossa on mahdollista luoda kontakteja muihin 
ihmisiin. Yhdenvertaisuus ja kaikille avoin tila ovat 
kirjastoon yhdistettäviä arvoja, jotka vaikuttavat 
yhteisöllisyyden tuntemiseen. Etenkin pienen paik-
kakunnan kirjastolla voi olla suuri paikallinen rooli 
esimerkiksi elämysten tuottamisessa ja tapahtu-
mapaikkana. 

Yhteiskunnallisesti kirjasto auttaa yksilöitä muun 
muassa pääsemään erilaisten yhteisöjen jäseniksi, 
tukemaan avointa tiedonsaantia ja osallistumaan 
koulutukseen. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
näkyy yleensä vasta pidemmällä aikavälillä. Se 
koostuu vaikutuksista yksittäisiin kansalaisiin. Kir-
jastojen, niin kuin muidenkin julkisten palveluiden, 
kohdalla puhutaan myös taloudellisesta arvosta. 
Kirjaston palvelujen rahallista arvoa on haastava 
osoittaa, sillä vaikutukset ovat usein kouriintuntu-
vien sijaan käsitteellisiä. Talouden lukuja on silti 
tärkeää käsitellä, etenkin päätöksentekijät ovat 
niistä kiinnostuneita.

Vaikuttavuus on 
kirjastojen ja 

niiden tarjoamien 
palveluiden vaikutusta 
yksilöihin, yhteisöön ja 

yhteiskuntaan.

VIESTITÄ

KEHITÄ

ARVIOI

Milloin olet viimeksi 
kysynyt itseltäsi tai 

työtovereiltasi, mitkä ovat 
kulloisenkin työtehtävän 

vaikutukset?
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Vaikutusketju

Vaikutusketju on malli, joka auttaa hahmotta-
maan, millaista elementeistä yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus muodostuu. Malli tuo esille element-
tien väliset suhteet. Hyödyntämällä vaikutusketjua 
kirjaston vaikuttavuutta voidaan konkretisoida ja 
kuvailla tarkemmin toimintaa entuudestaan huo-
nommin tunteville, mutta se on hyvä työkalu myös 
kirjastolaisille. Vaikutusketjun elementeiksi on tun-
nistettu panos, tuotos, vaikutus ja vaikuttavuus.

Panos tarkoittaa resursseja eli rahoitusta, mutta 
myös henkilökuntaa, tiloja, laitteita ja kokoelmia. 
Panokset kannattaa tässä yhteydessä ymmärtää 
laajasti. Toinen osa eli tuotos tarkoittaa proses-
seja eli tehtyä työtä kuten luettelointia, lainausta 
ja palvelua ylipäänsä. Kuviossa vaikutus käsittää 
palveluiden käytöstä johtuvia muutoksia kuten pal-
veluiden käyttäjämäärät. Vaikuttavuus on yksilöissä 
tai ryhmässä tapahtuva muutos, joka on seurausta 
kirjaston palveluiden käyttämisestä. Tämän ketjun 
seurauksena syntyy yhteiskunnallista vaikutta-

vuutta ja ihmisten hyvinvointia. Yhteiskunnallinen 
hyöty eli vaikuttavuus on tavoite ja se määrit-
tää muiden osien sisällön. Vaikutusketjun minkä 
tahansa osion puutteet vaikuttavat muihin osioihin 
eli osat ovat suorassa yhteydessä toisiinsa.

Vaikutusketjun käytön lopputuloksena voidaan 
synnyttää vaikuttavuuslähtöinen toiminnan kuvaus. 
Tällaista vaikuttavuuteen perustuvaa kuvausta 
toiminnasta voi hyödyntää niin omien palvelu-
jen kehittämiseen kuin uusien mahdollisuuksien 
tunnistamiseen. Toisaalta vaikutusketjua hyödyn-
tämällä tulee jäsenneltyä ja lisättyä ymmärrystä 
omasta toiminnastaan. Oman toiminnan jäsentely 
auttaa viestimään vakuuttavammin. Vaikuttavuus-
lähtöisen toiminnan kuvauksen tarkoituksena on 
tarjota malli tulevaisuutta varten.

(Heliskoski et al.: Vaikuttavuuden askelmerkit, Sitra, 
2018)

PANOS
Käytetyt resurssit

VAIKUTUS
Konkreettinen 

muutos ihmisissä 
tai rakenteissa

VAIKUTTAVUUS
Ihmisten hyvin-
vointi ja yhteis-

kunnallinen hyöty

TAVOITE

TUOTOS
Mitattava 
tehty työ
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Aktiivinen vaikuttaminen

Vaikuttaminen on pohjimmiltaan viestintää. Sen tavoitteena 
on muuttaa viestin kohteena olevan henkilön tai ihmisryhmän 
käsityksiä. Käsitysten muuttuminen viestin kohteena olevissa 
johtaa tavoiteltuihin muutoksiin. Vaikuttamiselle voi olla useita 
syitä. Tässä yhteydessä vaikuttaminen käsittää kirjaston toi-
minnan perustelemisen ja toiminnasta kertomisen poliittisille 
päättäjille. 

Aktiivisella vaikuttamisella tavoitellaan myös asiakasmäärien 
lisäämistä. Vaikuttamisella pyritään varmistamaan tarvittava 
muutos tai turvaamaan nykytila. Kirjaston tärkeimpiä vaikut-
tamisen kohteita ovat asiakkaat ja päättäjät. Jos asiakkaat on 
vakuutettu kirjaston palveluista, johtaa se yleensä parempaan 
panokseen eli resursseihin. Tällöin henkilöresursseihin, eli 
yksinkertaistettuna palveluihin, käytettävät varat ovat suurem-
mat tai ne pysyvät ennallaan.

PANOS
Käytetyt resurssit

VAIKUTUS
Konkreettinen 

muutos ihmisissä 
tai rakenteissa

VAIKUTTAVUUS
Ihmisten hyvin-
vointi ja yhteis-

kunnallinen hyöty

TAVOITE

TUOTOS
Mitattava 
tehty työ
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Mitkä ovat vaikuttamisen  
tavoitteet ja kohteet? 

Käytännössä vaikuttamisen perimmäisenä tavoit-
teena kirjastossa on kasvattaa käyttäjien määrää 
ja asiakastyytyväisyyden tasoa. Pelkkä kävijämää-
rien ja tyytyväisyyden kasvu ei itsessään takaa kir-
jastolle toimintaedellytyksiä. Kirjastolla julkisena 
palveluna on jatkuva tarve edistää ja tuoda esiin 
käyttäjilleen ja yhteiskunnalle tuottamaansa arvoa. 
Vaikuttamisen tarkoituksena voi olla tukea yksittäi-
sen kirjaston päätöksentekoa ja resurssien hallin-

taa tukeminen tai perustella palveluihin käytettyjä 
resursseja. Vaikuttavuuden arvioinnin tavoitteena 
voi olla vertailu muiden organisaatioiden tulok-
siin. Kaikissa tapauksissa vaikuttamisen tavoite on 
kuitenkin vahvistaa kirjaston asemaa ja merkitystä 
käyttäjille ja yhteiskunnalle. Vaikutusten ja vai-
kuttavuuden osoittamiseksi tarvitaan vaikutusten 
arviointia.

(SFS-ISO 16439. Tieto ja dokumentointi.  
Kirjastojen vaikuttavuuden arvioinnin  
menetelmät ja toimenpiteet. 2016)

Vaikuttavuuden arvioinnin tavoitteet:

1. TUKEA PÄÄTÖKSENTEKOA JA RESURSSIEN HALLINTAA 

KIRJASTOSSA.

2. PERUSTELLA KIRJASTON PALVELUIHIN KÄYTETTYJÄ 

RESURSSEJA.

3. SEURATA TULOKSIA SUHTEESSA TOISIIN KIRJASTOIHIN JA 

PALVELUIHIN.

4. JAKAA TIETOA KIRJASTOA 

TUKEVILLE, RAHOITTAVILLE JA 

VALVOVILLE TAHOILLE.

5. VAHVISTAA KIRJASTON ASEMAA 

JA MERKITYSTÄ KÄYTTÄJILLE JA 

YHTEISKUNNALLE.
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Tiedolla johtaminen  
vaikuttamisen keihäänkärkenä 

Tiedon tuottamisen, keräämisen ja analysoinnin 
välineet ovat kehittyneet viime vuosikymmeninä 
huimasti. Nykyisiin suuriin datamääriin liittyvät 
tiedon käytön ja analysointimenetelmien hyödyn-
tämisen haasteet. Saatetaan esimerkiksi vedota 
työvoiman tai ajanpuutteen aiheuttamiin resurs-
siongelmiin. Tiedolla johtaminen on tärkeä tavoite 
kirjastoalan johtamisen, kehittämisen ja arvioinnin 
perustaksi ja liittyy olennaisesti vaikuttavuuteen. 
Kirjaston toimintaa ja tuloksia tulisi raportoida 
tavalla, josta on apua päätöksenteossa. Tutkimus- 
ja tiedeperustainen lähestymistapa nähdään 
uskottavana tapana viestiä julkisen toiminnan 
kannattavuudesta.

Etenkin tilastot nousevat tärkeäksi viestinnän 
keinoksi kirjastojen vaikuttamisessa. Kirjastoista 
kerättävät kirjastotilastot kuvaavat palveluja, käyt-
töä ja käyttäjiä. Niillä kuvataan kirjastoon sijoi-
tettua resurssipanostusta ja tuotoksia. Kirjaston 
käyttäjämäärillä ja käyntimäärillä voidaan esittää 
ja vakuuttaa, että on kannattavaa sijoittaa kirjas-
toihin resursseja. Käyttötilastoja voidaan pilkkoa 
pienempiinkin osioihin, kuten fyysisten ja virtuaa-

listen käyntien, tapahtumien kävijöiden tai e-ai-
neiston latauskertojen määriin. Käyttäjätilastoissa 
vaikuttavuudesta voidaan esimerkiksi viestiä tiet-
tyjen kohderyhmien käyttäjämäärillä ja uusien 
käyttäjien määrillä. Kyselyillä saatava tieto auttaa 
ymmärtämään kävijämäärien ulkopuolelle jääviä, 
vaikeammin hahmoteltavia asioita. Tilastojen koh-
dalla visualisointiin tulee kiinnittää huomiota, sillä 
hyvin visualisoituna tieto välittyy selkeämmin ja 
ymmärrettävämmin.

Vaikuttavuuden  
suunnittelulla  
tulevaisuus haltuun!

Kilpailu asiakkaista kasvaa. Järjestelmällinen ja 
suunniteltu vaikuttaminen on tullut jäädäkseen. 
Tarpeet laajentaa palveluita verkkoon ja tukea 
omatoimista asiointia ohjaavat kirjastojakin poh-
timaan yhä enemmän markkinointia ja mainosta-
mista. Kirjastot eivät elä eri todellisuudessa kuin 
suoratoistopalvelut tai huvipuistot. Kaikissa näistä 
on kyse ajankäytöstä ja kilpailusta ihmisten eli asi-
akkaiden ajasta.

Onneksi vaikuttavuutta voi suunnitella. Kirjasto voi 
kuvata ja muodostaa toiminnalleen strategiaa, joka 

perustuu vaikuttavuusketjussa mainittuihin nel-
jään osioon panos, tuotos, vaikutus ja vaikuttavuus, 
ja niiden avulla synnytettävään vaikutusketjussa 
mainittuihin neljään osioon ja luo niiden poh-
jalta kehittävää toiminnan kuvausta. Strategisessa 
suunnittelussa on tavoitteena vastata kysymyksiin, 
mitkä ovat kirjaston tavoitteet ja ketä varten kir-
jasto on olemassa. Suunnittelun osana päätetään, 
mitä tuloksia kirjasto aikoo saavuttaa eli tuotok-
sen suhde tavoitteisiin ja päämääriin. Suunnittelu 
johtaa määritelmään siitä, millainen vaikutus kir-
jastolla on kohdeasiakkaisiinsa ja yhteiskuntaan.

Kirjaston toimintaa ja 
tuloksia tulisi raportoida 

tavalla, josta on apua 
päätöksenteossa. 

Mitkä ovat kirjaston 
tavoitteet? Ketä varten 
kirjasto on olemassa?
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Vaikuttavuutta suunniteltaessa tulee ottaa huo-
mioon, että vaikuttavuus tulee usein näkyville 
vasta ajan myötä. Vaikuttavuutta ei yleensä ole 
mahdollista ennustaa. Käyttäjien palveluista saa-
mat myönteiset kokemukset rohkaisevat heitä 
tukeutumaan kirjaston palveluihin oppimisessaan. 
Yhteiskuntaan, ryhmiin tai yksilöön kohdistuvan 
vaikuttavuuden arviointi on myös haastavampaa 
kuin panos- tai tuotostietojen kerääminen, koska 
vaikutukset ovat usein abstrakteja. Saman palve-
lun vaikuttavuus voi vaihdella riippuen kirjaston 
kohdeväestöistä. Edellä mainituista syistä johtuen 
vaikuttavuutta kannattaa suunnitella myös kirjas-
tokohtaisesti, koska tulokset eivät ole monistetta-
via. Yhteistyö ja keskustelu yksiköiden välillä on 
silti erittäin suositeltavaa vaikuttavuutta suunni-
teltaessa.

Vaikuttavuuden järjestelmällinen pohtiminen on 
tulevaisuuden haltuun ottamista. Kirjaston palve-
lujen vaikuttavuuden arviointi tarvitsee aktiivista 
otetta, jatkuvaa toimintaa ja oma-aloitteisuutta 
pakon ja reagoinnin sijaan. Tavoitteena on oman 
organisaation tuntemus ja ennakoiva näkemys alan 
kehittymisestä lähitulevaisuudessa. Nämä asiat 
yhdistettynä käytettävissä olevaan määrälliseen ja 
laadulliseen tietoon antavat valmiuksia kehittää 
kirjaston toimintaa. Kaiken taustalla on hyvä muis-
taa, että omaa työtä ja itseä kannattaa arvostaa, 
sillä se näkyy ulospäin. Kun on ylpeä omasta alas-
taan ja työstään, on helpompi kehittää kirjastoa. 
Vaikuttavuuden suunnittelu auttaa arvostamaan 
oman yksikön työtä. Kun tuntee paremmin oman 
työn tulokset, tietää mistä olla ylpeä!

On hyvä muistaa, että 
omaa työtä ja itseä 

kannattaa arvostaa, sillä 
se näkyy ulospäin. 

Kirjaston arjessa kannattaa nostaa 
esille onnistumisia ja ylpeyden 

aiheita. Esimerkiksi kokouksissa 
voisi olla aina osio, jossa jokainen 

kertoo jonkin viimeaikaisen 
onnistumisen.
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Vaikuttavuudesta ja  
tiedolla tekemisestä kirjastoille

Sekä asiakkaat että kirjastoa käyttämättömät kun-
talaiset, myös kirjastopalveluja kirjasto-organi-
saatiolta tilaava kunta, odottavat erilaista tietoa 
kirjastojen toiminnasta, tuloksellisuudesta ja vai-
kuttavuudesta. Paitsi edellisillä, myös kirjastoissa 
työskentelevillä on kokemuksia ja näkemyksiä pal-
velujen merkityksistä ja siitä, mitä niillä saadaan 
aikaan. Tiedotusvälineissä taas viestitään paljon 
yleisten kirjastojen merkityksistä, sekä toimittajien 
tietämyksen ja käsitysten kautta. 

Tietoa palvelujen tai kirjastotoiminnan vaikutta-
vuudesta tai vaikutuksista saadaan esimerkiksi 
erilaisista tilastollisista analyyseista, käyttäjä- ja 
asiakastyytyväisyyskyselyistä, muiden kirjastojen 
tuottamista valmiista materiaaleista tai tutkimuk-
sista eri puolilta maailmaa. Näitä kaikkia voidaan 

hyödyntää vaikuttavuuden arvioinnissa. Arviointi 
kattaa siis sekä määrällisen, numeerisen näytön, 
kuten tilastodata, että laadullisen datan kuten 
haastattelut ja erilaiset kertomukset. Siinä voidaan 
myös käyttää erilaisia laadullisen ja määrällisen 
aineiston keruun ja analyysin menetelmiä. Moni-
puolisesta tiedon tarjonnasta voi seurata, että eri 
tarkoituksissa ja eri yleisöille viestiessä tiedolle 
kohdistuu erilaisia odotuksia ja vaatimuksia. 

Kirjastoissa on vahvaa osaamista ja kokemusta tie-
tojen keräämisestä. Sen sijaan kerätyn tiedon hyö-
dyntäminen kehittyy kirjastoissa verkkaisemmin. 
Oheen on listattu ajatuksia siitä, miksi ja kuinka 
kirjastoissa kerättyä tietoa voidaan hyödyntää 
tehokkaammin.

1 KÄSITTEET: Kirjaston ja kunnan käsityksissä kirjastopalvelujen arvioinnista ja sen vaatimasta työstä 
voi olla eroja. Yhteisillä käsityksillä kirjastopalveluja arvioidaan oikeudenmukaisesti ja sen toimin-
tojen kannalta mielekkäästi.

2 TILASTOINTI: Tietojen keruun ohella työntekijöille kannattaa tuoda esiin tilastoinnin tarkoitusta ja 
erilaisia käyttötapoja. Mitä muuta vaikuttavuus ja vaikutusten selvittäminen tarvitsee kuin yksit-
täisiä tilastoja?

3 PERUSTELEMISEN TUOLLA PUOLEN: Kirjaston toiminta-ajatus ja tavoitteet ovat arvioinnille alttiita. 
Arviointi voi asiakkaita hyödyttävien resurssien käytön ohella myös vahvistaa kirjaston ja kunnan 
eri toimijoiden, kuten opetus- ja nuorisotoimen, kanssa tehtävää yhteistyötä. Arvioinnin tuloksista 
voi oppia.

4 MUUTTUVA TYÖ: Kun työtehtävien määrä, käyttäjien odotukset ja digitalisaatio muokkaavat kir-
jastotyötä, osa työn muuttuneista vaatimuksista voi jäädä asiakkailta tai toisissa toimenkuvissa 
työskenteleviltä huomaamatta. Näistä muutoksista kertominen eteenpäin voi auttaa kirjastoa saa-
vuttamaan tavoitteitaan ja suuntaamaan niitä uudelleen.

5 KOKEILUKULTTUURI: Kirjastoissa vierastetaan määrällisiä ja taloudellisia mittareita, koska niiden 
koetaan tavoittavan asiakkaiden kokemuksia hankalasti. Etenkin päättäjäviestinnässä niiden täy-
dentämistä sanallisilla palautteilla pidetään hankalana. Tästä syystä arviointia saatetaan pitää 
epäolennaisena ja mieluummin turvautua esimerkiksi kirjastolain tuomaan asemaan kunnassa. 
Kirjastojen arviointitarpeet kuitenkin muuttuvat esimerkiksi asiakkaiden odotusten muuttuessa ja 
asiakastarinoiden saadessa enemmän tilaa viestinnässä. Uusien arviointitapojen testaaminen voi 
auttaa näkemään sekä arviointia että asiakkaiden toimintaa kirjastoissa erilaisessa valossa.

Vinkit: Juliaana Grahn
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Kaksi kunnanvaltuutettua kertoo,  
mitä kirjasto heille merkitsee

Kysyimme kahden kunnan päättäjältä kirjastosta, kirjastotyön merkityksestä ja  
siitä, pääseekö kirjasto tarpeeksi esille valtuustossa.

Mitä kirjasto merkitsee sinulle?
Kirjasto merkitsee minulle tasa-arvoista palvelua 
jokaiselle maksuttomasti. Lisäksi kirjasto merkitsee 
myös valtavaa määrää sivistystä. Voisin sanoa, että 
kirjasto on monipuolinen olohuone kuntalaisille 
sekä paikka, jossa on mahdollisuus edistää kunta-
laisten osallisuutta.

Mikä saa sinut käyttämään kirjastoa? Oletko tie-
toinen mitä kirjastossasi on meneillään?
Käyn kirjastossa noin kerran kuukaudessa, välillä 
useamminkin. Käyn ihan lainaamassa kirjoja sekä 
kirjastolla järjestettävissä tapahtumissa. Lisäksi 
käyn tapaamassa kunnan työntekijöitä kirjastolla, 
koska siellä toimii eri alojen ammattilaisia. Pun-
kalaitumella kirjasto on hyvin aktiivinen ja siellä 
järjestetään paljon erilaisia tapahtumia sekä tilai-
suuksia erilaisille kohderyhmille. Lisäksi tilaisuuk-
sia sekä teematapahtumia markkinoidaan kunnan 
sosiaalisessa mediassa ja paikallislehdessä.

Kuinka laajasti tunnet kirjaston tehtävät hyvin-
voinnin edistäjänä? 
Koen tuntevani kirjaston palvelut suhteellisen 
hyvin. Käytän itse palveluita sekä vierailen muu-
tenkin useasti. Punkalaitumella katsomme hyvin-
vointia kokonaisvaltaisesti. Esimerkiksi fyysisen, 
psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin näkökul-
masta kirjastolla on erittäin merkittävä rooli.

Pääseekö kirjasto tarpeeksi usein kertomaan 
päättäjille sen merkityksestä ja tehtävästä?
Keskustelin kirjaston työntekijöiden kanssa ja hei-
dän näkökulmastaan tilanne on erinomainen. Ensi 
vuoden alusta kirjaston asioissa päätetään suoraan 
kunnanhallituksessa, joten yhteys on melko suora.

Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää kunnassasi 
kirjastotyötä tekeville?
Lämmin kiitos kirjaston rohkeasta kehittämisestä ja 
uudenlaisen ajatusmallin tuomisesta. Teette erit-
täin arvokasta työtä punkalaitumelaisten sivistyk-
sen ja kulttuurin eteen.

Linda Lähdeniemi

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja,  

Punkalaidun 
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Mitä kirjasto merkitsee sinulle?
Kirjasto on ollut minulle lapsuudesta asti rakas 
paikka, jossa koko maailman tieto on saatavilla. 
Sieltä haen viihdyttävää lukemista, mutta tarvit-
taessa tietoa mielenkiintoisista aiheista. Myös 
harrastuskirjallisuutta lainaan paljon. Muilla paik-
kakunnilla käydessä vierailen usein sielläkin kirjas-
tossa. Koen kirjaston myös äitinä tärkeäksi paikalle 
lapsille.

Mikä saa sinut käyttämään kirjastoa?
Monipuolinen kirjavalikoima ilmaiseksi. Oma kir-
jastomme on ihanan pieni ja sinne on helppo 
mennä lyhyen matkan ja omatoimikirjaston auki-
oloaikojen takia.

Oletko tietoinen mitä kirjastossasi on meneillään?
Hieman. Kunnan Facebook-sivujen avulla joskus 
seurailen ajankohtaisia asioita, mutta ne harvem-
min itsestään nousevat feediin. Pitää siis mennä 
itse sivuja selaamaan.

Kuinka laajasti tunnet kirjaston tehtävät hyvin-
voinnin edistäjänä? 
Jonkin verran. Sekä opettajan työni kautta, että 
kuntapäättäjän roolissa.

Pääseekö kirjasto tarpeeksi usein kertomaan 
päättäjille sen merkityksestä ja tehtävästä?
EI. Ainoastaan silloin, kun budjettia viilataan ja kir-
jastoja on mahdollisesti lakkautusuhan alla, pyyde-
tään kirjastotoimesta esittelyjä ja faktaa lainausti-
lastoista ja kirjaston budjetista.

Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää kunnassasi 
kirjastotyötä tekeville?
Kirjastotyö on tärkeä osa kaikenikäisten ihmisten 
elämää. Meillä kirjastotoimen toiminta on haasta-
vaa usean toimipisteen takia, mutta olette hienosti 
selvinneet pienellä porukalla. Myös kirjavalikoima 
on kattava pienissäkin yksiköissä ja varaukset saa-
puvat nopeasti. Uuden työntekijän palkkaus on 
ollut mahtava lisä ja omat lapseni olivat kirjavink-
kauksesta innoissaan. Saisitte enemmänkin näkyä 
ja kuulua kunnassa. Olkaa ylpeitä työstänne, se on 
arvokasta.

Laura VikiöKunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsen, Siikajoki
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Kuhmon kirjasto hyvinvointikertomuksessa

Kuhmossa kulttuuri on juurtunut syvälle maaperään. Sen merkitys ihmisten 
hyvinvoinnille on huomioitu jo kaupunkistrategian tasolla kaupungin visiossa: 
Täyttä elämää metsän ja kulttuurin valtakunnassa. Kuhmon kaupungin keväällä 
eläköitynyt kirjastotoimenjohtaja Taina Hyvönen ja hänen työtään jatkava 
kirjasto- ja kulttuuripäällikkö Hanne Heikkinen kertovat, että kirjasto on 
Kuhmossa arvostettu palvelu, joka toteuttaa kaupungin arvoja monin tavoin. 

Kuhmon kaupungin arvopohjaan kuuluvat luonto- 
ja kulttuurikeskeisyyden lisäksi muun muassa tur-
vallisuus, avoimuus, kestävä kehitys, palvelevuus, 
yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus. Kirjasto, joka tar-
joaa maksuttomia matalan kynnyksen palveluja ja 
tiloja kuntalaisten käyttöön, toteuttaa näitä arvoja 
käytännössä jokapäiväisessä toiminnassaan, lisä-
ten näin kuntalaisten hyvinvointia. Siksi kirjaston 
näkyvä mukanaolo hyvinvointisuunnitelmassa on 
Kuhmossa ollut luontevaa. 

Kun hyvinvointisuunnitelmaa alettiin valmistella, 
kirjastolla oltiin aktiivisia ja ilmaistiin halukkuus 

päästä osaksi suunnitelmaa. Mitään vastustusta 
asiassa ei ollut, päinvastoin, kirjaston rooli hyvin-
vointisuunnitelmassa nähtiin tärkeäksi. Taustalla 
on kirjaston tekemä pitkäjänteinen työ kuntalaisten 
hyvinvoinnin eteen. Olemme huomioineet toimin-
nassa erilaiset ikäryhmät ja muutenkin taustoiltaan 
erilaiset asiakkaat. 

Lasten- ja nuortenkirjastotyö on tärkeä osa toimin-
taamme, ja teemme yhteistyötä koulujen ja päivä-
kotien kanssa. Kirjaston tiloissa on tällä hetkellä 
luokkatiloja, joissa lukiolaiset opiskelevat, mikä on 
osaltaan tiivistänyt yhteistyötä. Kuhmossa valmis-

Novellikoukkua on jatkettu Kuhmon kirjastossa useita vuosia. Tilaisuudessa neulotaan (enimmäkseen 
hyväntekeväisyyteen) ja kuunnellaan novelleja vaihtuvien lukijoiden valitsemina ja lukemina.
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tui keväällä kulttuurikasvatussuunnitelma, jossa 
kirjastolla on myös rooli koulujen ja päiväkotien 
yhteistyötahona. 

Maahanmuuttajille on järjestetty kirjastokäyntejä, 
ja Kuhmossa asuvat venäjänkieliset henkilöt on 
huomioitu hankkimalla runsaammin venäjänkie-
listä aineistoa. Vanhusneuvosto on käyttänyt tilo-
jamme kokoontumisiin, ja heille on samalla esi-
telty kirjaston palveluja. Kirjastoa on kehitetty viime 
aikoina yhä enemmän kuntalaisten olohuoneeksi 
ja paikaksi, jossa voi myös saada äänensä kuulu-
viin. Kaupunki on järjestänyt kirjastolla esimerkiksi 
Erätauko-menetelmällä toteutetun tilaisuuden, 
jossa päättäjiä, nuorisovaltuuston edustajia ja 
kuntalaisia osallistettiin kaupunkistrategian suun-
nitteluun. Kuhmon kirjastossa on alkamassa ensi 
vuoden alussa hanke, jonka tavoitteena on tehdä 
kirjastopalveluja tutuksi työttömille työnhakijoille 
ja edistää lukemisharrastusta. 

Viime keväänä avautunut omatoimikirjasto on 
laajentanut aukioloaikojamme, ja se on saanut 
paljon kiitosta. Myös kirjastoauto on tärkeä osa 
kirjaston tekemää hyvinvointityötä. Koska Kuhmo 
on pinta-alaltaan laaja, kirjastopalvelujen viemi-
nen kylille on tärkeää. Kirjastoauto palvelee myös 
kouluja ja päiväkoteja. Ajatuksena on kehittää 
autoa monipalveluauton suuntaan. Auton mukana 

onkin jo kuljetettu lääkkeitä yhteistyössä aptee-
kin kanssa. Lisäksi kulttuurikokemuksien viemistä 
kylille kokeiltiin vuonna 2021 niin, että kirjastoau-
ton mukana kulkivat klarinetisti Lauri Sallinen ja 
tanssija Mikko Hyvönen, jotka esiintyivät auton 
pysäkeillä. Haluamme hyödyntää autoa monipuo-
lisesti myös jatkossa. 

Vaikuttajaviestintää kirjasto on tehnyt monella 
tavalla. Hyvinvointi- ja sivistysvaliokunnalle on esi-
telty kirjaston palveluja säännöllisesti aina silloin, 
kun uusi valiokunta on aloittanut työnsä ja heidät 
on kutsuttu kokoustamaan kirjastolle. Joissakin 
asioissa on myös oltu suorassa yhteydessä päät-
täjiin esimerkiksi puhelimitse. Olemme aktiivisesti 
lähteneet mukaan erilaisiin työryhmiin. Viestimme 
ulospäin tiedottamalla toiminnastamme lehdissä 
ja somessa. Kaupunginjohtajamme Tytti Määttä on 
hyvin aktiivinen somessa myös kulttuuriasioissa ja 
tuonut näkyvyyttä kirjastolle. 

Koonnut Ritva Nikola

Satutuokio kirjastolla. 

Klarinetisti Lauri Sallinen ja tanssija-koreografi 

Mikko Hyvönen ovat esiintymässä kyläkoulun 

oppilaille. He kiersivät kirjastoauton mukana ja 

esiintyivät pysäkeillä kesällä 2021. 

Kirjastopalvelujen 
vieminen kylille on 

tärkeää.
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Tehtävä 2 

Jäsentele oma vaikuttamisketju! Täytä vaikuttavuuden kortti.

Panos  

(käytetty resurssi)
Tuotos  

(tehty työ)
Vaikutus  

(muutos ihmisissä/
rakenteissa)

Tavoite  

(hyvinvointi ja yhteis-
kunnallinen hyöty)

8 H  
TYÖSKENTELYÄ

TAPAHTUMAN JÄR-
JESTÄMINEN (ESIIN-
TYJÄN HANKKIMINEN, 
MARKKINOINTI, TILAN 
JÄRJESTELY, ESITYS-
TEKNIIKASTA HUO-
LEHTIMINEN)

PAIKALLE SAAPUI 26 
OSALLISTUJAA. TIETO 
KIRJASTON KASVA-
NEESTA PALVELU-
VALIKOIMASTA SAA-
VUTTI LISÄÄ IHMISIÄ.

KULTTUURIN KOKEMI-
SEN MAHDOLLISUUK-
SIEN LISÄÄNTYMINEN  
KUNNASSA. ASIAK-
KAAT NAUTTIVAT, 
SAIVAT SISÄLTÖÄ 
ARKEENSA JA OPPI-
VAT UUTTA.
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Kuvasin tänään markkinointivideota kirjastolle. 
Olisi kiva kertoa kirjaston muuttuneista tehtä-
vistä laajemmalle yleisölle, koska kirjastossa 
käydään edelleen yllättymässä siitä, mitä 
kaikkea tarjoamme. Toissapäivänä kirjastossa 
kävi isovanhempi lapsen lapsensa kanssa. 
Lapsi halusi lainata ukulelen, isovanhempi 
oli viimeksi käynyt kirjastossa lainaamassa 
vinyylilevyjä 1980-luvulla. Lapsi sai soittimensa 
ja isovanhempi kirjastokorttinsa - oivalsin, että 
tästä on kerrottava muillekin!



Mitä  
kirjasto 

merkitsee 
sinulle?

”Olen jo 1960-luvulta lähtien  
ollut ahkera lainaaja ja lukija.  
Nykyään voi kaiketi sanoa, että  
olen monipuolisten kirjastopalvelujen käyttäjä.

Tärkeimpänä tietenkin on peruslainaus. Makumieltymykset ovat ajan saatossa 
muuttuneet lastenkirjoista, nuorisokirjoihin, kaunokirjallisuudesta dekkareihin. Nykyisin 
henkilöhistoria on suosikkejani ja muu vanhempi maailman historia. Uutta on. E-lehtiä 
tulee selattua ja päivittäislehtiä. Yleisötapahtumissa tulee myös käytyä ja vaikkapa 
kirjaston järjestämässä taidenäyttelyssä.

Yleisessä käytössä oleva tietokone on tarpeellinen joka kuukausi monta kertaa. Etsin 
tietoa ja maksan laskuja, jopa kirjallisia töitä silloin tällöin tulee tehdyksi.

Olen lukuharrastuksessani hyvin valikoiva, ja siksi kirjastonhoitaja tilaakin useimmiten 
toivomani kirjan etähaulla muista kirjastoista. Tästä olen hyvin mielissäni ja koen, että 
pienen kirjaston parhaista puolista on se, että jonotusajat tuoreisiinkin teoksiin on melko 
lyhyt. Uutuudet tulevat luetuksi usein paljon ennen kuin suurkirjastossa vielä jonotetaan 
kyseistä teosta monta kuukautta.

Ilokseni olen huomannut, että vielä monet lapset lukevat kirjoja, ja nuoret käyttävät 
tätä yhteiskunnan mahdollistavaa palvelua monipuolisemmin aikana, jolloin lukuharrastus 
vähenee kirjoista.

Lainatakseni Jörn Donnerin sanoja: ”Lukeminen kannattaa aina”, on tähdellisempi  
kuin koskaan jo pelkästään kielellisten taitojen vuoksi ja ennen kaikkea rikkaan  
suomen kielen sanavaraston säilymisen vuoksi.

Kiitollisena kirjastoista.”

Merja Sainio
Luhanka



Arto

Konnevesi

”Kirjasto on ollut mulle aina  
tosi tärkeä paikka. Nuorena jo vietin 

täällä paljon vapaa-aikaani. Kirjastoon voi 
tulla aina, täällä pääsee rauhoittuun ja 

viettämään aikaa ihan vaan itsensä kanssa. 
Kirjasto on niin rauhallinen ja turvallinen 

paikka ollut mulle aina. Tuun tänne 
usein, jos joku asia ärsyttää, harmittaa, 

ilostuttaa, ihan mitä vaan.”





3
Viesti



Kalle Lehtinen 

Tulokset ja vaikutukset viestiksi 
Kyky viestiä kirjaston palveluiden tuloksista ja vai-
kutuksista ytimekkäästi ja innostavasti on taito, 
jolle on aina käyttöä kirjastossa. Tietoa ja tunnetta 
palvelun merkityksellisyydestä kaipaavat neljä 
kohderyhmää: asiakkaat, päättäjät, työntekijät ja 
potentiaaliset asiakkaat. Tämän luvun tarkoituk-
sena on innostaa kirjastolaisia kertomaan vaikut-
tavuudesta. 

Vaikuttavuudesta viestiminen päätöksentekijöille, 
niin että tavoitteena on vaikuttaa päätöksiin, kutsu-
taan vaikuttajaviestinnäksi. Vaikuttajaviestinnällä 
kirjastot pyrkivät vaikuttamaan poliittiseen kes-
kusteluun tai muuhun päätöksentekoon. Tällainen 
tavoitteellinen viestintä saattaa tuntua kylmältä 
tai laskelmoivalta, kirjaston kannalta on kuitenkin 
välttämätöntä viestiä ulospäin vaikutuksista. Tässä 
vaikuttamisoppaassa viestintä ja markkinointi 

kulkevat käsi kädessä ja tarkoittavat usein miltei 
samoja asioita. Olennaisinta on käsittää viestinnän 
ja markkinoinnin suhde vaikuttavuuteen.

Markkinointi vaikuttamisen näkökulmasta sisältää 
asioita, joista voi olla hankalaa puhua. Julkinen 
sektori, ja sen mukana myös kirjasto, on halunnut 
pitää yllä mielikuvaa ei-kaupallisesta toiminnasta 
sekä puolueettomuudesta. Tämä on johtanut sii-
hen, että markkinoiminen ei perinteisesti ole ollut 
kirjastoille ominaista toimintaa. Markkinointivies-
tintä on aiemmin ymmärretty kirjastoon kuulu-
mattomaksi. Mainosten suunnittelu, varsinkin mai-
nostaminen kirjaston ulkopuolella, vasta ovatkin 
vieraita asioita. Myöskään kirjaston edun ajamista 
tavoitteellisesti eli lobbaamista ei välttämättä 
nähdä kirjaston tehtävänä. Tällaiset toimintaan 
juurtuvat asenteet vaikuttavat toiminnan suunnit-
teluun ja sitä kautta esimerkiksi budjetointiin. 

Lopulta kirjastolaiset itse ovat kuitenkin tärkeim-
mässä roolissa kertomaan, mitä kirjastossa tapah-
tuu. Yhteiskunnallisesti vaikuttavasta toiminnasta 
ei saada täyttä hyötyä, jos siitä ei kyetä viestimään 
ulospäin selkeästi ja kohdennetusti. Voi myös aja-
tella, että veronmaksajilla on oikeus tietää, mitä 
verovaroilla on tehty ja minkälaisia palveluita on 
tarjolla. Tässä on kyse kansalaisten oikeudesta 
päästä käsiksi itseään kiinnostavaan tietoon. 
Markkinoinnissa on kyse myös kirjastopalveluiden 
suunnittelemisesta asiakaslähtöisesti. 

Vaikuttajaviestinnällä 
kirjastot pyrkivät 

vaikuttamaan poliittiseen 
keskusteluun tai muuhun 

päätöksentekoon. 

? !
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Miksi mainostaa?

Julkiset organisaatiot voivat yhtä lailla pyrkiä 
kasvattamaan palveluidensa, tuotteidensa ja aja-
miensa asioiden suosiota, vaikka ne eivät ensisijai-
sesti tavoittelisikaan voittoa. Markkinointi on sovel-
lettavissa myös organisaatioihin, joiden toiminnan 
tavoitteena ei ole kasvattaa tuottoa.

Kirjaston pyrkimyksenä on tarjota palveluja erilai-
sille käyttäjäryhmille. Kirjastoilla on kunta- ja toi-
mipistekohtaisia tavoitteita ja päämääriä. Lisäksi 
opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset ovat kes-

keisessä osassa kirjaston palvelujen suunnittelussa. 
Kuten kaikessa kirjaston toiminnassa, myös kirjasto-
jen tavoitteet ja päämäärät nojaavat kirjastolakiin. 

Markkinoinnin kehittäminen on perusteltua, koska 
kaikki ihmiset eivät tiedä, että kirjasto tarjoaa 
maksutta ajantasaisia ja monipuolisia aineistoja 
ja sisältöjä. Tehtävän monipuolisuuden vuoksi kir-
jaston hyvinvointia edistävä tehtävä muun muassa 
tiedonhaun mahdollistajana, lukutaidon edistä-
jänä, aktiivisen kansalaisuuden mahdollistajana 
tai tilojen tarjoajana ei ole selvä kaikille. Lisäksi 
näiden tehtävien toteutuskeinot ovat vaihdelleet 
vuosien saatossa paljon. Näistä syistä ihmisillä voi 
olla vanhentuneita käsityksiä kirjastosta pelkkänä 
kirjavarastona ja kirjastotyöntekijöistä kirjojen lajit-
telijoina. 

Tapahtumat ovat otollisia 
paikkoja viestiä vaikuttavuudesta. 

Muista kertoa tarinoista ja  
ottaa kuvia someen!

Ihmisillä voi olla 
vanhentuneita käsityksiä 

kirjastosta pelkkänä 
kirjavarastona ja 

kirjastotyöntekijöistä 
kirjojen lajittelijoina.  
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Strategisesta 
suunnittelusta

Luvussa 2 kerrottiin strategisen suunnittelun mer-
kityksestä ja siitä, kuinka se voi tukea markkinointia 
ja auttaa kertomaan kirjaston vaikutuksista. Kir-
jaston omat strategiset suuntalinjat hyödyttävät 
tulevaisuuteen tähtäävää suunnittelua tavoittei-
den täyttämiseksi. Tässä yhteydessä strategian ei 
tarvitse olla virallinen, lautakunnassa hyväksytty 
dokumentti, vaan se voi olla sisäinen, työn tuke-
miseksi tehty suunnitelma. 

Kirjaston näkeminen pelkkänä kirjavarastona ei 
vastaa niihin odotuksiin, jotka ovat asetettu kirjas-
tolaissa kirjaston tehtäviksi. Kirjaston täytyy insti-
tuutiona pystyä kääntää keskustelu kirjavarastosta 
yhteiskunnallisten ajatusten varastoksi. Kirjasto 
jäsentää ja ilmaisee tärkeytensä ja olemassaolonsa 
strategiansa kautta. Pitkien sisältöjen täytäntöön-
panon sijaan strategisella suunnitelmalla tarkoite-
taan tässä osallistumista yhteiskunnalliseen kes-
kusteluun ja vuoropuheluun.

Seuraa valtuuston kokouksia, niin 
pääset jyvälle, mistä valtuustossa 

keskustellaan ja mitä päättäjät 
ovat kirjastosta mieltä.

Kirjaston täytyy 
instituutiona pystyä 
kääntää keskustelu 

kirjavarastosta 
yhteiskunnallisten 

ajatusten varastoksi.  
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K-13
Nuortenilta
kirjastolla

Tule
pelaamaan ja
chillaamaan

11.11. 
klo 18-23.58 

TARJOAMME TILAT MYÖS
LANITTAMISEEN. 

OTA OMA KONE MUKAASI!

Mitä tavoitteita 
markkinoinnilla on?

Kirjaston viestin välittäminen vaatii suunnittelua. Markkinointi 
on vuosia kestävää pitkäjänteistä työtä. Markkinointi on ana-
lyyttistä, systemaattista, kontrolloitua ja toistuvaa toimintaa. 
Kirjaston markkinoinnista ja viestinnästä tulee vaikuttavaa, kun 
siinä hyödynnetään kirjastoista kerättyä tietoa.

Markkinoinnin tavoitteisiin kuuluu palvella nykyisiä asiakkaita 
paremmin ja hankkia uusia käyttäjiä kirjastolle. Toiminnasta ja 
palveluista kertominen niin kuntalaisille kuin päättäjillekin on 
olennainen tavoite markkinoinnille ja mainostamiselle. Tarkoi-
tuksena on toteuttaa kirjaston strategiaa, kuunnella asiakkaita 
ja kehittää kirjastoa yhdessä heidän kanssaan. 
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Markkinoinnin kohteet

Tärkein kohderyhmä ja perimmäinen syy, miksi kir-
jasto on olemassa, on palvella asiakkaita. Markki-
noinnin näkökulmasta voidaan kysyä, viestitäänkö 
kirjastopalveluista lähinnä nykyisille asiakkaille vai 
pystytäänkö sitä kohdistamaan laajemmin koko 
väestölle tähdäten uusien asiakkaiden tavoittami-
seen? Esimerkiksi maahanmuuttajatyö on tärkeässä 
roolissa, kun suunnitellaan keinoja saada kunnan 
uusista asukkaista myös kirjastojen asiakkaita.

Toimintaa tulisi perustella aina asiakkaan, eikä 
kirjaston arvoilla. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa 
se, että arvojen olisi hyvä olla linjassa toistensa 
kanssa niin, että samat arvot palvelevat sekä asi-
akkaita että kirjastoa. Kirjasto on osa kunnan palve-
luverkkoa ja siten sillä on myös rooli paikkakunnan 
vetovoimaisuuteen liittyen. Hyvät palvelut yksin-
kertaisesti lisäävät kunnan vetovoimaa. Ihmisten 
lisäksi hyvät palvelut lisäävät myös kiinnostusta 
yrityksissä, kun ne pohtivat sijoittumistaan. Kirjasto 
ei pysty ainoastaan omissa kanavissaan markkinoi-
maan arvojaan, vaan siihen tarvitaan tiivistä yhteis-
työtä esimerkiksi tiedotusvälineiden tai kunnan 
muiden organisaatioiden kanssa.

Päättäjät nousevat tässä julkaisussa esiin tär-
keänä viestinnän ja markkinoinnin kohteena, 
koska kyseessä on vaikuttamisen opas ja päättä-
jille viestiminen on helposti yhdistettävissä vai-
kuttavuuteen. Päättäjien kanssa toimiessa koros-
tuu aktiivinen osallistaminen päätöksentekoon. 
Päätöksentekijöitä kannattaa osallistaa ja antaa 
vaikuttaa. Antaa heidän olla osa ratkaisua, ei ongel-

maa. Päättäjät kannattaa ottaa aktiivisesti mukaan 
ratkaisemaan haasteita, eikä antaa heidän toimia 
erillään kirjastosta. 

Kirjaston aktiivisuutta ja aloitekykyä kaivataan 
varsinkin näkymättömyyden uhatessa. Silloin on 
keskeistä jalkautua päätöksentekijöiden puheille 
ajoissa. Tämä edellyttää kirjastolaisilta kunnan 
päätöksentekoprosessin tuntemusta. Suuret hank-
keet ovat yleensä sidottuja kunnan tai valtion 
laajoihin strategisiin linjauksiin, joten julkishallin-
nossa projektien eteneminen saattaa kestää vuo-
siakin. Tavoitteiden ja perustarpeiden läpivieminen 
ja resurssien hankkiminen mahdollistuu vasta, kun 
ne ovat kirjattu suunnitelmiin ajoissa.

Kun vaikuttaminen nähdään osana kirjastolais-
ten perustaitoja, myös päättäjiin vaikuttamisesta 
tulee arkipäivää. Oikea-aikainen asioiden ajaminen 
eteenpäin voi vaatia opettelua, sillä tärkeät päätök-
set tehdään usein vuosia etukäteen. Päätöksenteon 
aikataulusta johtuen onnistunut päättäjille suun-
nattu viestintä, markkinointi ja lobbaaminen on 
jatkuvasti käynnissä.

Toimintaa tulisi 
perustella aina 
asiakkaan, eikä  

kirjaston arvoilla. 

Mistä vaikuttavuus syntyy?  
Voisiko paikallinen päättäjä 

sparrata kirjastoa  
viestinnässä?

Lapsien kouluvierailuun voisi lisätä 
”tönäisyn” aikuisia kohtaan. Kotitehtävänä 
voisi olla kirjastoon tuleminen vanhemman 

kanssa seuraavalla kerralla. Pyytäkää 
vanhemmat mukaan! Opeta vanhempasi 

kirjaston käyttäjäksi.

Päätöksentekijöitä 
kannattaa osallistaa 
ja antaa vaikuttaa. 

Antaa heidän olla osa 
ratkaisua, ei ongelmaa. 
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Matalan kynnyksen keinoja ja ratkaisuja  
aktiiviseen markkinointiin ja  

kirjastovaikuttamiseen:

KERRO TARINOITA JA ANEKDOOTTEJA KIRJASTOSTA –  
KÄYTÄ HYVÄKSI SOSIAALISEN MEDIAN TARJOAMIA MAHDOLLISUUKSIA.

YHTEISTYÖ PAIKALLISLEHDEN KANSSA –  
PAIKALLISLEHDESSÄ VOISI OLLA SÄÄNNÖLLINEN KOLUMNI TAI JUTTU KIRJASTOSTA. 

TAPAHTUMILLE OLISI HYVÄ VARATA MAINOSTILAA LEHDESTÄ.

TEE KIRJASTOSTASI ”NUMERO” –  
MAINOSTA ROHKEASTI! KEKSI TEMPAUKSIA! VIE KIRJASTO TORILLE TAI 

URHEILUTAPAHTUMAAN.

VALMISTAUTUMINEN ETUKÄTEEN KIRJASTOSTA KERTOMISEEN –  
KIRJASTON MERKITYKSEN JA VAIKUTUKSEN KITEYTTÄMINEN ITSELLE 

ESIMERKIKSI LUVUSSA 2. ESITELLYN VAIKUTTAVUUDEN KORTIN AVULLA.  

SEN AVULLA VOI MYÖS VALMISTELLA ”HISSIPUHEEN”.

KUNNAN LAUTAKUNNAN KUTSUMINEN KIRJASTOON TALKOISIIN –  
ON PIDETTY ESIM. KIRJOJEN TARROITUSTALKOOT VALTUUTETTUJEN KANSSA JA 

KUTSUTTU PÄÄTTÄJIÄ TET-HARJOITTELUUN.

KUTSU PÄÄTTÄJIÄ KYLÄÄN –  
PÄÄTTÄJILLE VOISI TARJOTA MYÖS MAHDOLLISUUTTA KOKOUSTAA KIRJASTON 

TILOISSA. 

OTA PÄÄTTÄJÄT MUKAAN KIRJASTON KEHITTÄMISEEN –  
SYNNYTTÄÄ SUORAN YHTEYDEN PÄÄTTÄJIIN. 

PÄÄTTÄJÄ SPARRAAMAAN KIRJASTOA –  
KIRJASTO VOISI TESTATA OMAA MARKKINOINTIAAN PÄÄTTÄJÄLLÄ.

TIIVIS YHTEISTYÖ MUIDEN KUNNAN TOIMIJOIDEN KANSSA –  
ESIMERKIKSI KIRJASTOJEN SITOMINEN KOULUUN, KUNNAN MUIHIN 

KULTTUURITOIMIJOIHIN JA SEURAKUNNAN KANSSA TEHTÄVÄ YHTEISTYÖ.

OLE YLPEÄ OMASTA TEKEMISESTÄ!

Vinkit: Mukaillen AkePiken kehittämiskiihdyttämö lokakuu 2019 
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”Ei kerjäämistä, vaan perustelua” –  
kaksi kirjastonjohtajaa kertoo  
käytännön vaikuttamistyöstä

Kaksi kirjastonjohtajaa, Jouni Pääkkölä Oulusta ja Anu Ylimäki Hausjärveltä vastasivat  
heille lähetettyihin viiteen kysymykseen koskien lobbaamista ja päättäjille puhumista.

Lobbaaminen – mitä Oulussa on tehty?
Varmaan ihan perinteistä lobbaamista. Oulun eri-
koisuus on se, että kaupungissa on pari super-lau-
takuntaa, joissa on isoja vastuualueita. Sivistys- ja 
kulttuurilautakunta päättää opetuksen, nuorison, 
varhaiskasvatuksen, lukion, vapaan sivistystyön, 
liikunnan, yhteisötoiminnan ja kulttuurin asioista. 
Näin suuri lautakunta vaatii enempi suunnitelmal-
lisuutta, miten, milloin ja mitä asioita tulee viedä 
eteenpäin päättäjien päätettäväksi. 

On tärkeää, että löydät työaikaa ajankohtaisten 
asioiden seuraamiselle ja olet valmis ottamaan 
asian esille oman toimialasi näkökulmasta juuri 
oikeaan aikaan. Voisi helposti väittää, että kyse on 
aina määrärahoista ja resursseista, mutta monesti 
kysymys onkin yhteistyöstä, synergiasta ja sinällään 

Jouni Pääkkölä

kirjastopalvelujohtaja, Oulu

oikeat yhteistyömuodot voivat olla paljon vaikutta-
vampia sekä asiakkaille kuin myös tekijöille. Paikal-
lisella tasolla päätösten ja asioiden seuraaminen 
tapahtuu oman työnantajan tietoportaalin kautta. 

On vaikea laittaa eri tahoja mihinkään tärke-
ysjärjestykseen, mutta kirjaston asioista päättä-
vän lautakunnan, kaupungin/kunnanhallituksen 
ja -valtuuston pöytäkirjojen ja materiaalien seu-
raaminen on tärkeimmästä päästä. Kaupungin ja 
vastuualueiden johtoryhmien muistiot tulee löy-
tyä helposti ja niiden päivittäminen tulee olla ajan 
tasalla, jotta myös toimintayksiköt voivat varautua 
tuleviin asioihin. Eli ennen varsinaista lobbaa-
mista tarvitaan perustiedot ja sen jälkeen selkeä 
kuva tai suunnitelma, miten mikäkin asia omaan 
toimintayksikköön ja palveluun vaikuttaa tai miten 
osallistumme mahdolliseen yhteistyöhön.

Tärkeimpiä ohjaavia asiakirjoja on tietenkin kir-
jastolaki ja -asetus, mutta kaupungin strategia ja 
siitä muokattu toimenpideohjelma antavat suuntaa 
valtuustokaudelle, mihin asioihin ja suunnitelmiin 
kannattaa enempi keskittyä. Yleensä myös lob-
baaminen liittyy näiden asiakirjojen painopistei-
siin. Kirjastoalan valtakunnallisesta yhteistyöstä ja 
suunta-asiakirjoista nousee ajankohtaisia ja tär-
keitä asioita eteenpäin vietäväksi.

Miten valmistautua puhumaan päättäjälle?
Jos valmistuminen liittyy sovittuun asioiden esitte-
lyyn, niin esittely pitää suunnitella ja miettiä, mitä 
haluat asiakokonaisuudesta kertoa ja mihin kysy-
myksiin haluat vastauksen päättäjiltä. Täytyy myös 
huomioida, että myös päättäjät haluavat vastauk-
sia kysymyksiinsä ennen päätösten tekoa. Yleensä 
nämä ovat joko infona kokouksien alussa ja/tai 
asiapykälänä asialistalla. Asioiden käsittely liittyy 
kaupungin jatkodelegointimääräykseen eli missä 
tai kuka asioista päättää.

Muutoin täytyy olla valmistautunut missä 
tahansa tilanteessa kertomaan oman toiminta-
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yksikön näkökulmasta missä mennään, mitä on 
suunniteltu ja mitkä ovat tarpeet. Yleensä on hyvä 
mainita myös, mitä palveluja kuntalaiset/asiakkaat 
saavat ja mitä vaikutusta palvelulla on kunkin asi-
akkaan elämään. Jokaisessa tilanteessa täytyy huo-
lehtia siitä, että päättäjä saa tietoa juuri oikeasta 
asiasta, hän ymmärtää käytännössä, miten asiat 
hoidetaan ja jos johonkin ei voi suoraan vastata, 
niin luvataan, että palaan mahdollisimman pian 
asiaan takaisin varmistuksien jälkeen.

Kuinka suunnitelmallista tämä lobbaamistyö on? 
Löytyykö siihen jonkinlainen suunnitelma tai stra-
tegia?
Lobbaamista tehdään periaatteessa koko ajan. Se 
kuuluu johtajan työtehtävään. Lobbaamista teh-
dään joka suuntaan eli ei pelkästään päättäjille. 
Oman organisaation sisällä on hyvä tunnistaa 
kaikki henkilöt, joilla on merkitystä asioiden eteen-
päin viemiseen. Tämä toki vaatii valtavaa verkostoi-
tumista ja paljon aikaa asioiden ja henkilöiden työ-
tehtäviin tutustumiseen. Viestintä on vahva keino 
viedä asioita eteenpäin. On hyvä, jos paikallinen 
media kiinnostuu kirjaston asioista ja on valmis 
tekemään juttuja kirjastoon liittyvistä ajankohtai-
sista asioista. Pidä siis hyvät välit median suun-
taan. Jossain asioissa myös asiakkaiden suuntaan 
on hyvä lobata. Asiakaskunnalla on monesti hyvin 
suuret vaikuttamisvoimat päättäjien suuntaan.

Mitä halutaan jatkossa saavuttaa?
Paljon on tehtävää tuleville vuosillekin. Tämän het-
ken tilanne esim. Oulun investointien suhteen on 
kirjastopalvelujen puolelta varsin hyvä ja positiivi-
nen, mutta tulossa on isoja muutoksia, kun perus-
kunta jatkaa toimintaansa ilman SOTE-palveluja 
ja lautakunta- ja päätöksentekorakenne muuttuu 
kokonaan. Oulun kirjastopalveluverkko on varsin 
laaja, joten pelkästään resurssien turvaamiseen 
pitää käyttää paljon aikaa ja perustella aina vain 
uudestaan, miksi kirjastopalveluihin satsaaminen 
kannattaa.

Mitkä 3–5 asiaa nostaisit esille tiivistykseksi ”his-
sipuheen anatomiaksi”?
Olen kyllä joskus varsinaisia hissipuheita tehnyt, 
mutta ne unohtuvat aika nopeaan ja aikakin muut-
taa tilanteita hyvin nopeaan. Tärkeämpää on olla 

kokonaiskuva koko palveluprosessista ja valmius 
käydä keskustelua tilanteiden syntyessä.
1. Käytän itse yhden esittelydian metodia eli jos 

asiakokonaisuuden tukisanat mahtuvat yhdelle 
dialle, niin se on asiana oikean kokoinen. Jos ei 
mahdu, niin pilko asiat palasiin. Eli älä ota esille 
liian isoja kokonaisuuksia, yksikin asia riittää.

2. Kerro selkeästi asiakkaan näkökulmasta, mitä 
hän saa ja mitä vaikutusta palvelulla on hänen 
elämäänsä. Älä käytä ammattislangia.

3. Älä kerjää, vaan perustele miksi kirjastoon 
panostaminen kannattaa.

4. Ole henkilöstön äänitorvena, älä lupaa liikoja
5. Huomioi aina kirjastopalvelun merkittävyys – 

kirjasto on kunnan yksi tunnetuimmista ja vai-
kuttavimmista palvelukeskuksista.

Mitä kysymyksiä haluaisit esittää päätöksenteki-
jöille?
Miksi et panostaisi kirjastoon, jos sillä luodaan kai-
kille yhdenvertainen, merkittävä ja jokaisen hyvään 
elämään vaikuttava palvelukokonaisuus? Milloin 
käytit viimeksi kirjastoa ja oletko tietoinen kirjas-
tosi asioista?

Mitä kysymyksiä haluaisit esittää toisille kirjas-
tonjohtajille?
Milloin on aika nostaa kirjastoalan henkilökunnan 
merkittävä osaaminen ja työtehtävät samalle jalus-
talle kuin muiden kuntapalvelujen työtehtävät on 
nostettu? Olisiko aika nostaa kirjastoalan työ esille 
niin, että päättäjät ja asiakkaat tietäisivät kuinka 
tärkeää ja vaikuttavaa työtä kirjaston henkilökunta 
tekee?

Onko kirjastotyöhön asetetut tavoitteet ja kirjas-
topalvelun resurssit tasapainossa?
Milloin viimeksi itse vaadit päästä keskustelemaan 
kirjastopalvelujen kehittämisestä päättäjille?

”LOBBAAMISTA TEHDÄÄN 

PERIAATTEESSA KOKO 

AJAN. SE KUULUU JOHTAJAN 

TYÖTEHTÄVÄÄN. LOBBAAMISTA 

TEHDÄÄN JOKA SUUNTAAN ELI 

EI PELKÄSTÄÄN PÄÄTTÄJILLE.”
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Lobbaaminen – mitä Hausjärvellä on tehty?
Sanalla lobbaaminen on ikävä sävy. Keskiverto 
suomalainen ei halua olla kellekään vaivaksi, eikä 
varsinkaan tuputtaa toisille omia ajatuksiaan. 
Lobbaus mielletään usein kyseenalaisten asioiden 
kaupitteluksi: öljyteollisuuden tai aseoikeuksien 
edistämiseksi.

Vaan ei hätää – myös hyviä asioita saa ja pitää 
lobata. Kirjasto on ehdottomasti hyvä asia. Lobbaus 
on käytännössä tiedonvälitystä. Kerrotaan asiaan 
vihkiytymättömille faktoja tiiviissä muodossa. Lob-
baus-tiedonvälitys auttaa päättäjää suoriutumaan 
tehtävistään paremmin.

Kirjastoseuran mentorointiohjelma antoi 
minulle perusvalmiuksia lobbaamiseen.

Sivistystoimen toimialat pääsivät Hausjärvellä 
vuoron perään esittäytymään uudelle lautakun-
nalle. Materiaalina esittäytymisessä käytin tiivistä 
yhden A4-arkin kokoista infograafia. Siinä ovat 
tiiviisti esillä kirjaston tunnusluvut ja perusfaktat. 
Kukaan ei jaksa seurata pitkiä Powerpoint-esityksiä. 
Kannattaa pysyä annetussa aikataulussa ja osoittaa 
siten arvostavansa päättäjien aikaa.

Oman esityksen jälkeen esitin lautakunnan 
jäsenille kutsun tulla kirjastoon TET-harjoitteluun. 
Ehdotin ajaksi puolta päivää, iltaa tai muuta-
maa tuntia. Lautakunnan puheenjohtaja innostui 
heti ja varasimme kalenterista ajan. Myöhemmin 
eräs lautakunnan jäsen pyysi saada tulla TET:iin 
puheenjohtajan kanssa samaan aikaan. Hyväksyin 
hänen pyyntönsä mutta jälkeenpäin ajattelin, että 
kannattaisi pyrkiä vaikuttamaan yhteen henkilöön 
kerrallaan.

TET-harjoittelun aikana lautakunnan jäsenet 
muovittivat, hyllyttivät ja istuivat tovin asiakaspal-
velutiskillä. Luonnollisesti joimme yhdessä kah-
vit. Muovitus ja hyllytys sujuivat harjoittelijoilta 

vähän turhankin hyvin. Huomasin toivovani kurt-
tuja, ilmakuplia ja väärin hyllytettyjä kirjoja. Ei siis 
kannata pyrkiä esittämään kirjastotyön haasteelli-
suutta näiden tehtävien avulla. Asiakaspalvelussa 
ja TET-harjoittelijoiden käyttäessä järjestelmää 
tajusin, että nyt he näkevät asiakastietoja. Ohjasin 
nopeasti harjoittelijat katsomaan omia tietojaan.

En ollut itse riittävän valmistautunut kerto-
maan kirjastomme henkilökunnan toimenkuvista 
ja tehtävistä. Valmistaudu siis kertomaan hiukan 
kaikesta: tilauksista, luetteloinnista, järjestelmästä, 
kirjastoautosta, ryhmien vetämisestä, digiopastuk-
sesta ja monista muista kirjaston tehtävistä. Muista 
aina mainita myös kirjastolaki ja sen monet velvoit-
teet yleisille kirjastoille.

Hyviä paikkoja lobbaamiseen ovat myös erilai-
set muutokset kirjaston toiminnassa. Kutsuimme 
lautakunnan jäsenet kirjastoon kahville, kun aloitin 
kirjastonjohtajana. Varsin moni tuli, suurin piirtein 
75 prosenttia.

Miten valmistautua puhumaan päättäjälle?
Omat perusfaktat kannattaa olla hallussa, kun läh-
tee lobbaamaan. Kohtaat väistämättä kysymyksiä, 
joihin et osaa vastata. Sano, että et tiedä mutta 
otat selvää ja kerrot myöhemmin. Tällä itse asiassa 
lisäät luottamusta: todella tiedät sen, mitä kerrot 
tietäväsi.

Anu Ylimäki
kirjastonjohtaja, Hausjärvi
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Muista koko ajan, että ihmisiä päättäjätkin ovat. 
He kärsivät kiireestä, kaipaavat hauskuutta ja ilah-
tuvat aidosta vuorovaikutuksesta ihan siinä missä 
sinä itsekin. Ei ole päättäjien vika, jos he eivät tiedä 
kaikkea esimerkiksi sivistystoimen alalta. Emmehän 
me sivistystoimessa itsekään tiedä.

Ole levollinen, mukava ja rennon asiallinen. 

Kuinka suunnitelmallista tämä lobbaamistyö on? 
Löytyykö siihen jonkinlainen suunnitelma tai stra-
tegia?
Ainakaan toistaiseksi lobbaaminen ei ole kovin 
suunnitelmallista. Uuden lautakunnan valinta on 
tärkeä taitekohta. Jos sinua ei kutsuta esittelemään 
kirjastoa lautakunnalle, tarjoudu itse vapaaehtoi-
sesti. Jos et siltikään pääse, niin kutsu lautakunta 
käymään kirjastossa. Esimerkiksi ennen tai jälkeen 
lautakunnan kokousta on hyvä aika tai sitten jonkin 
kiinnostavan tapahtuman yhteydessä. Jos ei tämä-
kään onnistu, niin laita lautakunnalle sähköpostia 
ja infograafi. Hyvä olisi täydennykseksi pyrkiä vielä 
soittamaan heille jälkikäteen ja tiedustella, että 
herättikö materiaali jotain kysymyksiä.

Ihanteellisessa tapauksessa päättäjiä olisi hyvä 
pyrkiä aina silloin tällöin tapaamaan erilaisissa 
epävirallisissa yhteyksissä. Pääsisitkö talkooavuksi 
päättäjän urheiluseuraan tai kuuntelemaan tämän 
kuoron konserttia? Mukavissa vapaa-ajan yhteyk-
sissä saa helposti puhuttua puolihuomaamatta 
myös kirjastoasiaa.

Mitä halutaan jatkossa saavuttaa?
Hausjärvellä tarvitaan muutaman vuoden sisällä 
uusi kirjastoauto. Pidämme kirjastoautoa esillä 
tapahtumissa ja julkaisuissa ja hankimme sillä 
tavoin kuntalaisten kannatuksen sille. Päättäjien 

kanssa pyrimme tehostetusti pitämään esillä kir-
jastoauton hyödyllisyyttä paikkakunnan kirjasto-
työssä.

Mitä (esim. 3–5 asiaa) nostaisit esille tiivistykseksi 
”hissipuheen anatomiaksi”?
1. Kirjastolla on oma laki, joka velvoittaa meitä 

tarjoamaan kuntalaisille pääsyn aineistoon, 
ylläpitämään modernia kokoelmaa, edistä-
mään lukemista ja kirjallisuutta, auttamaan 
tiedon hankinnassa ja käytössä, tarjoamaan 
tiloja monipuoliseen toimintaan ja edistämään 
yhteiskunnallista vuoropuhelua.

2. Kirjastoauto palvelee 77 iltapysäkin lisäksi kol-
mea alakoulua ja viittä päiväkotia.

3. Kirjasto on kunnan ainut kaikille avoin julkinen 
ja maksuton tila, johon voi tulla kuutena päivänä 
viikossa. Teemme hämmästyttävän paljon myös 
epävirallista nuoriso-, vanhus- ja sosiaalityötä.

4. Kirjasto on kunnan yhdistysten ja yritysten luon-
teva yhteistyökumppani.

5. Lukutaito tekee ihmisestä täysivaltaisen kansa-
laisen, joka selviytyy opinnoista, työstä ja me-
diasta. Kirjasto edistää kaikkien väestöryhmien 
lukutaitoa.

Mitä kysymyksiä haluaisit esittää päätöksenteki-
jöille?
Milloin ja miten voin tulla kertomaan sinulle kirjas-
tosta? Mitä haluat tietää kirjastosta? Mikä saa sinut 
käyttämään kirjaston palveluja?

Mitä kysymyksiä haluaisit esittää toisille kirjas-
tonjohtajille?
Millaisia onnistuneita lobbauskokemuksia sinulla 
on ollut? Entä epäonnistuneita?

”KOHTAAT VÄISTÄMÄTTÄ 

KYSYMYKSIÄ, JOIHIN ET OSAA 

VASTATA. SANO, ETTÄ ET TIEDÄ 

MUTTA OTAT SELVÄÄ JA KERROT 

MYÖHEMMIN. TÄLLÄ ITSE ASIASSA 

LISÄÄT LUOTTAMUSTA: TODELLA 

TIEDÄT SEN, MITÄ KERROT 

TIETÄVÄSI.”
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Tehtävä 3

Pohdi oman kirjastosi vaikuttamistyötä ja vaikuttajaviestintää.  
Millaisia onnistuneita lobbauskokemuksia sinulla on ollut? Entä epäonnistuneita? 

Voit myös ottaa yhteyden kuntasi päättäjään ja pyytää mahdollisuutta tulla kertomaan 
kirjastosta tai järjestää iltakoulun päättäjille, jossa voi vapaamuotoisesti keskustella ja 
kysyä kirjaston palveluista.
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Tänään töihin tullessani mietin, mikä tässä 
työssä oikein kiinnostaa. Pidän asiakkaiden 
kohtaamisesta ja työni monipuolisuudesta. 
Kirjastomme tavoittaa koko elämän kirjon 
kunnassa. Kirjasto on kuntamme kulttuurin 
keihäänkärki - lisäksi keskustasta löytyy kirkko 
ja ravintola. Toisinaan työmäärä kasvaa liian 
suureksi ja työn monet roolit kuormittavat.

Miten voisin tuoda esiin työn monipuolisuuden 
asiakkaille ja päättäjille? 



Mitä  
kirjasto 

merkitsee 
sinulle?

Tiina Peltonen Luhangasta sanoo,  
että hän tapaa kirjastossa mielellään  
tuttavia ja tuntemattomia, joiden kanssa  
on kiva vaihdella kuulumisia ja rupatella.

Tiinan mielestä tietokoneen käyttömahdollisuus 
on todella hyvä asia, sillä ”maksan mielelläni 
laskuni kirjaston koneella, koska kirjasto on 
lähellä kotiani” ja Tiinalla ei ole kotonaan lähet-
tyvillä hyviä tietoliikenneyhteyksiä.

Tiina pitää kirjaston palveluita hyvinä, koska 
tänne kirjastoon on saanut hyvin kaukolainoja 
aikaisemmin ja nykyään seutulainoja.

Tiina on käynyt kirjastossa monen vuosikym-
menen ajan. Ensimmäinen kirjasto, jossa Tiina 
kävi usein, oli vanhan koulun puolella keittolan 
lähellä, jossa oli 1 huone eli tosi pieni kirjasto 
Tammijärvellä. Myöhemmin hän kävi sivukylällä 
kirjastossa Lempään koululla, jonne oli matkaa 
kymmenisen kilometriä ja sen jälkeen kirkon-
kylän kirjastossa 15 kilometrin päässä polku-
pyörällä. Kirkonkylän kirjasto oli kunnantalon 
yläkerrassa. Ja myöhemmin Tiina kävi Judinsalon 
kirjastossa, eli pienessä sivukirjastossa muu-
taman kymmenen kilometrin päässä kotoaan, 
ollessaan työelämässä.

Tiina on lukenut paljon kirjoja, sillä esim.  
lapsena ollessaan hän luki Tammijärven  
kirjaston kaikki kirjat eli viitisensataa kirjaa 
ainakin. Tiina lukee mielellään edelleenkin  
ja erityisesti luonnontieteellisiä ja kansa-
tieteellisiä kirjoja.

Tiina Peltonen

Luhanka



Kinnulan lukion rehtori Minerva Rannila kertoo:

”LUKIO TEKEE HISTORIAA VASTAAN-

OTTAESSA ENSIMMÄISET KANSAINVÄLISET 

OPISKELIJAT SYKSYLLÄ 2022. TULIJOITA 

ON YHTEENSÄ 11, ELI PUOLET ALKAVIEN 

LUOKAN KOKONAISMÄÄRÄSTÄ. KEHITYSTYÖN 

TAVOITTEENA ON SÄILYTTÄÄ LUKIO OMASSA 

KUNNASSA, LAAJENTAA MAA KUNNAN REUNA-

ALUEEN NUORTEN TIETOUTTA  

ERI KULTTUUREISTA, AKTIVOIDA KIELEN- 

KÄYTTÖÖN SEKÄ OLLA OSANA OSAAVAN 

TYÖVOIMAN VARMISTAMISEKSI KUNNASSA, 

ALUEELLA JA VALTAKUNNALLISESTI. 

KIRJASTO ON YHTENÄ TÄRKEÄNÄ 

KUMPPANINA VAIKUTTAMASSA KANSAIN-

VÄLISTEN OPISKELIJOIDEN VIIHTYMISESSÄ  

JA OPINTOJEN TUKEMISESSA.”

Kinnulan lukion kansainvälisiä opiskelijoita
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Jarkko Rikkilä

”Kaikki loppuu aikanaan, vaan 
kirjaston työt ei milloinkaan” – 
suurta työtä pienessä kunnassa

Kehittämiskirjaston toiminnan myötä vajaan viiden 
vuoden aikana on vahvistunut ajatus, että kirjasto-
työssä työntekijöitä innostavat eniten asiakkaiden 
kohtaaminen, työn monipuolisuus ja yhteiset arvot. 
Asiakkaiden ääni pääsee esille seuraavassa luvussa 
ja yhteistä arvopohjaa käsitellään monesta näkö-
kulmasta julkaisun eri luvuissa. Työn monipuoli-
suus sen sijaan voi viitata moneen ja tarkoittaa 
eri tilanteissa eri asiaa. Se voi olla valtaa valita, 
mahdollisuuksia reagoida käyttäjien toiveisiin ja 
kirjastoammattilaiselle tapa hyödyntää omia vah-
vuuksia ja osaamista. Tässä luvussa pääsemme 
kahden työntekijän mukaan seuraamaan heidän 
työviikkoaan pienessä kirjastossa.

Kirjastolain tehtävät, nuo kuusi lähes myyttistä 
rakkaan työmme ulottuvuutta, raamittavat työn 
monipuolisuutta. Kun keskisuurissa ja isommissa 
kirjastoissa on mahdollisuus erikoistua tiettyjen 
tehtävien toteuttamiseen, pienissä kirjastossa 

yhden tai muutaman työntekijän vastuulle voi hel-
posti jäädä koko lain tehtävien kirjo. Ihmisten, siis 
yksittäisten ammattilaisten, rooli korostuu aivan 
toisella tavalla kuin delegointia mahdollistavissa 
yksiköissä. Yksilön vastuun lisäksi kunnan toimijoi-
den moniammatillinen yhteistyö ja henkilökemiat 
nousevat toiminnan järjestämisessä tärkeäksi.

Kirjastotyössä 
työntekijöitä innostavat 

eniten asiakkaiden 
kohtaaminen,  

työn monipuolisuus  
ja yhteiset arvot. 

Pohdi mikä sinua  
innostaa ja motivoi 

kirjastotyössä?

60



Mitä kaikki voisivat oppia pieniltä? 

Paljonkin. Monipuolisuus on huikeaa, mutta toi-
saalta huolestuttavaa. Suomen pienet kirjastot 
ovat täynnä osaavia supersankareita, jotka tekevät 
kaikkensa asiakkaiden palvelemiseksi. Huoli jak-
samisesta sekä osaamisen ja resurssien riittävyy-
destä sen sijaan on asia, jonka varmasti jokainen 
pienen kunnan kirjastolainen tunnistaa. Esimer-
kiksi vuonna 2022 julkaistun aluehallintoviraston 
peruspalveluiden arvioinnin mukaan kirjastoilla on 
vaikeuksia suoriutua lakisääteisistä tehtävistään. 

Erityisesti pienissä kunnissa henkilöstön riittävyys 
on yksi keskeisistä esteistä lain toteuttamiseen.

Pienessä kirjastossa tarvitaan suurta osaamista. 
Suuri ja monipuolinen osaaminen on pienelle kir-
jastolle välttämätöntä. Suurissa kirjastoyksiköissä 
osaamisen joustavuuden ja elinikäisen oppimisen 
esteenä voi olla siiloutuminen, joka johtaa syvem-
pään asiantuntemukseen tietyssä työnsisällössä, 
mutta estää näkemästä työn muutosta. Pienessä 
kirjastossa kirjastolaiselta edellytetään lähtökoh-
taisesti itseohjautuvuutta ja oman työn johtamista. 
On mahdollista kääntää ajatus niin, että pienissä 
ollaan itse asiassa esimerkkejä juuri isommille. 
Asiak kaiden huomioiminen, osaamisen kehittämi-
nen ja työn monipuolisuus näkyvät kirkkaimmin 
pienten ruohonjuuritasolla.

Pienen kirjaston viikko-ohjelma – 
tehokkuutta ja venymistä

Maarit Ohranen työskentelee noin 1300 asukkaan Kyyjärven kunnassa kirjaston-
hoitajana. Maaritin työajasta pieni panos menee lisäksi kansalaisopiston tehtäviin. 
Maaritin lisäksi 50-prosenttisella työajalla kirjastossa vaikuttaa kirjastovirkailija. 
Kirjaston johtajana toimii virallisesti sivistysjohtaja. 

Marjo Höyssä on noin 4300 asukkaan Vesilahden kunnan vastaava kirjastovirkailija. 
Kuten Kyyjärvellä, myös Vesilahdella kirjaston esihenkilövastuussa on sivistysjoh-
taja. Pyysimme Maaritia ja Marjoa pitämään työpäiväkirjaa kirjaston viikkoon kuu-
luvista työtehtävistä. Kirjaukset on tehty 3.–9.10.2022 välisenä aikana.

Riittävyys on yksi 
keskeisistä esteistä.
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Kausikortteja, siirtokokoelma vanhainkodilla ja 
hankeideointia – jokainen kohtaaminen on tilaisuus: 
kirjastonhoitaja Maarit Ohrasen työpäiväkirja 3.–9.10.

Klo Maanantai,  
kirjasto auki 13–18

Tiistai,  
kirjasto auki 10–16

Keskiviikko,  
kirjasto auki 10–16

8.00
–

12.00

Klo 8.00–10.00 Satutunnin valmis-
telua – työvuorolistan mukaan 
olisin iltavuorossa, mutta tämän 
vuoksi myös aamuun. Tilan 
järjestely ja tekniikan tarkastus. 
Pikaisesti sähköposteja. 

Klo 10.00–12.00 Satutunnin 
pitäminen. Siirtolainakokoelman 
valikoiminen, lainaus ja pakkaus 
Kyyjärven Kivirannan vanhain-
kotiin.

Klo 8.00–10.00 Työaika olisi 
alkanut klo 8.30, mutta tulin 
ylityötunteja tasoittaen klo 9. 
Hankekeskustelua kollegan 
kanssa, tilannepäivitystä ja 
aamuaskareet.

Klo 10.00–12.00 Toimistotöitä eri 
muodoissa: sähköpostit, laskut, 
kuittirullien tilaus, huomautus-
kirjeiden tarkastus ja lähettämi-
nen sekä uusintahuomautukset. 
Hankeasiaa, kirjailijavierailu 
ilmoitustaululle ja piirakan tilaus 
kahvitukseen.

Klo 8.00–10.00 Kollegan kanssa 
yhdessä kirjaston siivousta. 
Siivous kuuluu nykyisin henkilö-
kunnalle. Lattian konepesu ja 
suursiivous muutaman kerran 
vuodessa toteutetaan ammatti-
siivoojien toimesta.

Klo 10.00–12.00 Prenax-online- 
käyttökoulutus. TET-harjoittelijan 
sopimuksen teko ja työvuorot. 
Lounaan yhteydessä käynti pos-
tissa. Motto: Vie mennessäs, tuo 
tullessas.

12.00
–

16.00

Klo 12.00–14.00 Esimiehen kanssa 
viestittelyä talousarviosta. 
Artikkelin päivitys Nopola News 
-verkkolehteen.

Klo 14.00–16.00 Siirtolaina- 
aineiston kuljetus vanhainkodille 
ja purku hyllyyn. Asiakaskohtaa-
misia ja henkilökunnan toiveiden 
kuuntelemista. Postin haku kun-
nantoimistosta ja uusien kunnan 
työntekijöiden tapaaminen. 
Hyllytystä ja asiakaspalvelua.

Klo 12.00–14.00 Kunnan uuden 
työntekijän, kunnanjohtajan ja 
sivistysjohtajan vierailu. Kirjas-
ton esittelyä ja tämän jälkeen 
taas hankeideointia.

Klo 14.00–16.00 Uusi aspatehtävä: 
Kyky-Betset -lentopallojoukkue 
nousi liigaan! Kunta ostanut 15 
kausikorttia, korttien lainaus  
kirjastosta. Systeemi ja käytän-
nöt luotu jo aiemmin, nyt tuotan-
toon. Ensi viikon kirjailijavierailu, 
Jyri Paretskoi, valmisteluun ja 
seutukuljetus lähtövalmiuteen. 
Tulevan TET-harjoittelijan tapaa-
minen.

Klo 12.00–14.00 Asiakaspalvelu 
ja 4. luokan vierailu. Asiakkaan 
kanssa ensi kesän näyttely-
ideointia. Äänentoiston järjestä-
minen ensi viikon tapahtumiin. 
Hanketyötä ohessa.

Klo 14.00–16.00 Toimistotöitä: 
talouden toteumat, kalenteri, 
harjoittelijan tapaaminen, 
tietotekniikkaongelman selvit-
telyä. Ensi vuoden lehtitilaukset 
työn alle, sähköpostia kuluvana 
vuonna lehtiä lahjoittaneille. 
Haluavatko sponsoroida meitä 
myös jatkossa?

16.00
–

Klo 16.00–18.00 Päivän viimeiset 
tunnit asiakaspalvelussa:  
lainausta, palautusta, lukuvink-
kejä, varauksia ja uusintoja. 
Sivistyslautakunnan kokous jäi 
väliin, lopulliseen talousarvio-
kokoukseen olen menossa.
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Klo Torstai,  
kirjasto auki 13–18

Perjantai,  
kirjasto suljettu

8.00
–

12.00

Klo 8.00–12.00 Kirjaston aamutoimet: Lehtien haku, lehtiseuranta, 
tarroitus, palautuslaatikon tyhjennys, aineiston palautus, tar-
kastus, lajittelu hyllytyskärryyn. Palautettujen käsittely palautus-
automaatilla, ilmankostuttimen vesisäiliön täyttö, sähköpostin 
läpikäynti, varausten hakua hyllyistä ja siivous.

Klo 8.00–10.00 Etätyöpäivä kotona. 
Keski-kirjastojen Teams-keskus-
telujen uusien viestin lukeminen, 
sähköpostit, vuoden 2023 toimin-
tasuunnitelman alustava mietintä 
ja talousarvion perustelut.

Klo 10.00–12.00 Pitämättömien 
lomapäivien tarkastus, marras-
kuun alustavan työvuorolistan laa-
dinta, TET-harjoittelijan ohjauksen 
ja työlistauksen tekeminen.

12.00
–

16.00

Klo 12.00–14.00 Etätöissä. Laskujen hyväksyntä, koulutusvapaiden 
anominen, sähköpostit. Jes! Paikallislehti tarttui vinkkiini, tekevät 
jutun Jari Kuusen vierailusta. Lisäksi tekevät laajemman jutun 
Lukuisia lukuhetkiä -hankkeestamme. Ja mahtavaa! Kyyjärven 
energiaosuuskunta tukee jatkossakin toimintaa lahjoittamalla 
lasten ja nuorten lehtihankintoihin.

Kyyjärven jouduttua tarkkailuluokalle kriisikunta-statuksen myötä, 
asiakaskuntamme tiedosti hädän. Olemme saaneet avustuksia 
yhteisöiltä, järjestöiltä ja yksityisiltä tahoilta. Olemme näistä 
todella kiitollisia.

Klo 14.00–16.00 Asiakaspalvelua. AV-aineiston hyllytystä, uutuus-
hyllyjen läpikäyntiä, vanhat pois.

Klo 12.00–14.00 Kansalaisopiston 
syksyn ohjelmasta artikkeli verk-
kolehteen. Tilavarausten tarkastus 
ja tarvittavien avainten selvittely.

Klo 14.00–16.00 Tulevan viikon töi-
den suunnittelua, aikataulutusta. 
Ostoslistan laadinta tapahtumiin. 
Viikon tuntien tasoitus, ylityöt 
pois. Kaikki loppuu aikanaan, 
vaan kirjaston työt ei milloinkaan! 
Siitä huolimatta lähden viikon-
loppuvapaalle, lataamaan akkuja 
tulevan viikon haasteisiin.

62 63



Koonnut Jarkko Rikkilä

Hyvinvointitapahtuma, lehtihankintaa, buuttauksia 
ja poliisin satuhetki virkapuvussa: vastaavan 
kirjastonvirkailija Marjo Höyssän työpäiväkirja 3.–9.10.

Klo Maanantai Tiistai

8.00
–

12.00

Klo 10.00–12.00 Iltavuoron aluksi 
kokoushuoneen näyttöongelman 
ratkaiseminen. Ohjattu luokka-
käynti ja Pirkan opiston luento 
tulossa. Sähköpostien läpikäynti, 
tarkemmin myöhemmin kun ehtii. 
Tapahtumien kalenterivaraukset, 
syyskuun kassa- ja maksupääte-
raportit, kassan laskeminen ja 
täsmäyttäminen. Kunnan tieto-
järjestelmäsalkun tarkistaminen 
kirjaston osalta.

Klo 8.00–10.00 Hyvinvointipäivän järjestelyitä: ovet auki kokous-
huoneeseen, jossa veriarvojen mittausta ja ovet auki neuvottelu-
huoneeseen, jossa kehonkoostumuksen mittausta. Yhteistyökump-
paneiden vastaanottaminen, mainosten tekeminen ja paikalleen 
laittaminen. Ohessa kirjaston aamutyöt: palautuslaatikon tyhjentä-
minen, muistutusten ja laskujen lähettäminen, seutukuljetusaineis-
tojen eritteleminen, varaushyllystä noutamattomien pois ottaminen, 
kirjaston sähköposti ja kahviautomaatin buuttaus ja huuhtelu.

Klo 10.00–12.00 Tapahtuman aikana palaveria ja havainnointia: 
pisteillä paljon kävijöitä, aina jonoksi asti. Yhteistyö jatkuu ensi 
keväänä. Palautusautomaattien varatun aineiston listan tarkista-
minen.

12.00
–

16.00

Klo 12.00–16.00 Maksuliikenne-
tapahtumien vienti, tapahtumat 
Excel-taulukkoon. Kuntosalikort-
tien myynnin ja maksujen täsmäy-
tys. Tapahtumien suunnittelua, 
asiakastapaaminen kolmannen 
sektorin kanssa, satuhetkien jär-
jestäjien vastaanotto, satuhetken 
sometus.

Klo 12.00–14.00 PXOnline-käyttökoulutus ja vuoden 2023 lehti-
hankinnoista palaveri vastaavan virkailijan kanssa, joka hoitaa 
lehtiasioita.

Klo 14.00–16.00 Ostolaskujen tarkistaminen, tapahtumatietojen 
päivittäminen verkkosivuille, loppuvuoden tapahtumasuunnittelua 
ja seuraavan päivän tarkastelua.

16.00
–

Klo 16.00–18.00 Seuraavan työ-
päivän suunnittelua, huomenna on 
Hyvinvointia etsimässä -tapahtu-
mapäivä.
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Klo Keskiviikko Torstai Perjantai

8.00
–

12.00

Klo 8.00–10.00 Normaalisti työ-
päivä alkaa klo 8.45, mutta tänään 
satuhetken vuoksi myöhäisempi 
aloitus klo 9.45. Päivästä tulee pitkä, 
saldoja kertyy.

Klo 10.00–12.00 Joka toinen viikko 
pidetään esihenkilön kanssa pala-
veri, jossa keskustellaan kirjaston 
asioista. Muita töitä tehdessä seura-
sin kirjastosalin valvontakameraa: 
aamupäivän aikana kirjastolla oli 
neljä ohjattua luokkakäyntiä. Eili-
sen tapahtuman tilastointi.

Klo 8.00–10.00 Pirkanmaan kir-
jastokimpan eli PIKI-kirjastojen 
ohjausryhmän kokous Lempää-
lässä paikan päällä. 15 minuu-
tin siirtymä Lempäälään, ihana 
olla lähellä! Kokous klo 9–12.

Klo 8.00–10.00 Pieni keskustelu 
hyvinvointikoordinaattorin 
kanssa töihin tullessa. Aamu-
kahvin lomassa kerroin kirjas-
tovirkailijoille eilisen PIKI-ohryn 
asioista, muutama asia kosketti 
kaikkia. Pikainen sähköpostien 
läpikäynti.

Klo 10.00–12.00 Vapaa-aikapal-
veluiden palaveri hyvinvointi-
koordinaattorin ja sivistysjoh-
tajan kanssa.

12.00
–

16.00

Klo 12.00–14.00 Headset sammui 
ohjatulla luokkakäynnillä, pitää 
etsiä taho, josta pattereita voi tilata! 
Kunnan viestintäsuunnittelija kävi 
kuvausreissulla ottamassa valo-
kuvia. Pikainen keskustelu koulu-
yhteistyöstä sitä hoitavan virkailijan 
kanssa.

Klo 14.00–16.00 Lehtihankintakes-
kustelu jatkui, 1–3 lehteä jätetään 
tilaamatta, perusteena lainaus-
määrät. Työn priorisointia ja oman 
työajan varaamista kalenteriin 
virkailijan kanssa. 

Klo 12.00–14.00 Iltapäivällä 
erilaisten yhteistyömuotojen 
esittelyä PIKI-kirjastoille kah-
den muun kimpan ja yhden seu-
tukirjaston näkökulmista. Jätin 
Lempäälän kirjaston esittelyn 
väliin, kun meidän kirjasto on 
vieraillut siellä aikaisemmin.

Klo 14.00–16.00 Päätin lopettaa 
työhommat klo 15.15 maissa, 
huomenna tiivis päivä. Varhai-
sempi kotiin lähteminen tekee 
tänään hyvää.

Klo 12.00–14.00 Taas sähkö-
posteja ja priorisointia, osaan 
vastaaminen siirtyy. Lukusa-
lissa Pentti Haanpää -aiheinen 
esitys ja tähän liittyvä Face-
book-stoori someen.

Klo 14.00–16.00 E-lehtien yhteis-
hankintaan ilmoittautuminen, 
asiakkaille menneiden laskujen 
tarkistaminen, ensi viikolla 
mahdollisesti pari asiakasta 
perintään. Ostolaskujen tarkis-
taminen. 

16.00
–

KESKIVIIKKO  
Klo 16.00–18.00 KuHa-kirjastojen hankintaportaalin asioita sähkö-
postilla, tutustuminen PIKI-kirjastojen ohryn esityslistaan. Illan satu-
hetken vetäjälle luettavan etsimistä, satusetä on poliisi ja vetää hetken 
virkapuku päällä. Valvontakameran seuraamista, nuoret eivät aina 
noudata omatoimisuuden sääntöjä. Nuorten kanssa vakava keskustelu 
omatoimiajan käyttösäännöistä, tällä kerralla ilman seuraamuksia. 
Satuhetken valmistelu ja sometus.

Klo 18.00–20.00 Satuhetken jälkeen keskustelua asiakkaiden kanssa.

Klo 20.00 Illalla kirjautuminen uudelleen kotona etätöihin. Toimittajan 
tekemän jutun ”Kirjastovierailut opettavat tiedonetsintään ja kannus-
tavat lukemaan” lukeminen. Hyvä ja positiivinen juttu, tulee paikallis-
lehteen ehkä kuukauden päästä. Vielä yksi julkaisu Facebookiin.  
Klo 21.00 läppäri kiinni.

Klo 16.00–18.00 Päivän some-
julkaisu tekemättä, joten kävin 
nappaamassa TET-harjoittelijan 
vinkkihyllystä kuvan. Teen ensi 
viikon rästilistan valmiiksi, se 
onkin tukahduttavan pitkä. 
Illalla olen luvannut olla tyttä-
ren luona päivällisellä, sinne 
aion ehtiä ajoissa.

Klo 18.00 Kirjautuminen takai-
sin etätöihin. Somepäivitys ja 
sähköpostit. Töiden päättämi-
nen klo 20.00.
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Säästöpaineet 
saattaisivat olla 
kovempia ilman 

kimppaa.

Jokainen pienen kunnan  
kirjastolainen on ihme

Työpäiväkirjat näyttävät, miten upeilla tavoilla 
kirjastolain tehtäviä toteutetaan sekä Kyyjärvellä 
että Vesilahdella. Työpäiväkirjoissa korostuu myös 
oman työn suunnittelun merkitys, työntekijöiltä 
edellytetään suunnitelmallisuutta ja kykyä prio-
risointiin. Ammattilaisten päiviin sisältyy hyvin eri-
laista osaamista vaativia tehtäviä: digiasioita, hal-
linnollista työtä, kokoelmatyötä ja valintapäätök-
siä, erityisvastuuta, kumppanuuksia ja yhteistyötä, 
hyvinvointiasioita, sosiaalista mediaa, monipuo-
lista mediatyötä ja markkinointia. Lisäksi kuvauk-
sissa vilisee erilaisia kirjaston uusiakin palveluita: 
kuntosalikortteja, kausikortteja, satutunteja, uusien 

järjestelmien käyttöön liittyviä koulutuksia, keskus-
telua pelisäännöistä nuorten kanssa, kimppayh-
teistyötä ja ennen kaikkea oman työn organisointia.

On totta, että pienen kunnan kirjaston resurssit 
ovat pienet. Aivan yhtä hyvin voidaan kysyä, millä 
tavalla ne tosiasiassa haastavat uuden kirjastolain 
toteuttamista? Miten resurssien niukkuus voidaan 
kääntää voimavaraksi ja mahdollisuudeksi päät-
tää oman työn sisällöistä? Missä valossa pienten 
kirjastojen vaikuttava työpanos tulisi nähdä: posi-
tiivisena tehokkuutena vai huolestuttavana veny-
misenä?

Voimaa yhteistyöstä

Seudullisen kirjastokimpan merkitys pienemmän 
kirjaston työhön on suuri. Kimppa mahdollistaa 
asiakkaille sen, että kirjasto pystyy tarjoamaan 
asiakkaille merkittäviä palveluita esimerkiksi  
fyysisten ja e-aineistojen muodossa ja toisaalta 
antaa henkilöstölle valtavan määrän tietoa ja taitoa.  
Maarit Ohrasen mukaan kirjastokimpan tuoma 
hyöty näkyy esimerkiksi ICT-asioissa, yhteishan-
kinnoissa ja vaikuttavuudessa: ”Kun on sitouduttu 
yhteistoimintaan, talousarviota laadittaessa tämä 
huomioidaan. Säästöpaineet saattaisivat olla 
kovempia ilman kimppaa”.

Pienet kirjastot antavat myös oman panoksensa 
isomman kirjastoverkoston työhön. Seutulainoja 
lähtee kirjastoista laajasti verkoston asiakkaille, 

yhteisiin pelisääntöihin sitoudutaan ja sovittuja 
toimintatapoja noudatetaan. Marjo Höyssä kuvai-
lee, että Vesilahden kirjasto osallistuu myös moni-
kanavaiseen PIKI-verkkokirjaston palveluun: ”Päi-
vystämme chatissa omalla vuorollamme joka kuu-
kausi vuoden ympäri”. Pienelle kirjastolle on hie-
noa hehkuttaa kuuluvansa kirjastojen kimppaan!
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Ihmisen kokoinen työmäärä  
luo ja tuo hyvinvointia

Ihmiset – asiakkaat ja työyhteisö, monipuolinen työ, yhteiset arvot ja työn arvostus motivoivat ja luovat 
hyvinvointia kirjaston arjessa. Hyvinvoinnin näkökulmasta taloudellisia resursseja korkeammalle nousevat 
inhimilliset resurssit. Tässä tiivistys Maaritin ja Marjon ajatuksista esittämäämme kysymykseen: Mistä hyvin-
vointi pienemmän kirjaston työssä koostuu?

• Asiakas, joka löytää monta uutta kirjaa luettavakseen
• Hyvä työilmapiiri, joka pohjautuu toisen ihmisen arvostukseen ja vuorovaikutukseen
• Kirjastoarjen jakaminen, ideointi ja kehittäminen toisen ammattilaisen kanssa
• Osaaminen ja ammattitaito työtehtävien rajaamisessa ”ihmisen kokoisiksi”
• Riittävät resurssit: välineet, laitteet ja henkilökunta
• Riittävä aika oman ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen
• Toimivat kirjastotilat ja työergonomia omassa työssä
• Tunne, kun näet näyttelystä tai tilaisuudesta nauttivan asiakkaan 
• Yhteistyökumppanien ja muiden kollegoiden tapaaminen

Tehtävä 4

Tee oma työpäiväkirjasi ja pohdi sen avulla omaa työnkuvaasi. Onko töitä tarpeeksi vai 
liikaa? Mitkä työt kuormittavat? Mitkä tehtävät saavat innostumaan ja syttymään?
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Näen päivittäin, että kirjastotyöllä on merkitystä. 
Asiakkaat pystyvät nostamaan kirjastolaisia 
selvemmin esiin sen, mitä kirjastot merkitsevät 
heidän elämässään. Miten voisin kerätä ja kertoa 
erilaisten asiakkaiden ajatuksia? Kirjaan joka 
päivä asiakaspalvelupisteessä ruutuvihkoon 
asiakkaiden palautteita ja sanomisia. Kunpa ne 
saisi pois pöytälaatikosta!



Mitä  
kirjasto 

merkitsee 
sinulle?

Tuula Kortelainen
Paltamo



”Olen pienen kyläkoulun luokanopettaja ja opetan 1.–2. luokan oppilaita yhdysluokassa. 
Lähikirjastomme on seitsemän kilometrin päässä kuntakeskuksessa. Oppilaat pääsevät 
käymään pari kertaa lukuvuodessa koulun järjestämällä kirjastovierailulla. Tällöin oppilaat 
pääsevät tutustumaan kirjastossa asiointiin ja saavat lainata haluamansa kirjan.

Kirjastoautopalvelun lakkauttaminen kunnassamme 2015 vaikutti voimakkaasti kyläkoulujen 
lasten mahdollisuuteen lainata kirjoja. Koska kaikki perheet eivät pysty käyttämään lapsiaan 
kirjastossa, pyrin tuomaan luokkaan kirjastosta erilaisia lastenkirjoja tutustuttavaksi. 
Kirjastosihteerimmekin tulee mielellään kouluvierailulle uutuuskirjojen kanssa kirjavinkkauksen 
merkeissä. Kirjasto järjestää silloin tällöin myös kirjailijavierailuita ja lukukampanjoita. 
Kunnankirjastoomme on valmistumassa lisäksi oma paikallinen lukudiplomi yhteistyössä 
opettajien ja koululaisten kanssa.

Olemme perustaneet koululle oman kirjaston lukuinnostuksen lisäämiseksi. Saimme sinne  
mm. kirjalahjoituksia kustantamoilta ja kunnankirjastomme poistokirjoja. Oppilaiden 
osallisuutta lisäävät kiertävät kirjastonhoitajavuorot.

Liki 30 työvuoden aikana olen valitettavasti huomannut lukemisinnostuksen hiipumisen. 
Digitaalisuuden monet eri käyttömuodot sovelluksineen ovat haastaneet lukemisen. 
Opettajan näkökulmasta lukemiseen innostaminen ei toimi pelkästään niin, että kirjoja on 
tarjolla, vaan kirjallisuus on tehtävä houkuttelevaksi ja kiinnostusta on heräteltävä, jotta 
oppilas tarttuu kirjaan oma-aloitteisesti.

Koulukirjasto ja kirjastoauto olivat itselleni todella tärkeitä koululaisena, sekä opiskelijana. 
Koen tekeväni tärkeää työtä yhteistyössä kirjaston kanssa tuodessani lukemisharrastusta 
näkyväksi uusille sukupolville. Lukeminen on kansalaistaito.”

Virpi Janhunen

Konnevesi 





5
Tulevaisuus



Kirjaston tehtävät itsessään eivät ole muuttumassa. 

Juliaana Grahn

Vain kirjastojen muutos  
on pysyvää

Mistä on tehty vaikuttava kirjasto? Mistä tiedät, 
että kirjastossa tekemälläsi työllä on jotakin vai-
kutusta? Onko kaikki kirjastovaikuttaminen aktii-
vista, kirjastoammattilaisten aikaansaamaa? Mikä 
sauma sattumilla, yhteistyöllä ja verkostoilla on 
vaikuttamisessa?

Kirjastojen vaikuttamismahdollisuuksilla on tässä 
oppaassa nostettujen tietoiskujen, kirjastoesimerk-
kien ja tehtävien perusteella lupaava tulevaisuus. 
Tähän tulevaisuuteen liittyy ymmärrys siitä, miksi 
jatkuva kirjastopalveluista viestiminen, työntekijöi-
den työnkuvien moninaisuudesta kertominen sekä 
asiakaskokemusten nostaminen esille on tärkeää. 
Vaikka ymmärrys arjessa tulisikin esille työnteki-
jöiden kesken, on se kullanarvoista kirjoittaa auki 
asiakkaita, kuntalaisia, tiedotusvälineitä, päättäjiä 
ja muita kirjastoammattilaisia varten. Sanoitet-
tuna esimerkiksi suunnitelmiin, strategiapaperei-

hin ja muihin dokumentteihin tämä ymmärrys luo 
myös pohjaa oman työn suunnittelemiselle, kehit-
tämiselle ja uusien tavoitteiden määrittämiselle 
– unohtamatta yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen 
jakamista kirjastojen välillä. 

Kirjoittamalla kerromme myös itsellemme, mitä 
ajattelemme. Viemällä ajatuksemme eteenpäin 
myös kollegoille voimme tuoda lisää omaan ja 
toisen ajatteluun. Tässä vaikuttamisoppaan päät-
tävässä luvussa käsitellään kirjastojen vaikuttamis-
työn tulevaisuutta myös tekemisen ja yhteistyön 
kautta. Kirjaston tehtävät itsessään eivät ole muut-
tumassa. Perusasioita unohtamatta siis, kirjasto 
on jatkossakin kunnan toteuttama peruspalvelu. 
Hyvinvointialueiden aloittaminen avaa myös kirjas-
toille uusia yhteistyön mahdollisuuksia ja rohkai-
see kaikkia kirjastotyötä tekeviä näkemään uusia 
vaikuttamisen paikkoja.
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Hyvinvoinnin lukutaidosta ja 
kulttuurihyvinvoinnista

”Kunnasta tulee sivistys- ja hyvinvointi-
kunta, jonka keskeisenä tehtävänä on 
laaja-alaisen hyvinvoinnin edistäminen. 
Sivistyspalveluista, kirjastot mukaan 
lukien, tulee kunnan suurin toimiala. 
Kunnan tehtävänä on varmistaa, 
että hyvinvointialueen asiakkaana 
olevat kuntalaiset pääsevät kirjasto-
palveluiden pariin.”

Johanna Selkee

Mikä on kirjaston paikka hyvinvoinnissa? 
Onko kirjasto tulevaisuuden kunnassa täysin 
yhdentekevä, jos sitä ei löydä hakutoimin-
noilla sähköisistä hyvinvointiasiakirjoista? 
On tärkeää päästä keskustelemaan siitä, 
nähdäänkö kirjasto elinvoimaisessa kun-
nassa itsestään selvänä kulttuurin ja hyvin-
voinnin toimijana, vai hakeeko se päättäjien 
keskuudessa vielä merkitystään. Taloustilanteeltaan päinvastaisessa 
kunnassa saatetaan kokea tärkeänä varmistaa kirjaston toiminnan tuki 
kunnassa tulevaisuudessakin kirjaamalla se hyvinvointisuunnitelmiin. 
Seuraavaksi etenemme suunnitelmia syvemmälle, tekemiseen.

Pirkanmaan ja Keski-Suomen kehittämiskirjastotoiminnassa toteute-
tuissa kirjastokeskusteluissa 24 kuntaa on vuoden 2022 aikana kerto-
nut roolistaan tulevissa sivistyskunnissa ja mahdollisuuksistaan vaikut-
taa tähän rooliin. Yhteistä näissä kertomuksissa on se, että lopullinen 
sanoittaminen asiakirjoihin kertoo lopulta vähän kirjaston käytännön 
hyvinvointivaikutuksista, joita kuitenkin on PALJON!

Johanna Selkee
erityisasiantuntija (Kuntaliitto)
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Mistä hyvinvointityö kirjastossa 
tulevaisuudessakin koostuu? – kympin 
pintaraapaisu kirjastoihin risteysasemina

• kirjastoautot haja-asutusalueiden liikuntarajoitteisten kuntalaisten sosiaalisina kontakteina
• liikuntapalvelut ja terveyden edistäminen kirjastosta hankittavilla välineillä
• hyvinvoinnin edistäminen kirjastossa järjestettävinä tapahtumina
• kuntalaisten kädentaitoja ja kuvataidetta esittelevinä näyttelyinä
• kirjaston toiminta taidelainaamona ja paikallisten taiteilijoiden näyttelytiloina
• kirjaston jalkautuminen hyvinvointia edistäviin tilaisuuksiin
• lukutuokiot palvelukeskuksissa ikkunana paikallisuutisiin ja yhteiseen keskusteluun
• nuorisotyöntekijän, nepsy-valmentajan tai muun asiantuntijan päivystyspisteenä
• yhteiskunnallisista ilmiöistä ja teemoista toimivina kampanjointeina
• turvallisemman, avoimen ja maksuttoman tilan ylläpitäminen kunnassa

Kirjastojen tekemään hyvinvointityöhön liittyy 
myös yhteen kokoava kulttuurihyvinvoinnin vielä 
vakiintuva käsite. Joko tunnet sen? Se tiedostaa 
taiteen ja kulttuurin olevan oikeuksia, lisäävän 
hyvinvointia ja vaikuttavan yksilön terveyteen. 
Taide- ja kulttuuritoiminta edistää siis terveyttä ja 
hyvinvointia ennaltaehkäisevästi, yksilön toiminta-
kykyä ylläpitävästi, osana hoitoa sekä kuntoutta-

vasti. Kirjaston tehtävistä ja tavoitteista osa tukee 
hyvinvointia suoraan esimerkiksi yhdenvertaisuu-
den ja osallisuuden toteuttamisena, osa taas tulee 
kirjastotoiminnasta ja lukemisesta itsestään. Kun 
ajattelet kirjastosi toimintaa osana yksittäisen asi-
akkaan elämänkaarta, missä kaikkialla näet tuttuja 
ja vielä kartoittamattomia vaikuttamisen paikkoja 
kirjastollesi osana kulttuurihyvinvointia?
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Pia Houni 
tieteen ja taiteen asiantuntija,  

dosentti, kirjailija

Kirjasto on hyvin - 
vointia vahvistava  
kaiken tiedon paikka 

”Kirjastot tarjoavat turvallista, julkista 
tilaa heikommassakin asemassa oleville 
väestöryhmille. Lapselle ja nuorelle jo 
kirjaston tarjoamat mahdollisuudet 
syventyä ja erikoistua itseä kiinnostaviin 
aiheisiin voivat luoda perustan uusille 
ajatuksille ja yhteiskuntaa muuttaville 
innovaatioille.”

Pia Houni

Kaiken tämän hyvän tekemisen sanoittamiseen 
liittyy myös tulevaisuuden ennakointi, kokeile-
minen ja hyväksi koetut, totutut keinot oivaltaa 
kirjastojen muuttuvat merkitykset kulttuurihy-
vinvoinnille. Uusi kulttuurihyvinvoinnin käsite 
on kuin avaamaton kirja – se samanaikaisesti 
kutsuu sanoittamaan kulttuurin osaksi hyvin-
vointia ja kirjastolaiset tutustumaan lukemat-
tomiin sen sanoista avautuviin mahdollisuuk-
siin tuoda kirjaston roolia näkyväksi osana 
kuntalaisten ja kirjaston asiakkaiden hyvinvointia.

Kun kirjastolaiset ymmärtävät kulttuurihyvinvoinnin käsitteen ja kir-
jaston roolin sen tukemisessa, ollaan askeleen edempänä sitä, että 
kunnan päätöksenteossa kirjasto tulee myös kirjallisesti määritellyksi 
osaksi kuntalaisten hyvinvointia tukevia palveluja. Sitäkin tärkeämpää, 
silloin kirjaston tiedetään tulevan käytännössä tukeneeksi kuntalaisten 
hyvinvointia.
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”PARHAITEN VISIO  

ONKIN TOIMINUT OMAN TOIMINNAN 

SELKEYTTÄJÄNÄ; USEIN UUSIA 

PALVELUITA/YHTEISTYÖKUMPPANEITA/

MAHDOLLISUUKSIA KOHDATESSA 

TULEE PALATTUA VISION VIESTIIN: 

”KIRJASTOSTA KAIKKI HYVÄ 

ELÄMÄÄN.” TÄMÄN OHJENUORAN 

AVULLA ON EHKÄ OPPINUT OLEMAAN 

ENNAKKOLUULOTTOMAMPI JA  

AVOIMEMPI MUUTOKSIA  

KOHTAAN.”

Kirjastosta kaikki hyvään elämään –  
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan  
yhteinen kirjastovisio

Kirjastosta kaikki hyvään elämään – Kainuun ja 
Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen vision tavoite on 
nostaa keskusteluun kirjastojen tulevaisuus ja 
määrätä kehittämisen suuntaviivoja. Visio ulottuu 
vuoteen 2025 ja korostaa kirjastojen yhteiskunnal-
lista merkitystä. Visio on tiivistetty kolmeen pää-
kohtaan, joita syvennetään materiaaleissa. 

1. Kirjasto on kunnan tunnetuin ja vaikuttavin 
palvelukeskus

2. Kirjasto on kunnan ennakkoluulottomin  
toiminnan kehittäjä

3. Kirjasto on aktiivinen yhteisön rakentaja

Vision esittelyn avuksi on laadittu roll up, esitteitä 
ja diasarja. Roll up esittelee vision pääteesit näky-
västi esimerkiksi kirjastotilassa tai pop up -tapah-
tumassa. Esitteet ovat hyvä väline kertoa visiosta 
hieman laajemmin kuntapäättäjille ja yhteistyö-
kumppaneille. Diasarja avaa tarkemmin kirjaston 
merkittävyyttä ja moninaisuutta. Sitä voi hyödyntää 
sellaisenaan tai muokata sitä oman kirjaston tar-
peisiin, kun esittelee tai perustelee kirjaston toi-
mintaa lautakunnalle tai toimialajohdolle. Diasar-
jan pohjalta on luotu korttipakka tämän julkaisun 
oheistuotteeksi. Visiomateriaali on vapaasti kaik-
kien käytettävissä osoitteessa https://kirjastossa-
tavataan.fi/visio/

Kirjastovisio valmisteltiin yhdessä kaikkien Kainuun 
ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen kanssa. Se jul-
kaistiin ja jalkautettiin alueen koko henkilöstölle 
keväällä ja syksyllä 2021, jonka jälkeen kunnat ovat 
hyödyntäneet materiaalia itsenäisesti. 

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen yhdeksän 
pienen kunnan kirjastot vastasivat muutamaan 
kysymykseen kirjastovision hyödyntämisestä. He 

kokivat yhteisen kirjastovision olevan yksi tärkeä 
toimintaa ohjaava asiakirja.

Mikä visiossa tai visiomateriaaleissa on teidän 
näkökulmasta parasta?
Visio nostaa esiin ytimekkäitä keihäänkärkiä, joita 
on helppo viedä eteenpäin ja hyödyntää muussa 
strategisessa valmistelussa. Samalla visio tuo hyvin 
esille kirjastotyön monipuolisuuden ja kirjaston 
merkityksen ja hyödyt sekä kirjastolain määritte-
lemät tehtävät. Yhteisen kirjastovision tavoitteet 
ovat yhteneviä kunnan strategisten painopisteiden 
kanssa ja esimerkiksi poikkihallinnollista kehittä-
mistä on niiden pohjalta helppo perustella.

Parasta on tavoite pyrkiä kunnan tunnetuim-
maksi ja vaikuttavimmaksi palveluksi. Tavoite ei 
ole mahdoton, koska kirjasto kohtaa ja palvelee 
kaikenikäisiä kuntalaisia. Jatkossa kirjaston rooli 
kunnassa kasvaa, kun sosiaali- ja terveyspuoli siir-
tyvät hyvinvointialueiden hoidettaviksi.
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”KIRJASTOVISIOON NOJATEN 

OLEMME OTTANEET KÄYTTÖÖN 

UUSIA PALVELUJA JA TEHNEET 

ENTISTÄ LAAJEMMIN 

YHTEISTYÖTÄ KUNNAN 

SISÄISTEN JA ULKOISTEN 

SIDOSRYHMIEN KANSSA.”

Oletteko esitelleet kirjastovisiota kuntanne päät-
täjille tai toimialajohtajille? Miten se otettiin vas-
taan?
Visiota on esitelty valtuutetuille, kirjastosta vastaa-
van lautakunnan jäsenille ja johtaville viranhalti-
joille. Visio ja Yleisten kirjastojen Suunta -asiakirja 
ovat yhdessä herättäneet keskustelua kirjastotyön 
muutoksesta. Ainakin yhdessä kunnassa Kainuun 
ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen visio on otettu 
osaksi laajempaa hyvinvoinnin edistämisen koko-
naisuutta. Kirjastoissa visio on otettu hyvin vastaan, 
kun sitä on käyty henkilöstön kanssa läpi. Hyvä 
hoksaus on myös, että vision esittelyä ei kannata 
jättää yhteen kertaan vaan nostaa se toistuvasti 
esiin ja muistaa esitellä sitä myös uusille viran-
haltijoille.

Jos ette ole esitelleet visiota tai tehneet konkreet-
tisia toimenpiteitä, mikä on ollut esteenä?
Esteinä kirjastovision esittelyyn päättäjille ja joh-
taville viranhaltijoille on useita. Kirjaston käytän-
nöstä vastaavalla ei ole välttämättä roolia lauta-
kunnassa ja lautakuntaan osallistutaan asiantun-
tijaroolissakin hyvin harvoin. Lautakuntien esitys-
listat ovat pitkiä, kirjaston asioita on vaikea saada 
listalle ja lautakunnassa käydään vain pari kertaa 

vuodessa asiantuntijaroolissa. Esihenkilötilanne 
on voinut olla vaihteleva ja kirjaston henkilöstö-
resurssit tiukilla. Pienet henkilöresurssit luovat 
kokemuksen, että vision määrittelemiin toimenpi-
teisiin ei ole mahdollista ryhtyä, koska perustyö vie  
kaiken ajan.

Mitä konkreettisia toimenpiteitä kirjastossanne 
on tehty vision pohjalta?
Visiosta tuli yksi toimintaa ohjaava asiakirja kirjas-
tolain, yleisten kirjastojen Suunta-asiakirjan ja kun-
nan sekä kimppojen strategian rinnalle. Yhdessä 
näiden pohjalta on tehty konkreettisia toimenpi-
teitä, kuten kirkastettu palveluita ja omaa ajattelua. 
Vision tavoitteiden pohjalta on laadittu hakemus 
hankerahoitukseen. Yhteistyö muiden kuntatoimi-
joiden ja kolmannen sektorin kanssa on tiivistynyt 
ja löytänyt uusia muotoja. Kirjaston tilassa oleva 
visio -roll up toimii mainoksena ja muistuttaa 
päivittäin myös henkilöstölle, mikä on yhteinen 
näkymme kirjastosta nyt ja tulevaisuudessa. Kir-
jastovisiota käytetään myös kehityskeskusteluissa 
ja kirjastotoimen kehittämispäivissä tavoitteiden 
määrittelyn apuna.

Teksti Ritva Nikola
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Hyvinvointia laajemmin yhdessä –  
kolme vakiintunutta yhteistyökonseptia

Vaikuttamisoppaan päättävä luku lähenee lop-
puaan. Kuten oppaan teksteistä, tarinoista ja esi-
merkeistä käy ilmi, moni kirjaston tulevaisuuden 
vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvä toiminta on jo 
olemassa tai sen kehittämiselle on hyvät valmiu-
det. Kun tietää oman kirjastonsa olevan mukana 
yhteistyössä, joka on jollakin tapaa vaikuttavaa ja 
lisää kirjaston fyysisen toimipisteen vaikuttavuutta, 

siitä kannattaa viestiä ylpeydellä myös muihin 
kirjastoihin. Oppaan lopuksi jo olemassa olevaa 
yhteistyötä kirjastoissa lähestytään kolmen kirjas-
ton asiakkaiden hyvinvointia edistävän palvelun, 
maahanmuuttajatyön, kirjastoautotyön ja vankila-
yhteistyön kautta.

Koonnut Ritva Nikola

Virtain ja Ruoveden yhteinen kirjastoauto  
tuo hyvinvointia kahteen kuntaan

Kirjastonjohtaja Outi Ylinen Ruoveden kirjastosta 
kertoo kirjastoautoyhteistyön taustoista. Yhteinen 
kirjastoauto on toiminut vuodesta 2005 alkaen. 
Kahden kunnan yhteiseen kirjastoautoon pääty-
misen suurin taustavaikuttaja oli kirjastopalvelui-
den saatavuuden takaaminen asukkaille kahden 
kunnan alueella. Yhteistyöstä on hyödytty kulujen 
jakautumisen ja toiminnan tehostumisen myötä. 
Aikanaan suunnitteluvaiheessa pohditutti järjes-

telmien yhdistäminen ja yleisemminkin käytännön 
asiat. Työskentelyssä on noudatettu yhteistä sopi-
musta ja työskentely on kehittynyt ja sulautunut 
yhteen vuosien saatossa. Päätökset autoon liittyen 
on aina tehty tasapuolisesti Ruoveden ja Virtain 
kesken.

Seuraavassa kirjastoauton kuski kertoo tämän het-
ken kuulumisia.

Kerro lyhyesti, kuka olet?
Janne Ala-Kaarre Virroilta, Liedenpohjasta. Olen 
työskennellyt noin vuoden verran kirjastoautonkul-
jettaja-virkailijana Virtain ja Ruoveden yhteisessä 
kirjastoautossa. Kouluttaudun samalla työhön 
oppisopimuskoulutuksella. Käytännössä kirjasto-
palvelut liikkuvat kuljettamanani paikasta A paik-
kaan B aikataulun mukaisesti. 

Mitä tehtäviä kirjastoautotyöhösi kuuluu?
Kirjastotyön osalta huolehdin kirjastoauton koko-
elman ajantasaisuudesta ja siisteydestä sekä 
yleisesti kirjastoauton tilan järjestämisestä. Tyy-
pillisenä työpäivänä avaan tietokoneet, tarkistan 
varaukset, niiden noutopaikat ja pistän aineistot 
eteenpäin oikeaan paikkaan. Noudan kirjastoau-
ton asiakkaiden varaukset ja kirjastoautoon tulleet 
uudet aineistot mukaan. Arvioin myös auton yleis-
ilmeen ja että kaikki on kunnossa ennen lähtöä. 
Sitten auto käyntiin ja reitille.

Työhöni kuuluu myös auton kunnossapito ja 
siistinä pitäminen ulkoapäin, pienet ja suuret huol-
totyöt kuten renkaidenvaihdot sekä tarvittaessa 
auton vieminen pajalle. Kirjastoautolla on oma talli, 

Janne Ala-Kaarre

Virrat
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jonka siisteydestä huolehdin ja jossa auton pese-
minen onnistuu myös. Autossa käy vielä sentään 
siivooja, muuten sitten hommat tehdään itse. Auto 
ulkoapäin ja talli siistinä. Kuljetin aiemmin samalla 
alueella yhdistelmäajoneuvoa, joten kirjastoauto-
työhön oli helppo heittäytyä, kun reitit olivat tuttuja 
ennestään.

Kirjastoauto kulkee Ruovedellä kahdesti viikossa 
ja Virroilla kolmesti. Toisina päivinä reitillä on vain 
yksityisasiakkaiden pysäkkejä, toisina sekä yksityis-
asiakkaiden että koulujen pysäkkejä. Koulupysäk-
kipäivinä autossa käy säpinää, 80 kävijää päivässä 
hyvinkin. Kaikki oppilaat lasketaan kävijöiksi. Par-
haimpina päivinä yli sata asiakasta ja päästään var-
sinaisia Virtain ja Ruoveden kirjastoja suurempiin 
kävijämääriin – ja palvelen asiakkaita yksin!

Millaisia asiakkaita kirjastoautossa käy?
Asiakaskirjo vaihtelee pienistä, konttaavista lap-
sista ikäihmisiin, joiden kirjakassit välillä kannan 
autoon. Autossa käy myös nuoria perheitä. Tällä 
hetkellä reitit ajetaan aamuisin ja iltapäivisin, 
tämän mukaisesti työssäkäyvien osuus asiakkaista 
on pienempi. Käytännössä tiedän, ketä niin lap-
sista kuin aikuisistakin odottaa kultakin pysäkiltä 
asiakkaaksi ja mistä kunnissa päivisin puhutaan. 
Välillä olen tehnyt myös kesäpäivystystä Virtain kir-
jastossa, asiakkaat ja näiden kysymykset ovat siellä 
erilaisia. Mökkeilijät käyvät kirjastoautossa vielä 

syksyisinkin, samaten kirjastoauton vakiasiakkaita 
näkyy myös kirjastossa. 

Millaisena näet kirjastoauton merkityksen asiak-
kaille kirjastotyöntekijänä?
Ikäihmisille sivukylillä kirjastoautokäynti on sosiaa-
linen tapahtuma, myös muut jäävät juttelemaan. 
Heillä lainaaminen on ennemmin jutustelun 
sivussa tapahtuvaa toimintaa. Pysäkiltä lähdetään 
kuitenkin ajallaan. Lapset ovat kyselleet ja kaipail-
leet perään, jos pysäkki on jäänyt ajamatta esimer-
kiksi sairastumisen vuoksi. Tietää ketä odottaa ja 
mistä puhua päivisin.

Hyvinvointiahan se on, että vanhukselle saa 
tuotettua kirjastoauton avulla viikon kohokohdan 
ihmisten tapaamisen muodossa. Lapsille myös 
hyvinvointitekijä, monelle kirjastoauto on ensikos-
ketus kirjastoihin. Tässä mielessä auto on mahtava 
paikka lapsille, kun pääsee tutustumaan kirjastoon 
ja samanaikaisesti kurkistamaan jopa ratin taakse.

Mikä on parasta työssä? Miten kehittäisit sitä?
Onhan se asiakkaiden kohtaaminen ja asiakas-
palvelu parhaat puolet. Työ on ajamisen puolesta 
kiireettömämpää kuin yhdistelmäajoneuvon kul-
jettaminen. Tehtävän kirjastotyön määrä yllätti 
ensin, esimerkiksi koulupysäkkien jälkeen edessä 
on melkoinen siistiminen yrittäessä saada aineis-
tot nopeasti paikoilleen. Tai kun lähestyvien lomien 
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aikaan palautetaan kaikki kirjat kerralla, ja samalla 
osa asiakkaista haluaa lainatakin.

Työssä kysytään paljon suosituksia. Niitä pystyy 
tarvittaessa heittämään myös hyvin hatusta, vaikkei 
olisikaan itse lukuihminen. Hyvin kulkeneita aineis-
toja osaa suositella eri aihealueista ja genreistäkin. 
Lapset kyselevät aineistoja paljon ja pyytävät niitä 
autoon lainattavaksi.

Yläkouluikäisistä alkaen kirjastoautokäynnit 
saattavat keskeytyä pitkäksikin aikaa. Samat asiak-
kaat voivat palata myöhemmin oman perheensä 
kanssa. Työssä pääsee miettimään uusia pysäkkejä 
kuntalaisten paremmaksi tavoittamiseksi, mutta 
myös polttoainekustannusten nousun myötä. 
Reittivalintoja muuttamalla pystyy siis säästä-
mään polttoainekustannuksissakin merkittävän 
rahasumman vuositasolla. Tulevaisuudessa kun 
pysäkkejä jää pois väestön vähetessä, kokoelma-
kapasiteetiltaan noin puolikas pienoislinja-auto 

tavoittaisi samat ihmiset kuin nyt. Sellaista voisi 
ajaa enemmänkin kuin tätä nykyistä. Uusia keinoja 
tavoittaa kuntalaisia ja tehdä kirjastoa kiinnosta-
vaksi tulee mieleen jatkuvasti. Esimerkiksi tule-
vana houkutuslintuna ja mahdollisena lukukoirana 
minulla on vuoden ikäinen, lapsirakas koiranpentu, 
joka tykkää istua autossa!

Mitä haluaisit kertoa kirjastoautotyöstä ulospäin?
Asiakkaita suhteessa kirjaston kokoon käy pienen 
paikkakunnan kirjastoautossa todella paljon. Siinä 
missä kirjastotyökään ei ole kirjojen lukemista, ei 
myöskään kirjastoautotyö ole pelkkää kirjojen kul-
jettamista. Yhdelle työntekijälle tämäkin on mel-
koinen homma. Kirjastoauton palvelut ovat samat 
kuin pääkirjastolla, periaatteessa auton kautta 
asiak kaalle voi toimittaa mitä vaan!

Koonnut Juliaana Grahn

Maahanmuuttajatyö kirjastossa
Kuka olet?
Olen Tuula Kuoppamäki, kirjastonjohtaja Siika-
joel ta. Siikajoki on noin 5000 asukkaan kunta ja 
kirjastolla on 5 toimipistettä. 

Miksi maahanmuuttajat ovat tärkeä kohderyhmä 
kirjastossasi?
Siikajoella on pitkät perinteet maahanmuuttajien 
kohtaamisesta, koska Siikajoen pääkylällä Ruu-
kissa on pitkään toiminut vastaanottokeskus ja 
VOK osaa ohjata asiakkaansa kirjaston palvelu-
jen pariin. Pelkästään kirjastotilojen tarjoaminen 
oleskeluun on pienissä tiloissa asuville suuri asia. 
Palveluistamme käytetyimmät ovat suomen kielen 
oppikirjakokoelma sekä tulostuspalvelu. Tarpeen 
mukaan olemme hyödyntäneet monikielisen kir-
jaston palveluita. 

Minkälaisin toimin kirjasto on saatu näkyväksi 
maahanmuuttajille?
Ennen koronaa pääkirjastoon palkattiin runsaan 
vuoden ajaksi palkkatuella askarteluohjaaja, joka 
järjesti iltapäivisin puuhaa maahanmuuttajalap-
sille. Lasten vanhempien oli helppo kysellä miel-
tään askarruttavia kysymyksiä henkilökunnalta 
hakiessaan jälkikasvuaan kirjastosta. Apumme 
oli lähinnä digitukiluonteista ja suomen kielen 
ymmärtämiseen liittyvää. Askartelutoiminta loppui 
koronaan ja nyt iltapäivätoiminta on korvautunut 
harrastamisen Suomen mallilla. 

Miten olette kehittämässä toimintaa?
Pyrimme saamaan jokaisen kuntaamme tulevan 
kokevan itsensä tervetulleeksi. Maahanmuutta-
jien kanssa tehtävää työtä pidämme kirjastossa 
itsestään selvänä peruspalveluna eikä toimintaa 
ole määritelty erikseen kunnasta. Seutukunnan 
kotouttamisohjelman myötä olemme nyt kehittä-
mässä Avin "Kaikki kotona" -hankkeen avulla kieli-
kahvila-toimintaa.

Koonnut Ritva Nikola

Tuula Kuoppamäki
Siikajoki
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Vankilatyö kolmessa kirjastossa

Siikalatvan kirjasto ja Kestilän avovankila

Kestilän naisten avovankilan vangit käyttävät Sii-
kalatvan kirjaston palveluja säännöllisesti, ker-
too kirjastonhoitaja Eveliina Lemmetyinen. Vangit 
asioivat kirjastossa paikan päällä ryhmänä vartijan 
kanssa. Vankilan järjestyssääntöön on kirjattu, että 
kirjastokäyntejä Kestilän kirjastossa on kaksi kertaa 
viikossa. Kirjastoa käyttävät vangit rekisteröityvät 
henkilöasiakkaiksi, ja lainaaminen tapahtuu omilla 
korteilla. Vangit varaavat ja lainaavat lähinnä fyysi-
siä aineistoja, lukevat lehtiä ja tekevät tarvittaessa 
tiedonhakuja asiakaskoneilla käyntien aikana.

Palveluja ei ole rajattu kirjaston toimesta käyttö-
sääntöjä kummemmin, eli käytännöt riippuvat van-
kilan säännöistä. Lisäksi vankila on ollut kiinnos-
tunut muun muassa omatoimikirjaston käytöstä.

Aikaisemmin vankilan kanssa on keskusteltu 
yhteistyökuvioista, ja vangit ovat mm. pitäneet 
kirjastossa kädentaitojen taidenäyttelyitä. Tällai-
nen toiminta on edelleen mahdollista, jos vanki-
lan taholta tehdään asiasta aloitetta, tai esitetään 
toiveita muusta yhteistyöstä. Vankien vapaa-ajan 
toiminta täytyy kuitenkin aina järjestää vankilan 
koordinoimana ja vankilan työntekijöiden asian-
tuntemusta hyödyntäen.

Vaalan kirjasto ja Pelson vankila

Kirjastonhoitaja Irma Turunen kertoo, että Vaalan 
kirjastossa ei tällä hetkellä tehdä erityistä van-
kilatyötä. Pelson vankilan opinto-ohjaaja hoitaa 
vankien lainat ja varaukset yhteisöasiakaskortilla. 
Vaalaan on valmistumassa uusi vankila, ja voi olla, 
että vankilatyö on jossain vaiheessa mahdollista.

Oulun kaupunginkirjaston palvelupäällikkö 
Mervi Vaara kertoo, että Oulun kaupunginkirjas-
tosta on kerätty uuteen Vaalan vankilaan hyvä-
kuntoisia poistokirjoja, ja tällä hetkellä kokoelma 
on kasassa, joten tällainenkin yhteistyömuoto on 
mahdollinen.

Pelson vankila

Opinto-ohjaaja Mira Nikula kertoo, kuinka vanki-
lakirjastotyötä Pelson vankilassa tehdään ja mitä 
vaikutuksia sillä on.

Miten Pelson vankilassa ollessa voi käyttää ylei-
sen kirjaston palveluja?
“Vangit voivat esittää lainaustoiveensa opinto-oh-
jaajalle, joka vastaa kirjaston toiminnasta. Heillä on 
mahdollista päästä ohjaajan kanssa kirjaston net-
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tisivuilta katsomaan, mitä kaikkea on mahdollista 
lainata. Yleensä kaukolainoina halutaan lainata 
varsinkin TV-sarjoja ja elokuvia, joita on vähemmän 
vankilan omassa kirjastossa saatavilla. Lisäksi van-
git haluavat lainata Cd-levyjä ja kirjoista varsinkin 
elämäkerrat ja uutuusdekkarit kiinnostavat. Kauko-
lainoja on mahdollista varata kaikista OUTI-kirjas-
toista. Opinto-ohjaaja varaa vankilan kirjastokor-
tilla vankien toiveiden mukaiset aineistot lähikir-
jastoon ja noutaa ne sieltä vankilalle noin kahdesti 
viikossa. Opinto-ohjaaja tarvittaessa uusii vangeilla 
lainassa olevia teoksia sekä palauttaa vanhat lainat 
lähikirjastoon.”

Millainen merkitys ja vaikutus vangeille on, että 
kirjasto on käytettävissä?
“Mielestäni on tärkeää, että vangeilla on mahdolli-
suus käyttää kirjaston palveluja.

Monet vangit ovat kertoneet, että vankilassa aika 
käy välillä pitkäksi, ja on mukava, kun kirjastosta voi 
lainata itselleen luettavaa, kuunneltavaa ja katsel-
tavaa sen mukaan, mikä on vangille itselleen mie-
lekästä tekemistä. Perinteisten kirjojen ja lehtien 
lisäksi vangit voivat lainata myös äänikirjoja. Van-
kilan omasta kirjastosta vangeilla on mahdollisuus 
lainata myös lautapelejä ja soittimia esimerkiksi 
kitaroita sekä musiikin tai äänikirjojen kuunteluun 
kannettavia CD-soittimia ja radioita.

Kaukolainoina vangeille on tarpeen tullen lai-
nattu myös opinnoissa tarvittavaa kirjallisuutta. 
Esimerkiksi tutkintokoulutusta suorittavat vangit 
voivat oppikirjojen lisäksi lainata opinnoissa tar-
vittavaa oman alan erikoiskirjallisuutta. Pääsään-
töisesti kaukolainoina kirjastolle lainatut tuotteet 
ovat enemmän vankien vapaa-aikaan kuin opiske-
luun liittyviä.”

Mikä on lukemisen ja kirjastopalveluiden saata-
vuuden merkitys vankien hyvinvoinnille?
“Lukemisella ja kirjastopalveluiden saatavuudella 
on mielestäni suuri merkitys vankien hyvinvoinnille. 
Kirjastopalveluiden käyttö tarjoaa mielekästä teke-
mistä, jotta aika kuluu vankilassa paremmin. Vangit 
ovat myös kertoneet, että mielimusiikin kuuntelu 
rauhoittaa tai että suosikkikirjaan uppoutumalla 
voi mielessään hetkeksi päästä pois vankilan 
arjesta. Ajattelen, että kirjastopalveluja käyttämällä 
vanki saa mahdollisuuden vaikuttaa arkeensa sekä 
tärkeitä kokemuksia siitä, että omalla toiminnalla 
voi vaikuttaa asioihinsa, vaikka kyseessä olisikin 
näennäisesti pieni asia, kuten musiikin, kirjojen tai 
elokuvien lainaaminen. 

Kirjaston palveluja hyödyntämällä vangit voi-
vat paremmin pysyä perillä maailman menosta ja 
esimerkiksi lukea ajankohtaisista aiheista lehdistä 
sekä kuunnella uutuusmusiikkia, lukea uutuuskir-
joja ja katsoa uutuuselokuvia kuten siviilissä. Luke-
misella on tutkimustenkin mukaan paljon hyötyjä: 
muun muassa keskittymiskyvyn ja muistin parane-
minen sekä koulussa pärjäämisen lisääntyminen. 
Monien vankien koulutustaso on alhainen, joten 
ajattelen, että he hyötyvät erityisesti lukemisen ja 
muiden kirjastopalveluiden kautta saaduista hyö-
dyistä. Ajattelen, että kirjastopalvelujen käyttö tar-
joaa vangille mahdollisuuden sekä viihdyttää että 
sivistää itseään. Kirjasto tarjoaa jokaiselle jotakin.”

Mitä odotuksia sinulla on vankilan ja kirjaston 
yhteistyölle?
“Olen tyytyväinen, että vankilassa on vankilakir-
jasto, ja voimme tehdä yhteistyötä lähikirjastojen 
kanssa. Toivon, että vankilakirjastotyössä yhteistyö 
lähikirjastojen kanssa syvenisi viimeistään Vaa-
lan vankilaan siirryttäessä. Mahdollisesti kirjas-
tossa jatkossa voisi järjestää myös kulttuuriin ja 
vapaa-aikaan liittyen tapahtumia vangeille”.

Koonnut Hanna Jarva

”OULUN KAUPUNGINKIRJASTOSTA 

ON KERÄTTY UUTEEN VAALAN 

VANKILAAN HYVÄKUNTOISIA 

POISTOKIRJOJA, JA TÄLLÄ HETKELLÄ 

KOKOELMA ON KASASSA, JOTEN 

TÄLLAINENKIN YHTEISTYÖMUOTO  

ON MAHDOLLINEN.”
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Hetki tarinalle -konsepti

Oulun kaupunginkirjastossa aloitettiin vankilayh-
teistyönä Hetki tarinalle -iltasatutoiminta keväällä 
2021. Konseptin tavoitteena on yhteyden luominen 
ja ylläpitäminen vankilassa olevan henkilön ja 
kotona olevan läheisen (lapsen) välillä. Kirjat, luke-
minen ja tallennettu satuhetki voivat olla yhdistävä 
asia, vaikka perheenjäsenet olisivat fyysisesti eri 
paikoissa.

Hetki tarinalle -kurssilla osallistujana on van-
kilassa oleva vanhempi, isovanhempi tai sisarus, 
joissain tapauksissa myös kummivanhempi. Kurssi 
on aikataulultaan tiivis ja koostuu noin viidestä 
kokoontumiskerrasta. Tapaamiset kestävät pari 
tuntia. Kursseja on ollut kolmesta neljään vuo-
dessa, olosuhteista ja tilanteesta riippuen. Enim-
millään yhdellä kurssilla on ollut viisi osallistujaa; 
porukkaa voi jäädä myös pois.

Luettava aineisto valitaan kirjaston henkilökun-
nan toimesta. Kirjastossa tiedetään etukäteen lap-
sen ikä, ja lisäksi vankien kanssa jutellaan hieman 
siitä, millainen kirja voisi käydä parhaiten kullekin 
lapselle. Luettava kirja on pyritty valitsemaan niin, 
että se olisi kyseiselle lapselle sopiva, kiinnostava 
ja innostava lukukokemus. Tähän asti kirjastosta on 
viety vankilaan ennakolta valikoituja hyväkuntoi-
sia poistokirjoja sekä lahjoituksina saatuja kirjoja, 
joista saa valita sopivan teoksen. Jatkossa kirjat 
haetaan kirjakaupasta täsmäostoina.

Tapaamiset ovat olleet rentoja jutustelutuo-
kioita, joissa on juteltu kirjoista ja kirjaston merki-
tyksestä, ja muisteltu lapsuuden lukukokemuksia. 
Yhdellä tapaamiskerralla on mukana ollut teatte-
riammattilainen, joka on kertonut äänenkäytöstä ja 
eläytyvästä lukemisesta.

Luettavan kirjan valitseminen on ollut haasta-
vaa, monella on vaikeuksia päättää, minkä kirjan 
haluaa lukea. Kirjan valinnan jälkeen vanki saa 
kirjan omaan selliinsä mukaan harjoittelua varten 
ja sovittuna aikana lukee kirjan ääneen videolle. 
Lukuhetki tallennetaan muistitikulle ja toimitetaan 
vankilan toimesta (vastaanottajan suostumuksella) 
läheisille osana pakettia, jossa on luettu kirja, tie-
toa kirjastosta sekä vangin itsetekemä korttiterveh-
dys. Kortit askarrellaan viimeisellä kurssikerralla, ja 
vangit osallistuvat mielellään korttien tekemiseen.

Vangit ovat suhtautuneet kurssiin avoimin mie-
lin. Osallistumispakkoa ei ole. Kurssin vetäjien 
arvion mukaan osalle vangeista osallistuminen on 
ollut merkityksellisempää kuin toisille. Esimerkiksi 
lapsuusmuistot kirjoista ja kirjastoista nostavat 
tunteita pintaan. Kirjasto on saanut pääosin hyvää 
palautetta. Kurssin yhtenä vetäjänä toiminut kir-
jastonhoitaja Elise Kajander toteaa, että konseptin 
toteuttaminen on tuntunut kivalta. Vankien kanssa 
työskenteleminen ei ole pelottanut, ja itse toiminta 
tuntuu merkitykselliseltä varsinkin lasten kannalta.

Teksti Hanna Jarva
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HYVINVOINTISUUNNITELMA

MUISTA KERTOA NÄISTÄ TAUSTA-ASIAKIRJOISTA HYVINVOINTIKERTOMUKSESSA

HYVINVOINNIN EDIS-
TÄMISEN ERILLISOH-
JELMAT

KIRJASTOJEN 
VISIOT/STRATEGIAT

KIRJASTONKÄYTÖN-
OPETUKSEN JA 
LUKEMISEN EDISTÄ-
MISEN SUUNNITEL-
MAT ERI LUOKKA- 
ASTEILLE

KIRJASTO- JA KULT-
TUURITAPAHTUMIEN 
VUOSIKELLO.

KULTTUURIKASVA-
TUSSUUNNITELMA

Tehtävä 5 

Mikä on kirjastosi tapa toteuttaa kulttuurihyvinvointia?

Taulukosta saat ideoita kirjaston toiminnan näkyväksi tekemiseen kunnan hyvinvointikertomukseen.  
Taulukossa on valmiina erilaisia tavoitteita, kunnittain tavoitteet voi olla määritelty eri tavoin. Tarkastele 
millaisia tavoitteita oman kuntasi hyvinvointikertomuksessa on ja valitse sekä muotoile alta kirjastoosi 
ja oman kuntasi tavoitteisiin sopivia toimenpiteitä tai niiden osia. Toimenpiteille on määritelty valmiiksi 
arviointimittareita, jotka voit poimia taulukosta. Muokkaa resurssit-kohtaan oman kuntasi, kirjastosi ja 
yhteistyökumppanisi resurssit (esim. kirjasto, varhaiskasvatus, koulu, kunnan info, kansalaisopisto, muut 
kuntatoimijat, hyvinvointipalvelut/neuvola, paikalliset yhdistykset, järjestöt, seurakunta). Kaikkea ei tar-
vitse tehdä yksin. Huomaa, että useimmat taulukossa olevat asiat ovat sellaisia, joita kirjasto on tehnyt jo 
pitkään. Asian sanoittaminen virallisiin asiakirjoihin tekee toiminnan näkyväksi niin kirjastolle itselleen 
kuin päättäjille. 

PAINOPISTE/ 
TAVOITE

TOIMENPITEET RESURSSIT ARVIOINTIMITTARIT

YHTEISÖLLISET 
TAPAHTUMAT HYVIN-
VOINNIN JA OSALLI-
SUUDEN LUOJANA

KIRJASTON JA KULT-
TUURITOIMEN JÄR-
JESTÄMÄT MATALAN 
KYNNYKSEN TAPAH-
TUMAT

KIRJASTON ROOLI JA 
YHTEISTYÖTAHOT 
TAPAHTUMIEN JÄR-
JESTÄMISESSÄ

TOTEUTUNEIDEN  
TAPAHTUMIEN 
MÄÄRÄ, OSALLISTU-
JIEN MÄÄRÄ

KUNNAN KULT-
TUURITOIMIJOIDEN 
YHTEISTYÖN LISÄÄ-
MINEN, KULTTUURI-
TOIMIJOIDEN YHTEIS-
KOKOUKSET, JOISSA 
VALITAAN VAIKUTTA-
MISTAVAT ESIM. ASU-
KASKOHTAAMISET  
JA YHTEISKEHITTÄ-
MINEN

TEA-VIISARI > KULT-
TUURI > OSALLISUUS
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PAINOPISTE/ 
TAVOITE

TOIMENPITEET RESURSSIT ARVIOINTIMITTARIT

YHTEISÖLLISET 
TAPAHTUMAT HYVIN-
VOINNIN JA OSALLI-
SUUDEN LUOJANA

ROHKAISTAAN OSAL-
LISTUMAAN ASIAKAS-
RAATIIN, YHTEISTYÖ-
HÖN TMS., OSAL-
LISTUJILLE PIENIÄ 
HOUKUTTIMIA

OSALLISTUJAMÄÄRÄT 
TEA-VIISARI > KULT-
TUURI > OSALLISUUS

VARHAINEN TUKI

SYRJÄYTYMISEN 
EHKÄISY

TURVALLINEN TILA

KIRJASTO TARJOAA 
MAKSUTTOMAT  
KOHTAAMIS- JA  
HARRASTETILAT 
KUNTALAISILLE

KOHTAAMISPAIKKO-
JEN JA PALVELUVALI-
KOIMAN MÄÄRÄ, KÄVI-
JÄMÄÄRÄT, ASIAKAS-
PALAUTE, TILOJEN 
KÄYTTÖASTE. 
TEA-VIISARI > KULT-
TUURI > OSALLISUUS

OMATOIMIKIRJASTO 
LISÄÄ AUKIOLOAIKOJA

KÄYTTÄJÄMÄÄRIEN 
SEURANTA. 
KIRJASTON FYYSI-
SET KÄYNNIT/ 
ASUKASLUKU

KIRJASTONKÄYTÖN 
OPETUS JA LUKE-
MISEN EDISTÄMINEN 
KAIKISSA IKÄRYH-
MISSÄ

ESIM. YHTEISTYÖ 
NEUVOLAN JA  
SOSIAALIPALVELUIDEN 
KANSSA

PÄIVÄKOTI-IKÄISTEN 
SADUTUS, TARI-
NOINTI, KIRJASTO-
KÄYNNIT

KOULULAISTEN 
KIRJASTOKÄYNNIT, 
KIRJAVINKKAUKSET, 
KIRJAILIJAVIERAAT

AIKUISET

KIRJAVINKKAUSTEN 
MÄÄRÄ/OSALLISTUJA-
MÄÄRÄ

KIRJAILIJAVIERAILU-
JEN MÄÄRÄ/OSALLIS-
TUJAMÄÄRÄ

LUKEMISEN EDIS-
TÄMISEEN LIITTY-
VIEN TILAISUUKSIEN 
MÄÄRÄ/OSALLISTUJA-
MÄÄRÄ

PÄIVÄKOTIRYHMIEN 
JA LUOKKIEN KIRJAS-
TOKÄYNTIEN MÄÄRÄ

LAADITAAN KIRJAS-
TOLLE TURVALLISEN 
TILAN PERIAATTEET

PERIAATTEET  
LAADITTU JA 
OTETTU KÄYTTÖÖN
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PAINOPISTE/ 
TAVOITE

TOIMENPITEET RESURSSIT ARVIOINTIMITTARIT

PALVELUJEN SAAVU-
TETTAVUUS

KYSYNTÄÄ VASTAA-
VAT KIRJASTO- JA 
KULTTUURIPALVELUT

TILASTOT: LAINAUS-, 
KÄYNTI- JA ASIAKAS-
MÄÄRÄT.

ASIAKASPALAUTE

KIRJASTOAUTOSTA 
MONITOIMIAUTO ESIM. 
DIGIOPASTUSTA, 
TERVEYSPALVELUJA 
YM. AUTOSTA.

MONITOIMIPALVELUI-
DEN MÄÄRÄ KIRJAS-
TOAUTOSSA, MONI-
TOIMIPALVELUIDEN 
KÄYTTÄJÄMÄÄRÄ

OMATOIMIAUKIOLO 
LISÄÄ PALVELUJEN  
SAAVUTETTA-
VUUTTA ARKI- 
ILTAISIN JA VIIKON-
LOPPUISIN

OMATOIMIAUKIOLOJEN 
MÄÄRÄ

OMATOIMIKÄVIJÖIDEN 
MÄÄRÄ

UUSISTA PALVE-
LUISTA / TOIMINTA-
MALLEISTA TIEDOT-
TAMINEN, SOSIAALI-
SEN MEDIAN KANA-
VAT

LEHTIARTIKKELEI-
DEN MÄÄRÄ

ASIAKASPALAUTE

ETÄKÄYTETTÄVÄT 
E-AINEISTOT OVAT 
KÄYTETTÄVISSÄ 
SAAVUTETTAVASTI

E-PALVELUJEN 
MÄÄRÄ, KÄYTTÖ-
TILASTOT, KÄYTTÄ-
JÄTILASTOT

AKTIIVINEN KANSA-
LAINEN JA OSALLIS-
TUMINEN

VARHAINEN TUKI

MATALAN KYNNYK-
SEN PALVELUJEN 
LISÄÄMINEN

PERHEIDEN HYVIN-
VOINNIN JA JAKSAMI-
SEN TUKEMINEN

IKÄIHMISTEN TOIMIN-
TAKYVYN YLLÄPITÄ-
MINEN

DIGIOSAAMINEN LUO 
TURVALLISUUTTA. 
DIGIVALMIUKSEN 
KEHITTÄMINEN

OMATOIMIKIRJASTO 
LISÄÄ AUKIOLOAIKOJA

KÄYTTÄJÄMÄÄRIEN 
SEURANTA

MATALAN KYNNYK-
SEN KOHTAAMIS-
PAIKAT (YHTENÄ 
KIRJASTO)

KÄYTTÄJÄMÄÄRIEN 
SEURANTA

ASIAKASPALAUT-
TEEN SYSTEMAAT-
TINEN KERÄÄMINEN

ASIAKASPALAUT-
TEEN MÄÄRÄ JA 
NIIDEN POHJALTA 
TEHTYJEN TOIMEN-
PITEIDEN MÄÄRÄ

YHTEISKUNNALLISEN 
JA KULTTUURISEN 
VUOROPUHELUN EDIS-
TÄMINEN

TAPAHTUMIEN MÄÄRÄ

ASIAKASPALAUTE
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PAINOPISTE/ 
TAVOITE

TOIMENPITEET RESURSSIT ARVIOINTIMITTARIT

AKTIIVINEN KANSA-
LAINEN JA OSALLIS-
TUMINEN

VARHAINEN TUKI

MATALAN KYNNYK-
SEN PALVELUJEN 
LISÄÄMINEN

PERHEIDEN HYVIN-
VOINNIN JA JAKSAMI-
SEN TUKEMINEN

IKÄIHMISTEN TOIMIN-
TAKYVYN YLLÄPITÄ-
MINEN

DIGIOSAAMINEN LUO 
TURVALLISUUTTA. 
DIGIVALMIUKSEN 
KEHITTÄMINEN

TOIMINNAN KÄYT-
TÄJÄMERKITYSTEN 
SELVITTÄMINEN 
KYSELYLLÄ. 

KYSELYN TULOKSET

MONIALAISEN YHTEIS-
TYÖN YMMÄRRYS 
SAADA TEHOKKAAM-
MIN YHDESSÄ AIKAAN 
HYVINVOINTIA 
KAIKILLE KUNTALAI-
SILLE.

YHTEISTYÖKUMPPA-
NEIDEN MÄÄRÄ

JÄRJESTÖYHTEIS-
TYÖN MÄÄRÄ

KEHITYSEHDOTUK-
SET

TARJOTAAN KOH-
DENNETTUJA JA 
TEEMOITETTUJA 
DIGIOPASTUKSIA 
ESIM. YHTEISTYÖSSÄ 
MUIDEN TOIMIJOIDEN 
KANSSA

KOHDENNETTUJA JA 
TEEMOITETTUJEN 
DIGIOPASTUSTEN 
MÄÄRÄ.

YHTEISTYÖSSÄ 
TOTEUTETTUJEN 
OPASTUSTEN MÄÄRÄ.

TARJOTAAN ASIAKAS-
PALVELUSSA DIGI-
OPASTUSTA KIRJAS-
TON PALVELUIDEN JA 
DIGITAALISTEN LAIT-
TEIDEN KÄYTTÖÖN

ASIAKASPALVELUSSA 
ANNETUN DIGIOPAS-
TUKSEN MÄÄRÄ.

PALVELUT:

LAITTEET:

DIGITUKIPISTEEN 
YLLÄPITO JA DIGIPIS-
TEESTÄ TIEDOTTA-
MINEN LEHDISSÄ JA 
TAPAHTUMISSA

KOTIPALVELU
KOTIPALVELU-
ASIAKKAIDEN MÄÄRÄ

TYÖKALUJA JA SISÄL-
TÖJÄ ELÄVÖITTÄ-
MÄÄN PALVELUASUMI-
SYKSIKÖIDEN ARKEA. 

CELIA-PALVELUN 
TARJOAMINEN KIR-
JASTON KAUTTA JA 
TIEDOTTAMINEN  
YHTEISTYÖSSÄ 
MUIDEN TOIMIJOIDEN 
KANSSA.

CELIA-ASIAKKAIDEN  
MÄÄRÄ, UUSIEN 
CELIA-ASIAKKUUK-
SIEN MÄÄRÄ.

ESTEETTÖMYYS

ESTEETTÖMYYS-
KARTOITUS TEHTY 
JA ONGELMAKOHTIEN 
KORJAAMISEKSI MÄÄ-
RITELTY AIKATAULU.
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Koululaisia Kinnulan kirjastossa

Mitä  
kirjasto 

merkitsee 
sinulle?



"Kirjasto on tärkeä 
päiväkodin yhteistyökumppani. 
Lainaustoimintaa lasten kanssa 

kirjastossa ja kirjastosta teemme 
tilaukset kirjoista tiettyihin 

käsiteltäviin teemoihin."

”KUN 9-VUOTIAANA 60-LUVULLA 

ENSIMMÄISEN KERRAN PÄÄSIN KIRJASTOON 

LAINAAMAAN KIRJOJA, NIIN ENPÄ ARVANNUT 

SIITÄ ALKAVAN ELÄMÄN PITUISEN 

RAKKAUDEN. RAKKAUDEN MAAILMAAN, 

JOSTA JO PIKKUPOIKA ALKOI LÖYTÄMÄÄN 

ERILAISIA TASOJA IÄN JA ÄLYN KARTTUESSA. 

LAINATUT KIRJAT OVAT KULKENEET 

MUKANA NIIN VAPAA-AJASSA KUIN 

OPISKELUSSAKIN.  KUNNAN PÄÄKIRJASTO ON 

OMA AARREAITTANSA. MYÖS MAALLA ASUVANA 

KIRJASTOAUTO ON PALVELLUT MINUA 

KYMMENIÄ VUOSIA ERINOMAISESTI.

SIISPÄ KIRJASTO ERI MUOTOINEEN ON  

MINULLE PERHEEN JÄLKEEN YKSI 

TÄRKEIMMISTÄ ASIOISTA ELÄMÄSSÄNI!”

Teuvo Leinonen 
Paltamo

Asiakas Kuhmoisista





Kirjaston ja kunnan tulevaisuus huolettavat, 
kuitenkin näen siinä myös valmiita vastauksia. 
Naapurikunnan kirjaston Antero on ollut suuri 
ammatillinen apu. On tärkeää pallotella arjen 
ammatillisia haasteita ja työn muutosta muiden 
kanssa. Yhteistyöllä on myös laajempi merkitys 
omalle kirjastolle, kun kaikkea ei tarvitse tehdä 
yksin. Tulevaisuudessa ratkaisemme kirjaston 
keskeiset haasteet ja kysymykset yhdessä – 
nähdään seuraavilla Ratkaisukahveilla! 
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Mitä vaikuttaminen on? Miksi kirjaston täytyy miettiä yhä 
useammin vaikuttavuutta? Vaatimukset kirjastopalveluille 
muuttuvat jatkuvasti. Muutos kohti sivistyskuntaa lisää enti-
sestään tarvetta kertoa toiminnan vaikutuksista ulospäin.  
Oppaassa käsitellään viidessä eri luvussa muun muassa  
vaikuttavuutta, markkinointia, strategista suunnittelua ja  
kirjastojen välistä yhteistyötä. Oppaasta löytyy näkökulmia 
jopa kirjaston mainostamiseen ja lobbaamiseen.

Julkaisun sivuilla keskitytään käytännön esimerkkeihin ja  
pyritään tarjoamaan konkreettisia työkaluja sekä ideoita.  
Esimerkkejä vaikuttavasta kirjastotoiminnasta on kerätty 
useasta maakunnasta. Mukana ovat Pirkanmaan ja Keski- 
Suomen sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kehittämis-
kirjastoalueet. Erityisesti pienet kunnat ovat oppaassa  
tarkastelussa, sillä pienten kirjastojen työntekijöillä on hyvin 
laaja työnkuva ja kirjasto on usein suuressa roolissa pienellä 
paikkakunnalla mahdollistamassa kulttuurihyvinvointia. 

Kysyimme ”Mitä kirjasto merkitsee sinulle?” kirjastotyön-
tekijöiltä, kirjastonjohtajilta, kunnan päättäjiltä ja kaikkein 
tärkeimmältä ryhmältä eli asiakkailta. Vastauksista huomaa, 
että kirjastolla on monenlaisia merkityksiä käyttäjilleen.  
On tärkeää, että kirjastoa kehitetään kuunnellen käyttäjä-
ryhmien tarpeita. Kirjaston merkityksestä tulee viestiä  
asiakkaan arvoilla. Vaikuttamista voi tehdä monella eri  
tapaa, mutta yksi asia on varma – vaikuttaminen on osa  
jokaisen kirjastolaisen työtä.
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