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1 Yhteenveto 
 
Turun seudun Paras-hankkeessa on toiminut palvelutyöryhmän alaisena kirjastotyöryhmä, jonka keskeisin 
tehtävä oli toteuttaa seutukirjastoselvitys. Nyt käsillä oleva selvitys on samalla vastaus Turun seudun val-
tuustojen hyväksymään kunta- ja palvelurakennehankkeen toimenpidesuunnitelmaan, jossa kirjastoille an-
nettiin tehtäväksi Loki-kirjastojen lainausjärjestelmän laajentaminen Turkuun ja Lietoon, seudullinen virtuaa-
linen kirjastojärjestelmä, lähi-, alue- ja seututason suunnitelmat kirjastopalvelujen tuottamisesta sekä selvitys 
seudullisen kirjastotoimen perustamisesta. 
 
Tähän seutukirjastoselvitykseen osallistuivat Turun, Kaarinan ja Raision kaupunginkirjastojen lisäksi Auran, 
Liedon, Mynämäen, Paimion, Ruskon ja Sauvon kunnankirjastot. Selvitystä on tehty opetusministeriön tuella. 
 
 
Taustaa 
 
Kirjastojen toimintaympäristö ja toimintamuodot ovat nopeassa muutoksessa samalla kun kuntien talous ki-
ristyy. Muutoksia tapahtuu väestörakenteessa, ihmisten elämäntyylissä, toiminta-alueissa sekä tietoyhteis-
kuntakehityksessä ja yhteiskuntakehityksessä yleensäkin. Elintapojen ja koko yhteiskunnan muutokset, kir-
jastoon kohdistuvien vaatimusten muuttuminen ja kiristynyt talous pakottavat kirjastot kehittämään entistä 
tiiviimpiä yhteistyömuotoja. 
 
Parhaillaan on meneillään monia kansallisia hankkeita, jotka vaikuttavat olennaisesti myös varsinaissuoma-
laisten kirjastojen tulevaisuuteen. Nämä liittyvät pääasiassa kirjastojen verkkopalvelujen ja tietojärjestelmien 
kehittämiseen sekä kirjastopalvelujen valtakunnallisiin laatukriteereihin. Erityisen merkittävä yleisten kirjasto-
jen kannalta on Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke KDK, jossa on suunnitteilla kansallinen yhteisluettelo 
ja asiakasliittymä. Onnistuessaan hanke nostaisi kerralla Suomen kirjastojen järjestelmäkehityksen uudelle 
tasolle, jossa on mahdollisuus koko maan kattavaan kaikkien muistiorganisaatioiden yhteiseen asiakasliitty-
mään, jonka kehittämistä valtio tukee. 
 
Vuonna 2008 laadittiin osana maakuntakirjastotoimintaa Varsinais-Suomen kirjastojen yhteistoiminnan linja-
ukset. Lähtökohtana oli, että jokaisella varsinaissuomalaisella on käytettävissään laadukkaat, jatkuvasti uu-
distuvat ja kustannustehokkaasti hoidetut kirjastopalvelut. Yhteistyön tuoman kustannustehokkuuden nähtiin 
perustuvan tehokkaaseen resurssien yhteiskäyttöön, osaamisen hyödyntämiseen yli kuntarajojen, sujuvaan 
työskentelyyn välineitä ja työtapoja kehittämällä, valtakunnalliseen kirjastojärjestelmäyhteistyöhön, verkko-
palvelujen tuottamiseen yhteistyössä ja logistiikan optimointiin. 
 
 
 
Katsaus selvitysalueen nykytoimintaan 
 
Selvitysalueen kunnissa oli vuonna 2008 kaikkiaan 275 436 asukasta, ja alueella toimii yhteensä 31 kirjas-
toa. Selvityskuntien kirjastoissa oli yli 2,7 miljoonaa käyntiä, mikä tekee kymmenen käyntiä asukasta kohden. 
Verkkokäyntejä oli yhteensä yli 4,3 miljoonaa ja lainoja lähes viisi miljoonaa. Kirjastojen kokoelmissa oli tar-
jolla yhteensä 1,7 miljoonaa nidettä ja vuoden aikana kokoelmia uusittiin 100 000 kirjalla ja muulla tallenteel-
la. Kirjastoissa oli henkilökuntaa yhteensä 220 henkilötyövuotta, ja lisäksi niissä työskenteli ulkopuolisella 
rahoituksella noin 20 henkilöä. Kirjastojen menot olivat yhteensä lähes 15 miljoonaa euroa, mistä henkilös-
tömenojen osuus oli puolet. Kirjastoaineiston hankintamenot olivat noin kaksi miljoonaa euroa. Kirjastojen 
kesken oli suuria eroja palvelujen tarjonnassa, kirjastojen käytössä ja kuntien panostuksessa. 
 
Kirjastot ovat toimineet perinteisesti yhteistyössä ja ne ovat hyvin sitoutuneet kehittämään yhteisiä palveluja. 
Yhteistyön tiivistämisen edellytyksenä on, että kirjastoilla on käytössään yhteinen tietojärjestelmä. Kaikki 
selvitysalueen kirjastot eivät kuulu Vaski-yhteisjärjestelmään, ja toisaalta yhteisjärjestelmässä on mukana 
kolme tämän selvityksen ulkopuolella olevaa kuntaa. Yhteisjärjestelmän laajentaminen muihin selvitysalueen 
kirjastoihin tulee mahdolliseksi vasta, kun järjestelmän uusi versio valmistuu ja selvitysalueella käytössä ole-
vat kaksi järjestelmää yhdistyvät.  
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Seudullisen yhteistyön vaihtoehdot 
 
Selvitystyöryhmän tehtävänä oli selvittää, mitkä seudullisen yhteistyön vaihtoehdoista sopivat parhaiten Tu-
run seudun kirjastoyhteistyöhön. Seudulliselle yhteistyölle on käytännössä kolme vaihtoehtoa: kirjasto osto-
palveluna, isäntäkuntamalli ja aktiivinen yhteistyö ilman hallinnollista yhdistymistä. Kaksi ensimmäistä vaih-
toehtoa ovat hallinnollisia malleja, ja yleensä seutukirjasto-termillä tarkoitetaan jompaakumpaa niistä.  
 
Ostopalvelu voi toimia käytännössä ns. tilaaja-tuottaja-mallin mukaan, jolloin erotetaan toisistaan palvelujen 
järjestämisvastuu sekä palvelujen tuottaminen. Seutukirjastossa mukana oleva kunta toimii tilaajana ja 
yleensä seudun keskuskunta tuottajana. Tässä toimintamallissa tehdään palvelusopimus, joka ohjaa tuotta-
jan ja tilaajan välistä toimintaa. Ostopalvelussa palvelut on tuotteistettava ja palvelun laatu on määriteltävä. 
Kirjastopalvelujen tuottamisesta ostopalveluna on selvitysalueellakin useita pienimuotoisia esimerkkejä (esi-
merkiksi kirjastoautopysäkkien ostaminen naapurikunnalta). 
 
Isäntäkuntamallissa yksi toimijoista valitaan isäntäkunnaksi, joka vastaa palvelujen järjestämisestä ja hallin-
nosta. Sopimuksen muut osapuolet maksavat isäntäkunnalle kirjastopalveluista sovitulla tavalla. Sopimuk-
sessa määritellään, miten sopimuskunta osallistuu hallintoon. Seutukirjaston budjetista vastaa isäntäkunnan 
hallinto, mutta yleensä suositellaan että talousarvio ja toimintasuunnitelma valmistellaan yhteistyössä. 
 
Hallinnollisen yhdistymisen vaihtoehtona voi olla vapaamuotoisen yhteistyön kehittäminen. Yhteistyötä voi-
daan kehittää monin tavoin palvelulähtöisesti ilman yhteistä hallintoa. Tällöinkin edellytyksenä on yhteinen 
kirjastojärjestelmä. Aktiivisessa yhteistyössä kirjastopalvelujen sisällöllinen kehittäminen ja palvelujen tuot-
taminen suuremmissa kokonaisuuksissa korostuvat ja hallinto jää ennalleen. Tällöin tarvittavat päätökset 
tehdään jokaisessa kunnassa erikseen. 
 
Selvitystyöryhmän näkemyksen mukaan hallinnollisella yhdistymisellä on ainakin seuraavat edellytykset: 
 

− Seutukirjaston tavoitteena tulee olla asiakaslähtöinen ja kustannustehokas toiminta sekä tasalaatui-
nen palvelu. 

− Seutukirjastoalueen tulee perustua yhteiselle asiointialueelle. 
− Seutukirjaston muodostavilla kirjastoilla tulee olla yhteinen kirjastojärjestelmä ja logistiikka. 
− Kirjastoilla tulee olla ennestään yhteistyötä ja riittävän yhtenäiset toimintaperiaatteet  
− Kuntien panostuksen kirjastopalveluihin tulee olla samantasoista. Yhteishallinto edellyttää resurssien 

harmonisointia, erityisesti asukaskohtaisen aineistomäärärahan ja henkilöstömäärän sekä yhtenäisen 
palkkatason osalta.  

 
 
 
Nykytilanteen arviointi Turun seudulla 
 
Turun seutukirjastoselvitykseen osallistuvilla kirjastoilla on runsaasti yhteistyötä, mutta myös parantamisen 
varaa: 
 

- Kirjastot ovat toimineet pitkään yhteistyössä, osin keskenään ja osin muissa kokoonpanoissa.  
 

- Hankintayhteistyöstä on kokemusta aineisto-, logistiikka- ja osittain IT-palvelujen kilpailutuksista. Tur-
ku on kilpailuttanut aineistohankinnat, ja mukaan tulleet kunnat ovat säästäneet sekä aineistojen hin-
noissa että kilpailutuksen vaatimassa työmäärässä. Vastaava hyöty on tullut kirjastojen välisistä kulje-
tuksista. 

 
- Kirjastot ovat sitoutuneet kehittämään palveluja yhteistyössä ja useimmissa selvitysalueen kirjastois-

sa on yhtenäiset tai lähes samanlaiset toimintakäytännöt.  
 
- Selvitysalue on maantieteellisesti ja asiointialueeltaan epäyhtenäinen. Selvitykseen osallistuvien kun-

tien väliin jää alueita (kuntia), jotka ovat selvityksen ulkopuolella. 
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- Vaski-järjestelmä, yhteinen logistiikka ja yhteinen varausjono kattavat vain osan selvitykseen osallis-
tuvista kirjastoista eivätkä kaikki Vaski-järjestelmän kirjastot ole mukana seutukirjastoselvityksessä. 
Selvitykseen osallistuvissa kunnissa on lisäksi käytössä kaksi eri tietojärjestelmää.  

 
- Kirjastojen käytössä olevat resurssit vaihtelevat, kun käytetään mittareina asukaskohtaisia määrära-

hoja  
 

- Kirjastot ovat kiinteä osa kuntansa sivistys- ja kulttuuripalveluja, ja kirjastoilla on oma roolinsa kuntien 
strategioissa, palveluprosesseissa ja kuntien sisäisissä yhteistyöverkostoissa. 

 
Yhteenvetona voi todeta, että kirjastoilla on pitkälle vietyä yhteistyötä ja sitä on mahdollista ja tulee syventää 
edelleen myös ilman rakenteellisia muutoksia. Tässä kokoonpanossa seutukirjaston perustaminen ei ole 
järkevää, mutta yksittäiset kunnat voivat halutessaan solmia yhteenliittymiä ja toimia näin suurempina koko-
naisuuksina alueellisessa yhteistyössä. 
 
 
 
Ehdotus kirjastojen seudullisen yhteistyön malliksi Turun seudulla 
 
Selvitykseen osallistuvien kirjastojen näkemyksen mukaan hallinnollisen yhdistymisen edellytykset eivät täy-
ty.  
 
Sen sijaan kirjastot tekevät tiivistä yhteistyötä ja tavoittelevat sen avulla asiakaslähtöistä palvelua ja kaikkia 
hyödyttävää kustannustehokasta toimintaa. Yhteistyön kehittämisessä on vielä runsaasti tehtävää ja mahdol-
lisuuksia. Tiiviin seudullisen yhteistyön edellytys on yhteinen kirjastojärjestelmä. Erityisen tärkeää on tällöin 
kirjastojärjestelmän uudistaminen mahdollisimman pian ja sen jatkuva kehittäminen. 
 
Työryhmä ehdottaa, että Turun seudun kirjastoille laaditaan vuonna 2010 strateginen yhteistyösuunnitelma, 
johon sisällytetään konkreettinen toimenpideohjelma aikatauluineen. Suunnitelma kattaa esimerkiksi nelivuo-
tiskauden. Suunnitelma käsitellään kunnissa vuonna 2011, ja yhteistoimintaa suunnataan jatkossa sen pe-
rusteella. Yhteistyösuunnitelman tulisi kattaa ainakin seuraavat asiat: 
 

- Uudistetaan kirjastojärjestelmää vuonna 2010 ja laajennetaan Vaski-yhteistyökokoonpanoa niin, että 
halukkaat kirjastot voivat liittyä mukaan. Tässä yhteydessä määritellään myös Turun kaupunginkirjas-
ton osuus järjestelmän tuessa ja ylläpidossa sekä se, miten tukitehtävien kustannukset jaetaan. 

 
- Kehitetään yhteisiä verkkopalveluja ja hyödynnetään entistä tehokkaammin tekniikan mahdollisuuk-

sia.  
 

- Selkeytetään ja yhtenäistetään edelleen toimintatapoja alueiden erityispiirteitä kunnioittaen. 
 

- Määritellään kirjastojen palvelutuotteet ja niiden laadulliset kriteerit sekä kirjastojen toimintakonseptit. 
 

- Laaditaan aikataulu kuntien resurssien harmonisoinnille erityisesti henkilöstömenojen, kirjastoaineis-
tomenojen ja palkkauksen osalta. 

 
- Selvitetään seudun muiden kuntien/kirjastojen halukkuus liittyä mukaan yhteistyösuunnitelman laati-

miseen.  
 

- Tarkistetaan seudullisen yhteistyön rajaukset suhteessa koko maakuntakirjastoalueen yhteistoimin-
taan. Lähtökohtana tiiviille yhteistyölle on Vaski-järjestelmä. 

 
 
Vaikka selvitystyöryhmä ei tässä vaiheessa ehdota mukana olevien kuntien kirjastolaitosten hallinnollista 
yhdistymistä, se pitää tärkeänä yhteistyön vahvistamista ja tehostamista asiakaspalvelun laadun ja toimin-
nan kustannustehokkuuden näkökulmasta.  
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Samalla kirjastoissa tulee seurata seudullisen yhteistyön kehittymistä muilla alueilla ja omissa kehysorgani-
saatioissa, ja ottaa se huomioon jatkoyhteistyössä. Kirjastotoimenjohtajat toimivat edelleen osana oman kun-
tansa hallinto-organisaatiota ja johtoryhmien jäseninä. Jos myöhemmässä vaiheessa päädytään hallinnon 
yhdistämiseen, on tärkeää, että kaikki siihen mukaan tulevat kirjastot ovat seutukirjastokunnossa. 
 
 

2 Toimeksianto ja selvityksen tekijät 
 
2.1 Toimeksianto 
 
Valtioneuvosto käynnisti keväällä 2005 Paras-hankkeen kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi. Turun 
seudun valtuustot hyväksyivät vuonna 2007 (esimerkiksi Turun kaupunginvaltuusto 27.8.2007 § 176) kunta- 
ja palvelurakennehankkeen toimenpidesuunnitelman, jossa kirjastoille asetettiin seuraavat neljä tavoitetta.  
 
1 Loki-kirjastojen lainausjärjestelmän laajentaminen Turkuun ja Lietoon 

Vastuukunnat Raisio, Turku ja Lieto. 
 
2 Seudullinen virtuaalinen kirjastojärjestelmä 

Vastuukunta Turku. 
 
3 Lähi-, alue- ja seututason suunnitelmat kirjastopalveluiden tuottamisesta 

Vastuukunta Turku. Sisältää mm. tietokantojen yhdistämisen asiakkaan suuntaan, yhteisen logistiikan ja 
kirjastojen erikoistumisen. 

 
Kohdat 1-3 ovat käytännössä saman asian eri puolia, ja niitä on edistetty kokonaisuutena seuraavasti:  
 
Keväällä 2008 perustettiin Loki-järjestelmän pohjalle Vaski-järjestelmä, jonka ylläpitovastuu on Turulla ja 
jonka ylläpitokustannuksiin kaikki mukana olevat kunnat osallistuvat asukaslukujensa mukaisessa suhtees-
sa. Vaski-järjestelmässä ovat mukana seuraavat kunnat: Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, 
Raisio, Rusko, Taivassalo ja Turku. Loki ja Vaski ovat ns. yhteisjärjestelmiä, joissa mukana olevien kuntien 
kirjastokokoelmat ovat yhteisessä tietokannassa ja kaikkien yhteisessä käytössä ja joissa voi asioida yhdellä 
kirjastokortilla. 
 
Yhteiset aineistokuljetukset aloitettiin 1.4.2009 koko Vaski-järjestelmän alueella. Vaski-järjestelmän piirissä 
on yhtenäistetty toimintakäytäntöjä ja maksuja, ja kirjastojen yhteiset käyttösäännöt ovat valmistumassa. 
Vaski-järjestelmällä on johtoryhmä, jossa ovat mukana kaikkien yhteisjärjestelmässä mukana olevien kunti-
en kirjastotoimenjohtajat. 
 
Yhteisjärjestelmän edellytyksenä on, että kirjastoilla on käytössään sama tietojärjestelmä. Vaski-
järjestelmässä se on PallasPro. Kaarinan ja Auran kirjastoilla on käytössään ATP Origo-järjestelmä. Yhteis-
järjestelmän laajentaminen Kaarinaan, Paimioon ja Sauvoon sekä toisaalta Auraan tulee mahdolliseksi vas-
ta, kun järjestelmän uusi versio valmistuu, jolloin edellä mainitut järjestelmät yhdistyvät.  
 
Tavoitteena on uusia kirjastojärjestelmä (versiopäivitys) vuoden 2010 aikana. Se mahdollistaa myös Kaari-
nan, Paimion, Sauvon ja Auran liittymisen Vaski-yhteisjärjestelmään niin halutessaan. 
 
4 Selvitetään seudullisen kirjastotoimen perustaminen 

Vastuukunnat Turku ja Raisio. Turun ja Raision kaupunginvaltuustot ovat osaltaan päättäneet, että PA-
RAS-hankkeeseen sisältyvä selvitys seudullisen kirjastotoimen perustamisesta tulee tehdä vuoteen 
2010 mennessä.  

 
Turun seudun Paras-hankkeen palvelutyöryhmä päätti 19.6.2008, että PARAS -työtä jatketaan siten, että 
kaupunkiseutusuunnitemassa mainittujen hankkeiden ajankohtaisuus, vetovastuu ja jatkotoimenpiteet arvioi-
daan sitä varten perustettavissa alatyöryhmissä. Kulttuuritoimessa tällainen alaryhmä on kirjastoasioiden 
alaryhmä, jonka puheenjohtajaksi nimettiin Turun kirjastotoimenjohtaja Inkeri Näätsaari.  
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Kirjaston Paras-työryhmän keskeisin tehtävä on toteuttaa seutukirjastoselvitys. Päätöksen mukaan kirjasto-
asioiden työryhmän kokoonpanossa huomioidaan Turun seudun kirjastoiden olemassa oleva yhteistyö siten, 
että kirjastoasioiden seudullinen yhteistyö voi kattaa myös PARAS- selvityskuntien ulkopuolisia kuntia.  
 
Opetusministeriö on myöntänyt Turun kaupunginkirjastolle avustusta Varsinais-Suomen kirjasto –
hankkeeseen. Siihen sisältyi yhtenä osiona seutukirjaston selvittäminen. 
 
Tämä Turun seudun seutukirjastoraportti toteuttaa kaikkia edellä esitettyjä tehtävä. 
 

 
 

2.2 Selvitysryhmän kokoonpano ja työskentely 
 
Kutsuttaessa kokoon kirjastoasioiden työryhmää otettiin Paras-hankkeen palvelutyöryhmän päätöksen mu-
kaan huomioon Turun seudun kirjastojen olemassa oleva yhteistyö. Sen mukaan kirjastoasioiden seudulli-
nen yhteistyö voi kattaa myös PARAS- selvityskuntien ulkopuolisia kuntia.  
 
Turun kaupunginkirjasto pyysi halukkaita maakunnan kirjastoja ilmoittautumaan mukaan seutukirjastoselvi-
tykseen. Halukkaiksi ilmoittautuivat Turun, Kaarinan ja Raision kaupunginkirjastojen lisäksi Auran, Liedon, 
Mynämäen, Paimion, Ruskon ja Sauvon kunnankirjastot.  
 
Selvitystyöryhmään kuuluivat kustakin kirjastosta kirjastotoimenjohtajat. Lisäksi Turun kaupunginkirjasto 
asetti sihteerin, ja ryhmän jäsen Ulla-Maija Maunu jatkoi ryhmässä siirtyessään Aurasta Turkuun 1.10.2009. 
Ryhmän kokoonpano oli seuraava: 
 
Turku kirjastotoimenjohtaja Inkeri Näätsaari, puheenjohtaja 
 projektisuunnittelija Susanna Sandell, sihteeri 

vs. osastonjohtaja Ulla-Maija Maunu 1.10. alkaen 
Kaarina kirjastotoimenjohtaja Maija Söderblom  
Raisio kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo, varapuheenjohtaja  
Lieto kirjastotoimenjohtaja Päivi Kettula 
Paimio kirjastonjohtaja Hannele Tuominen 
Mynämäki kirjastonjohtaja Viktoria Kulmala 
Rusko kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Jan-Erik Ylitalo  
Aura  kirjastotoimenjohtaja Ulla-Maija Maunu 30.9. saakka 

sivistystoimenjohtaja Pekka Tolvanen 1.10. alkaen 
Sauvo kirjastonjohtaja Päivi Inkinen 
 
Projektissa on kuultu eritysasiantuntija Maisa Loviota Kuntaliitosta. 
 
Ryhmän tapaamisille määriteltiin alussa teemat. Lisäksi sovittiin, että joitakin teemoja työstämään voidaan 
perustaa tarpeen mukaan pienempiä työryhmiä.  
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Aikataulutettu työsuunnitelma 
   
Selvitystyöryhmän työ ajoittui ajalle 28.1.–21.10.2009. Ennen raportin jättämistä ryhmä kokoontui kaikkiaan 9 
kertaa. Lisäksi sovittiin tapaaminen jatkotyöskentelyn suunnittelua varten. 
 
 
28.1. Selvityksen tavoitteet, päätehtävät, aikataulu ja työskentelytapa 
5.3.  Kirjastojen nykytoiminta tilastojen pohjalta 
8.4. Kirjastojen nykytoiminnan tunnusluvut ja kirjastojen konseptointi 
13.5. Kuntaliiton asiantuntijan kuuleminen 
2.9. Yhteistyövaihtoehtojen analysointi ja valinta 
23.9. Seudullisen yhteistyön vaihtoehdot, nykytilanteen arviointi, kirjastojen yhteistyön malli ja sisältö 

Turun seudulla 
29.9. Hallinnollisen yhdistymisen karikot, raportin työstäminen 
13.10. Toimenpiteet, aikataulu ja raportin työstäminen 
21.10. Raportin viimeistely 
11.11. Jatkotyöskentelyn suunnittelu 
 
 
 

3 Selvityksen taustaa 
 
Kirjastojen toimintaympäristö ja toimintamuodot ovat nopeassa muutoksessa samalla kun taloustilanne kiris-
tyy. Muutoksia tapahtuu väestörakenteessa, ihmisten elämäntyylissä, toiminta-alueissa sekä tietoyhteiskun-
takehityksessä ja yhteiskuntakehityksessä yleensäkin.  
 
Kirjastoverkko on maanlaajuinen ja kirjastot ovat jo kauan tehneet yhteistyötä sekä valtakunnallisesti että 
alueellisesti. Tulevaisuudessa yhteistyön merkitys kasvaa edelleen ja on tärkeää karsia päällekkäistyötä, 
tiivistää yhteistyötä ja jakaa vastuita entistä enemmän. Parhaillaan ollaan kehittämässä monia valtakunnalli-
sia hankkeita, joissa myös varsinaissuomalaisten kirjastojen on järkevää olla mukana. Tällaisia ovat esimer-
kiksi Kansallinen digitaalinen kirjasto, yhteinen valtakunnallinen nimekerekisteri, kaunokirjallisuuden verkko-
palvelu Kirjasampo, nuortenkirjallisuuden verkkopalvelu Sivupiiri ja lastenkirjallisuuden verkkopalvelu Okarii-
no. 
 
Kirjastojen perinteinen asiakaskunta on muuttumassa moninaisemmaksi väestörakenteen muutoksen myötä. 
Maahanmuuttajien osuus väestöstä kasvaa ja on tärkeää tukea heidän integroitumistaan ja toisaalta mahdol-
lisuutta säilyttää oman kulttuurinsa arvokas perintö. Nuorten vapaa-ajasta kilpailee kirjaston lisäksi moni muu 
toimija ja erityisesti verkkomaailma houkuttaa nuoria. Ikääntyvä väestö tarvitsee omat erityispalvelunsa. Ta-
loudellisen laskusuhdanteen aikana työttömyys kasvaa, ja silloin myös kirjastojen tulee pyrkiä ehkäisemään 
kansalaisten syrjäytymistä ja vahvistamaan jokaisen osallisuutta yhteiskuntaan. 
 
Elintapojen ja koko yhteiskunnan muutokset, kirjastoon kohdistuvien vaatimusten muuttuminen ja kiristynyt 
talous pakottavat kirjastot kehittämään entistä tiiviimpiä yhteistyömuotoja. Erityisesti pienten kirjastojen on 
vaikea yksin pysyä alan nopean kehityksen mukana. Samalla kun taloudelliset resurssit käyvät yhä tiukem-
miksi, palveluvaatimukset kasvavat. Teknologian kehitys taas antaa kirjastoille enemmän mahdollisuuksia 
tehostaa yhteistyötä. Yhteiset järjestelmät muuttavat oleellisesti kirjastokäyttäytymistä ja kirjastojen asiakas-
palvelun luonnetta, kun kotikoneelleen voi saada kerralla usean kirjaston tarjonnan ja yhteisen logistiikan 
avulla tarvittava aineisto kuljetetaan sinne missä sitä tarvitaan. Kirjastossa käynti ei tarkoita vain kirjojen ja 
muiden aineistojen hakua tai lainausta, vaan entistä useammin osallistumista kirjaston monipuolisia kulttuu-
risisältöjä avaavaan toimintaan. 
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3.1 Kirjaston toimintaa ohjaavia säädöksiä, ohjelmia ja strategioita  
 
 
Kirjastolaki ja kirjastoasetus 
 
Kirjastopalvelu on kunnan peruspalvelu ja kirjastotoiminnasta säädetään kirjastolaissa. Voimassa oleva kir-
jastolaki on vuodelta 1998. Sen mukaan ”yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää 
väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, 
taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjasto-
toiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivis-
tyksellisten sisältöjen kehittymistä.”1  
 
Kunnan tehtävänä on kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen, mutta se voi järjestää kirjasto- ja tietopalvelut 
itse taikka osittain tai kokonaan yhteistyössä muiden kuntien kanssa tai muulla tavoin. Kunta vastaa siitä, 
että palvelut ovat Kirjastolain mukaisia.  

Lain mukaan asiakkaiden käytettävissä tulee olla kirjasto- ja tietopalvelualan henkilöstöä sekä uusiutuva kir-
jastoaineisto ja –välineistö. Kirjaston omien kokoelmien käyttö kirjastossa ja niiden lainaus on maksutonta. 
Muista kirjaston suoritteista kunta voi periä enintään suoritteen omakustannusarvoa vastaavan maksun. 
 
Kirjastoasetuksessa2 määrätään konkreettisemmin kirjastopalvelujen järjestämisestä, muun muassa maa-
kuntakirjastotehtävistä ja henkilökunnan kelpoisuusvaatimuksista.  
 
Kirjastolainsäädäntöä tullaan lähiaikoina uudistamaan. 
 
 
 
Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma 2007 
 
Matti Vanhasen II hallituksen ohjelman 2007 linjausten mukaan: ”Vahvistetaan kirjastojen roolia lähipalvelui-
na ja kansalaisten oppimisen, tietohuollon ja kulttuurin monipalvelujärjestelmänä.” 
 
 
 
Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 
 
Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan tavoitteena on luoda Suomesta kansainvälisesti vetovoimainen, 
ihmisläheinen ja kilpailukykyinen osaamis- ja palveluyhteiskunta. Toimilla helpotetaan ihmisten arjen palve-
luiden saatavuutta, lisätään kilpailukykyä ja tuottavuutta, edistetään alueellista ja sosiaalista tasa-arvoa sekä 
turvataan julkisten palveluiden saatavuus ja laatu. Neuvottelukunnan tehtävänä on varmistaa edellisellä halli-
tuskaudella laaditun kansallisen tietoyhteiskuntastrategian käytännön toteutuminen.  
  
Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta on käynnistänyt uuden kansallisen tietoyhteiskuntastrategian val-
mistelun. Strategian tavoitteena on näyttää tie tietoyhteiskunnan seuraavaan vaiheeseen. Tiivis strategia 
ohjaa Suomea matkalla kohti uudenalaista palvelu- ja verkostoyhteiskuntaa. Strategia valmistuu syksyllä 
2010 ja esittää myös mallin tietoyhteiskuntapolitiikan koordinoimiseksi seuraavalla hallituskaudella. Uusi stra-
tegia tuo ensimmäistä kertaa yhteen tietoyhteiskunta-, viestintä- ja innovaatiopolitiikkaa. 
  
Strategiaa valmistellaan laajassa yhteistyössä. Tavoitteena on mahdollisimman avoin valmisteluprosessi. 
Työ käynnistyi syyskuussa toimintaympäristöä luotaavalla verkkokyselyllä, jonka tuloksia koostetaan parhail-

                                                 
1 Kirjastolaki 1998/904 § 2 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980904 
2 Kirjastoasetus 18.12.1998/1078 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19981078 
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laan. Tuloksia on myöhemmin mahdollista kommentoida Arjentietoyhteiskunta.fi:n Tietoyhteiskunnan tulevai-
suus -osiossa3, jossa käydään keskustelua koko strategiaprosessin ajan. 
 
 
 
Opetusministeriön kirjastopolitiikka 2015 
 
Opetusministeriö on juuri julkaissut uuden yleisiä kirjastoja koskevan kirjastopolitiikka-asiakirjan Opetusmi-
nisteriön kirjastopolitiikka 20154. Siinä määritellään Suomen yleisten kirjastojen toiminnan suunta ja päämää-
rä, ja se on pohjana sekä säädösvalmistelulle että valtion rahoitukselle.  
 
Kirjastopalvelut toteuttavat ja vahvistavat perusopetuksen ohella Suomen perustuslaissa todettuja jokaisen 
kansalaisen sivistyksellisiä oikeuksia. Kirjastopolitiikkaohjelman mukaan tavoitteena on varmistaa kansalais-
ten tiedon ja kulttuurin saatavuus ja saavutettavuus myös verkottuneessa tieto-, kansalais- ja oppimisyhteis-
kunnassa.  
 
Merkityksellisen tiedon saatavuus on kansalaisten kannalta entistä tärkeämpää ja vaativampaa digitaalises-
sa yhteiskunnassa. Kehittyneet ja asiakkaiden tarpeita vastaavat kirjasto- ja tietopalvelut vähentävät digitaa-
lista kuilua ja tiedollista syrjäytymistä. Politiikkaohjelman mukaan kirjastojen laajentuneet tehtävät ja kirjaston 
muita kunnan toimintoja tukeva ja edistävä vaikutus edellyttävät myös kuntarahoituksen uudelleen arviointia. 
Muuttuneet vaatimukset lisäävät korkea-asteen ammattihenkilöstön tarvetta samalla, kun kirjastoissakin jää 
runsaasti eläkkeelle korkeakoulutettua henkilöstöä. Kirjastotyö painottuu yhä enemmän kokonaisvaltaiseen 
tiedonhallintaan, ja kirjaston palvelut perustuvat informaation jalostamiseen, soveltamiseen, yhdistelyyn ja 
hyödyntämiseen lisäarvon tuottamiseksi asiakkaille. Tulevaisuudessa keskeistä on myös joustavasti muun-
tuva kirjastotila sekä henkilökohtainen palvelu niin fyysisessä tilassa kuin tietoverkoissakin. Sisältökeskeiset 
kirjastopalvelut ja kansalaisten opastaminen tiedonhallintataitoihin vaativat enemmän panostusta kuin perin-
teinen kirjastopalvelu.  
 
Kirjastopolitiikkaohjelman mukaan kunnallisella tasolla suurimmat kirjastoa koskevat haasteet ovat osaamis-
tason nostaminen, rahoituksen uudelleenarviointi muuttuvien vaatimusten mukaan sekä esi- ja perusopetuk-
sen ja toiseen asteen opetuksen kirjastopalvelujen järjestäminen. Kansallisella tasolla pyritään perussopi-
mukseen, jolla turvataan keskeisten sähköisten tieto- ja kulttuurituotteiden saaminen kaikkien kansalaisten 
käyttöön. 

Osaamistason nostamistarpeeseen opetusministeriö on vastannut valmistelemalla esityksen kirjastoasetuk-
sen muuttamiseksi. 5 Muutoksella on tarkoitus parantaa yleisten kirjastojen henkilöstön kelpoisuutta.  

Opetusministeriön esityksen mukaan kunnan kirjastolaitoksen henkilöstöstä vähintään 70 prosentilla tulee 
olla korkeakoulututkinto, opistotutkinto tai ammatillinen perustutkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suori-
tettu vähintään 35 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaatioalan aine- tai ammatilliset opinnot; tai infor-
maatio- ja kirjastopalvelualan ammattitutkinto. Vähintään 45 prosentilla tulee olla korkeakoulututkinto, johon 
sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja 
informaatioalan opinnot. Ylempi korkeakoulututkinto edellä mainittuine alan opintoineen vaaditaan kunnan 
kirjastolaitosta taikka yhtä tai useampaa toimipistettä johtavalta henkilöltä. 
 
 
 
Opetusministeriön asettama kirjastojen laatukriteerityöryhmä 
 
Opetusministeriö on asettanut 11.5.2009 työryhmän, jonka tehtävänä on laatia esitys kansallisesta yleisten 
kirjastojen toimintaa koskevasta laatukriteeristöstä. Työryhmän määräaika päättyy 31.12.2009. Työryhmän 
työn tulokset eivät olleet vielä tämän selvityksen käytettävissä, mutta valmistuttuaan niillä tulee olemaan suu-
                                                 
3 http://www.arjentietoyhteiskunta.fi/index.phtml?s=128  
4Opetusministeriön kirjastopolitiikka 2015. Yleiset kirjastot. Kansalliset strategiset painoalueet 
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kirjastot/linjaukset_ja_hankkeet/Liitteet/kirjastopolitiikka2015.pdf 
 
5 http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kirjastot/kirjastoalan_koulutus/liitteet/Asetus_muutosehdotus.pdf 
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ri vaikutus lähivuosien kirjastotoimintaan, ja myös Turun seudun kirjastot nojaavat niihin tulevassa yhteis-
työssään. 
 
Työryhmän asettamista koskevan päätöksen mukaan kriteeristöä tulee voida hyödyntää kirjastolainsäädän-
nön ajantasaistamisessa sekä laaja-alaisesti ja yhteismitallisesti kirjastotoiminnan arvioinnissa ja kehittämi-
sessä. Laatukriteeristöstä tulee olla johdettavissa tarkemmat arviointikehykset alueelliselle ja paikalliselle 
arvioinnille siten, että alueiden ja kuntien erilaisuus voidaan ottaa arvioinnissa huomioon. Laatukriteeristön 
tulee myös tukea kuntien kirjastotoiminnan itsearviointia. Työryhmän tehtävänä on lisäksi tehdä esitys, miten 
yleisten kirjastojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta voidaan kansallisesti mitata. Esityksessä tulee ottaa 
huomioon, ettei kirjastojen toiminnan vaikutus ole vain hetkeen sidottua, vaan sillä on usein kantavuutta asi-
akkaiden koko elinkaaren ajan. Työryhmä voi tehdä esityksiä myös uusista käyttöön otettavista tunnusluvuis-
ta yleisten kirjastojen tilastotietokantaan.6  
 
 
 
Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 
 
Opetusministeriö on äskettäin julkaissut maahanmuuttopoliittiset linjaukset7, jotka vaikuttavat erityisesti nii-
den kirjastojen toimintaan, joiden alueella on runsaasti maahanmuuttajia. Linjausten mukaan maahanmuut-
tajien oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin edistetään ja kirjastojen kehittämishankkeiden rahoitusta jatke-
taan ottaen huomioon maahanmuuton lisääntyviä tarpeita. 
 
 
 
Varsinais-Suomen kirjastojen yhteistyö 
 
Varsinais-Suomen kirjastot ovat opetusministeriön tuella laatineet vuonna 2008 yhteisen strategian, jossa 
tavoitteena on, että jokaisella varsinaissuomalaisella on käytettävissään laadukkaat, jatkuvasti uudistuvat ja 
kustannustehokkaasti hoidetut kirjastopalvelut. 
 
Yhteistyön tuoma kustannustehokkuus perustuu resurssien yhteiskäyttöön (erityisesti kokoelmien), osaami-
sen hyödyntämiseen yli kuntarajojen, sujuvaan työskentelyyn välineitä ja työtapoja kehittämällä, verkkopal-
velujen tuottamiseen yhteistyössä, pyrkimykseen valtakunnalliseen yhteisluetteloon ja yhteisjärjestelmään 
sekä logistiikan optimointiin.  
 
Strategian mukaan kirjastojen kriittisiä menestystekijöitä nopeasti muuttuvissa tilanteissa ovat asiakaslähtöi-
nen palvelu, tiedonalojen ja sisältöjen hallinta sekä joustavat toimintatavat. Asiakaslähtöiseen palveluun si-
sältyy muutosten ennakointi ja palvelutarpeiden tunnistaminen, palvelukonseptien kehittäminen käyttäjäryh-
mittäin ja tilan tarjoaminen käyttäjien omalle toiminnalle. Tiedonalojen ja sisältöjen hallinnassa korostuvat 
kokoelmien uudistaminen ja kulttuuriperinnön turvaaminen, tiedonhallinnan ja sisällönkuvailun kehittäminen 
sekä verkkopalvelujen ja tietojärjestelmien uudistaminen. Toimintatavoista keskeisimpiä ovat kustannuste-
hokas toiminta, sitoutuminen yhteistoimintaan, osaamisen kehittäminen ja erikoisosaamisen jakaminen sekä 
rohkeus kokeilla ja uudistaa. 8 
 
 
 
 
 

                                                 
6 http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iId=15512 
 
7 Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009 
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/opm48.pdf?lang=fi 
8 Varsinais-Suomen kirjastojen strategia 2009-2013 
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3.2 Tietojärjestelmäyhteistyöhön liittyviä valtakunnallisia hankkeita ja selvityksiä 
 
 
Kansallinen digitaalinen kirjasto 
 

Kansallinen digitaalinen kirjasto –hanke (KDK) on Kansalliskirjaston kehittämishanke, jonka tavoitteena on 
edistää kirjastojen, arkistojen ja museoiden keskeisten kansallisten tietovarantojen saatavuutta ja käytettä-
vyyttä tietoverkoissa sekä kehittää sähköisten kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilytysratkaisuja.9  

Kansallinen digitaalinen kirjasto on yksi Arjen tietoyhteiskunta -toimintaohjelmassa määritellyistä julkishallin-
non hankkeista, jotka toteuttavat valtioneuvoston periaatepäätöstä kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan ta-
voitteista ja se toteutetaan vuosina 2008-2011. 
 
KDK-hankkeen painopistealueet ovat  

- yhteisen asiakasliittymän kehittäminen kirjastojen, arkistojen ja museoiden keskeisille sähköisille tie-
tovarannoille  

- kirjastojen, arkistojen ja museoiden keskeisten, priorisoitujen aineistojen digitointi ja liittäminen osaksi 
yhteistä hakupalvelua  

- sähköisten kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilytysratkaisujen tuottaminen  

- kulttuuri- ja kulttuuriperintöaineistojen digitointia ja sähköistä saatavuutta sekä sähköisten kulttuuripe-
rintöaineistojen pitkäaikaissäilytystä koskevan osaamisen lisääminen  

Vaski-kirjastot tulevat pilotoimaan yhdessä pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastojen kanssa KDK:n asiakasliit-
tymää ja testaamaan sen soveltuvuutta yleisille kirjastoille. Jos liittymä täyttää myös yleisten kirjastojen tar-
peet, on se varteenotettava vaihtoehto myös Vaski-kirjastoille, joilla joka tapauksessa on edessään sekä 
tuotanto- että asiakasliittymän vaihto mahdollisimman nopealla aikataululla. Onnistuessaan KDK-hanke nos-
taisi kerralla Suomen kirjastojen järjestelmäkehityksen uudelle tasolle, jossa on mahdollisuus koko maan 
kattavaan kaikkien muistiorganisaatioiden yhteiseen asiakasliittymään, jonka kehittämistä valtio tukee. 
 
 
 
Kansallinen yhteisluettelo ja asiakasliittymä 
 
Yleisten kirjastojen kirjastojärjestelmät ovat murroskohdassa. Suomessa ollaan siirtymässä kansallisesta 
tallennusformaattisovelluksesta (FinMarc) kansainväliseen tallenneformaattiin (Marc21). Tämä vaatii muu-
toksia kaikkien kirjastojen tietojärjestelmiin. Samaan aikaan kirjastojen verkkopalvelut edellyttävät uudista-
mista. Verkkopalvelujen tuottaminen tulee liian kalliiksi ja niiden vaikutukset liian tehottomiksi yksittäisen 
kunnan tai seutukunnan voimin, joten yhteistyötä tulee tehdä koko valtakunnan tasolla. Myös järjestelmätoi-
mittajien omistuksissa on viime aikoina tapahtunut merkittäviä muutoksia. Meneillään olevan murroksen joh-
dosta Petri Tonteri on laatinut opetusministeriön toimeksiannosta selvityksen kansallisista yhteisluettelo- ja 
käyttöliittymäratkaisuista.10 
 
Kansalliskirjaston suunnittelemat kansallinen yhteisluettelo ja asiakasliittymä tarjoavat sosiaalisen median 
verkkopalveluilta odotettavia toiminnallisuuksia. Järjestelmän on tarkoitus olla yhteentoimiva muiden jo toteu-
tettujen ja julkisin varoin tuettujen uusien verkkopalveluiden kanssa ja antaa käyttäjille mahdollisuuksia osal-
listua palveluun eri tavoin. 
 
 
 

                                                 
9 http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/linjaukset_ohjelmat_ja_hankkeet/digitaalinen_kirjasto/ 
10 Tonteri Petri, Kansallisista yhteisluettelo- ja käyttöliittymäratkaisuista. 2009.  
http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/tyoeryhmaet_ja_selvitykset/Liitteet/Tonteri_Kansallisista_yhteisluettelo_ja_kayttoliitt
ymaratkaisuista_2009.pdf 
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Kirjastojärjestelmät nyt! 
 
Tuula Haavisto, Marja-Rii Jokinen ja Mace Ojala ovat laatineet selvityksen kirjastojen verkkopalvelujen tilan-
teesta Suomessa keväällä 200911. Kirjastojen nykyiset verkkopalvelut muodostuvat useista toisilleen irralli-
sista osista, joista yksi on kirjastojärjestelmä. Verkkopalveluja kannattaa tuottaa laajoina yhteistyöverkostoi-
na, ja kirjastojärjestelmiä tulee voida jatkossa kehittää kiinteänä osana muuta työtä.  Kirjastonkäyttäjät tarvit-
sevat vuorovaikutuksellisia palveluita, joista on yhteys myös kirjastojärjestelmään. Kirjastojärjestelmiä tulee 
kehittää nykyisistä integroiduista järjestelmistä palvelukeskeisen arkkitehtuurin (Service-oriented architecture 
SOA) mukaisiin järjestelmiin, joissa palvelukokonaisuus kootaan liittämällä yhteen erillisiä palveluita. Tämä 
edellyttää avoimia standardoituja rajapintoja.  
 
Verkkopalveluilla tulee olla tarpeeksi kattava, valtakunnallinen asiakaspohja, jotta palvelusta tulisi aidosti 
vuorovaikutteinen. Yksittäisen isonkaan kirjaston asiakasmäärä ei tähän riitä. Joissakin yhteyksissä on mai-
nittu toimivan vuorovaikutteisen palvelun minimiväestöpohjaksi viiden miljoonan väestöpohja.  Kirjastonkäyt-
täjien kannalta olisi myös selvä parannus, että useista erillisistä verkkokirjastoista päästäisiin yhteen liitty-
mään, jossa samalla kertaa näkyisivät kaikki kirjastot. Asiakas voisi halutessaan tarkentaa haun kohdistu-
maan tietylle alueelle ja tiettyyn kirjastoon, mutta samalla hänellä olisi käytettävissään kaikki eri puolilla maa-
ta tuotettu lisäinformaatio, jonka tuottamisessa myös kirjastonkäyttäjien rooli tulee vahvistumaan (vrt. muista 
verkkopalveluista tuttu Wikipedia). 
 
 
 
Yleisiltä kirjastoilta yhteinen näkemys 
 
Kirjastoissa tehdään runsaasti päällekkäistyötä dokumenttien luetteloinnissa tietojärjestelmiin, ja parhaassa-
kin tapauksessa valmiita luettelointitietoja siirretään järjestelmästä toiseen. Mikäli saadaan aikaan toimiva 
kansallinen yhteisluettelo ja asiakasliittymä, voidaan säästää päällekkäistä työtä ja kohdistaa resurssit palve-
lemaan tehokkaammin laajaa asiakaskuntaa sen muuttuvissa tarpeissa. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi 
kirjastojärjestelmille asetettaviin vaatimuksiin. 
 
Muissa Pohjoismaissa, eritoten Tanskassa, ollaan jo pitkällä kansallisen yhteisen tietovarannon yhteisessä 
kehittämisessä. Suomen kirjastot on tunnettu maailmanlaajuisesti korkeatasoisina, ja nyt järjestelmän pakol-
lisen vaihdon yhteydessä on luonteva tilaisuus parantaa palvelua ja tarjontaa tässäkin suhteessa. Myös ope-
tusministeriö tukee tämänsuuntaista kehitystä merkittävällä panostuksella. 
 
Edellä esitetyt selvitykset ja suunnitelmat viitoittavat kirjastojen tietojärjestelmäkehitystä pitkälle tulevaisuu-
teen. Yleisten kirjastojen tulee määritellä omat tavoitteensa yhteisluettelolle ja asiakasliittymälle. Tämä työ on 
tarkoitus tehdä vielä kuluvan vuoden aikana, jolloin se tulee olemaan pohjana myös Vaski-järjestelmän uu-
distamiselle. Yhteisjärjestelmän suunnittelu tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä valtakunnallisten hankkeiden 
kanssa. Vuoden 2010 aikana selviää, tarvitaanko ennen uuteen järjestelmään siirtymistä versiopäivitys. Mi-
käli valtakunnallinen yhteisjärjestelmä viivästyy, on versiopäivitys joka tapauksessa sitä ennen tehtävä. 

                                                 
11 Kirjastojärjestelmät nyt!  
http://wiki.kirjastot.fi/index.php/Kirjastoj%C3%A4rjestelm%C3%A4t_nyt!#Pyrkimyksen.C3.A4_yhten.C3.A4inen_rajapint
a 
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4 Seutukirjastoselvitykseen osallistuvat kunnat 
 
Seutukirjastoselvitykseen osallistuvat seuraavat kunnat: Turku, Kaarina, Raisio, Lieto, Paimio, Mynämäki, 
Rusko, Aura ja Sauvo. 

 
 

Selvityskunnat 

 
Selvitysalue ja kirjastoyhteistyöalueet 
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Selvitysalueen asukasluvut

Turku  175 286    63%Kaarina  29 928    11%

Raisio  24 077    9%

Lieto  15 607    6%

Paimio  10 010    4%

Mynämäki  8 031    3%

Rusko  5 724    2%

Aura  3 823    1%

Sauvo  2 950    1%

 
Seutukirjastoselvitykseen osallistuvat kunnat kuuluvat kolmeen eri yhteisjärjestelmään. Näistä yhteistyöryh-
mistä vain Peimari on kokonaisuudessaan mukana selvityksessä. Vaski-kirjastoista mukana on viisi kuntaa 
yhdeksästä. Lisäksi mukana on Loisto-kirjastoihin kuuluva Aura. 
 
 
Seutukirjastoselvitykseen osallistuvissa kunnissa oli vuonna 2008 kaikkiaan 275 436 asukasta. Asukasluvul-
taan suurin on Turku, joka kattaa 63 % seutukirjastoselvityksen asukaspohjasta. Pienin selvitykseen osallis-
tuvista kunnista on Sauvo 2 950 asukkaalla (1 %). 
  
 
 
 
 
Kunta asukasluku 
Turku 175 286 
Kaarina 29 928 
Raisio 24 077 
Lieto 15 607 
Paimio 10 010 
Mynämäki 8 031 
Rusko 5 724 
Aura 3 823 
Sauvo 2 950 
Selvitysalue 275 436 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
Vuoden 2009 alussa yhdistyneiden kuntien asukasluvut on selvityksen tilastoissa laskettu yhteen. Näitä ovat 
Kaarina-Piikkiö ja Rusko-Vahto. Asukaslukuina vertailussa on käytetty opetusministeriön vuodelta 2008 käyt-
tämiä asukaslukuja. 
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Asukkaiden ikäjakauma vuonna 2008 
 
Ikäjakaumaa, väestömuutoksia ja kielijakaumaa koskevat tilastot on tehty Tilastokeskuksen tilastojen pohjal-
ta. Tilastokeskus käyttää asukaslukuina Suomen virallisia asukaslukuja. Nämä poikkeavat hiukan opetusmi-
nisteriön käyttämistä asukasluvuista. Poikkeamat eivät kuitenkaan vaikuta tilastojen luotettavuuteen, koska 
kaikkia kirjastoja on samassa taulukossa aina mitattu samoilla mittareilla. 
 

2008 0-14 15-24 25-64 65+
Turku 13 15 55 17

Kaarina 20 10 55 14

Raisio 17 11 55 16

Lieto 22 10 55 14

Paimio 18 11 55 15

Mynämäki 18 11 53 19

Rusko 23 10 55 12

Aura 21 11 55 13

Sauvo 18 10 55 18

Selvitysalue 15 13 55 17
 
Koko maa 17 12 54 17

 
Asukkaiden ikäjakauma vuonna 2008 (%)12 

 
Selvityskuntien asukkaista oli vuonna 2008 lapsia (alle 15-vuotiaita) 42 642, nuoria (15–24-vuotiaita) 36 942, 
työikäisiä (25-64-vuotiaita) 151 361 ja eläkeikäisiä (65+) 45 729. Kunnista lapsirikkaimpia ovat Kaarina, Lie-
to, Rusko ja Aura. Turussa, Mynämäellä ja Sauvossa on eniten yli 65-vuotiaita kuntalaisia. Turussa on nuor-
ten osuus prosentuaalisesti suurin johtuen suuresta opiskelijamäärästä. Selvityskuntien ikärakenne on suh-
teellisen hyvä verrattuna koko maahan. Tosin joissakin kunnissa ikääntyneiden osuus on valtakunnallista 
keskitasoa korkeampi ja lasten osuus alhaisempi. 
 

                                                 
12 Tilastokeskus: Väestö iän (1-v.) ja sukupuolen mukaan alueittain 1980 – 2008 
http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=050_vaerak_tau_104_fi&ti=V%E4est%F6+i%E4n+%281%2Dv%2E%29+ja+
sukupuolen+mukaan+alueittain+1980+%2D+2008&path=../Database/StatFin/vrm/vaerak/&lang=3&multilang=fi 
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Kuntien väestömuutokset 2008 
 
Selvitysalueen väkiluku kasvoi hiukan vuonna 2008. Suurinta prosentuaalinen kasvu oli Sauvossa (2,6 %), 
Mynämäellä asukasluku väheni hiukan (0,1 %). Turun seudulla on runsaasti maahanmuuttajia, ja vuonna 
2008 alueelle muutti kaikkiaan 1382 maahanmuuttajaa, joista suurin osa Turkuun.  
 

2008 Asukaslu-
ku 

Tulomuutto Lähtömuut-
to

Maahan-
muutto

Maasta-
muutto

Kokonais-
muutos 

%

Turku 175 582 10 039 10 372 1 147 566 296 0,2
Kaarina 30 347 1 900 1 691 80 39 419 1,4
Raisio 24 147 1 616 1 634 75 44 70 0,3
Lieto 15772 843 785 35 23 165 1,0
Paimio 10145 640 535 23 7 135 1,3
Mynämäki 8026 328 346 11 5 -5 -0,1
Rusko 5758 301 286 4 8 34 0,6
Aura 3852 243 238 3 1 29 0,8
Sauvo 3027 178 109 4 2 77 2,5
Selvitysalue 276 656 16 088 15 996 1 382 695 1220 0,4
   
Koko maa 5326314 269 792 269 792 29 114 13 657 25 830 0,5

 
Kuntien väestömuutokset vuonna 2008 

 
Yhden vuoden väkilukutilaston pohjalta ei voi vetää laajempia johtopäätöksiä, mutta selvitysalueen väkiluku 
näyttäisi olevan niukassa kasvussa. Palvelujen käyttö yli kuntarajojen on yleistä ja alueen kuntien välillä on 
myös voimakasta työssäkäyntipendelöintiä. Väestön liikkuminen lisää myös kirjastopalvelujen käyttöä yli 
kuntarajojen. 
 
Ruotsinkielisiä, muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä ja ulkomaiden kansalaisia 2008 
 

2008 Asukasluku Suomenkieliset % Ruotsinkieliset % Muunkieliset %
Turku 175 582 88 5,2 6,7
Kaarina 30 347 94 3,6 2,4
Raisio 24 147 95 1,3 3,9
Lieto 15 772 97 1,0 1,6
Paimio 10 145 98 0,7 0,9
Mynämäki 8 026 99 0,6 0,7
Rusko 5 758 98 1,2 0,8
Aura 3 852 98 0,5 1,4
Sauvo 3 027 96 2,1 1,9
Selvitysalue 276 656 91 4,0 5,1
 
Koko maa 5 326 314 91 5,4 3,6

 
Asukkaiden kielisuhteet vuonna 200813 

 
Seutukirjastoselvitysalueen kunnista Turku on virallisesti kaksikielinen. Seuraavaksi eniten ruotsinkielisiä on 
prosentuaalisesti Kaarinassa ja Sauvossa. Turku on Suomen maahanmuuttajavoittoisimpia kuntia, ja Turus-
sa muunkielisiä on jo enemmän kuin ruotsinkielisiä. Jonkin verran maahanmuuttajia on myös Turun suurim-
missa lähikaupungeissa, Raisiossa ja Kaarinassa.  
                                                 
13 Kielisuhteet 
http://www.kunnat.net/binary.asp?path=1;29;374;36984;148786;149482;150318;150324&field=FileAttachment&version
=1  
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5 Kirjastojen nykytoiminta 
 
Kirjastojen nykytoimintaa kuvaavassa selvityksessä käytetyt tilastot ovat opetusministeriön vuoden 2008 
tilastoista, kirjastotoimenjohtajilta kerätyistä luvuista sekä kirjastojen vuoden 2009 talousarvioista. 
 
Vuoden 2009 alussa yhdistyneiden kuntaliitoskuntien, Ruskon ja Vahdon sekä Kaarinan ja Piikkiön, vuoden 
2008 tilastot on laskettu yhteen vertailun mahdollistamiseksi. Liedossa toimii kunnankirjaston rinnalla koulu-
kirjastoverkko. Kahta koulukirjastoa ja seitsemää koulukirjastokokoelmaa ylläpidetään opetustoimen resurs-
sein, mutta niiden toimintaa johtaa ja organisoi kirjasto. Tämä toiminta ei näy opetusministeriön tilastoissa. 
Hallinnon lisäksi kunnankirjaston henkilöstöstä n. 0,6 henkilötyövuotta käytetään koulukirjastojen ylläpitoon 
liittyviin tehtäviin. Tämä henkilöstöpanostus lasketaan kunnankirjaston resurssiksi, mutta syntyvät suoritteet 
eivät tilastoidu kunnankirjaston suoritteiksi. Kuntavertailuissa tämä käytäntö vaikeuttaa tilastojen ja kirjaston 
tuloksellisuuden tulkintaa.  
 
 
 
5.1 Vertailulukuja kirjastojen toiminnasta 
 
Kirjastojen toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta on systemaattisesti tilastoitu ja seurattu sekä kunnallisel-
la että valtakunnallisella tasolla. Opetusministeriön vuosittain kirjastoilta keräämät tilastotiedot on julkaistu 
vuodesta 1999 alkaen Internetistä osoitteessa http://tilastot.kirjastot.fi.  
 
Alla olevassa taulukossa on esitetty selvitysalueelta keskeisimmät toiminnan mittarit, joita ovat käynnit, verk-
kokäynnit, lainat, aineistohankinnat, tapahtumat, osallistujat, näyttelyt ja aineistoesittelyt.  
 
Käynnit ovat asiakkaiden konkreettisia kirjastotiloissa käyntejä, verkkokäynnit puolestaan kirjaston tarjoami-
en verkkopalvelujen käyntilukuja (mm. kirjaston www-sivut ja aineistotietokanta verkossa). Aineistohankinnat 
ilmoittavat kokoelmien kartunnan ja uusiutumisen, lainamäärä puolestaan sen, miten hankinta ja kysyntä 
kohtaavat. Aineistoa voidaan markkinoida ja esitellä monella tapaa. Aineistoesittelyt ovat pienimuotoisia esit-
telyjä, jolloin kullakin hetkellä ajankohtaista aineistoa saatetaan näytteille ja helpommin löydettäväksi. Tapah-
tumat ja näyttelyt ovat laajamuotoisempia ja niiden valmistelu vaatii enemmän aikaa. Osallistujamäärä kertoo 
puolestaan tapahtumien ja näyttelyjen yleisen kiinnostavuuden.  Kirjastoille ei ole toistaiseksi annettu yh-
teismitallista kriteeriä siitä, mikä on aineistoesittelyn, tapahtuman ja näyttelyn määritelmä, joten tilastot ovat 
tältä osin suuntaa antavia.  
 

Kunta 

Käynnit 
asukasta 

kohden 

Verkko-
käynnit 

asukasta 
kohden

Lainat 
asukasta 

kohden

Hankinnat 
tuhatta 

asukasta 
kohden

Tapahtu-
mat

Osallistu-
jat 

Näyttelyt ja 
aineis-

toesittelyt
Turku 10,4 19,5 16 341 1257 32510 599
Kaarina 7,0 4,8 18 385 138 4012 30
Raisio 10,4 14,4 27 562 106 3682 25
Lieto 5,7 1,4 14 317 38 777 22
Paimio 14,1 1,9 15 498 132 2080 16
Mynämäki 6,2 8,9 17 430 24 500 12
Rusko 11,2 9,8 20 640 13 140 8
Aura 14,4 17,3 28 468 46 1895 12
Sauvo 8,5 1,1 10 468 5 90 9
Selvitysalue 9,8 15,6 17,6 381 1759 45686 733

 
Keskeisimmät kirjastotoiminnan mittarit vuoden 2008 tilastoista 
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Henkilötyövuodet 1000 asukasta kohden 
 
Sen lisäksi, että kirjastot tilastoivat, paljonko niillä on henkilökuntaa 1000 asukasta kohden, seurataan myös 
sitä, kuinka suurella osalla henkilökunnasta on kirjastoammatillinen pätevyys. Voimassa olevan kirjastoase-
tuksen suositus on, että 2/3 henkilökunnasta olisi kirjastoammatillinen pätevyys. Lähiaikoina ilmestyvässä 
uudessa asetuksessa määrä on 70 %. Kirjastoissa on paljon työtehtäviä, joissa muidenkin alojen koulutuk-
sesta on etua. Kirjastoala on voimakkaasti kehittyvä ala ja palveluja tarjotaan enenevässä määrin myös ver-
kossa, minkä johdosta tietotekninen osaaminen on eduksi. Asiakasryhmien tarpeet eriytyvät ja asiakaskunta 
monipuolistuu (esim. maahanmuuttajat, ikääntyvä väestö, nuoret), jolloin näiden ryhmien erityistarpeiden 
tuntemus ja alan koulutus on eduksi. Tietosisältöjen hallinnassa on tärkeää, että kirjastoissa on henkilökun-
taa jolla on koulutusta eri tieteiden- ja taiteiden aloilta. 
 

 Asukasluku

Henkilötyövuodet 
tuhatta asukasta 

kohden
Turku 175 286 0,9
Kaarina 29 928 0,6
Raisio 24 077 0,9
Lieto 15 607 0,6
Paimio 10 010 0,5
Mynämäki 8 031 0,5
Rusko 5 724 0,8
Aura 3 823 0,8
Sauvo 2 950 0,7
Selvitysalue 275 436 0,8
 
Koko maa 5 273 331 0,8

 
Henkilötyövuodet tuhatta asukasta kohden vuonna 2008 

 
 
Opetusministeriön vuosituhannen vaihteesta peräisin oleva suositus on yksi henkilötyövuosi alkavaa tuhatta 
asukasta kohden. 50 kuntaa täyttävää tämän suosituksen, ja valtakunnallinen keskiarvo on 0,80. Suositusta 
tultaneen tarkistamaan opetusministeriön laatukriteerityöryhmässä.  
 
 
 
5.2 Kirjaston käyttö 
 
Vuosi 2008 oli selvitysalueen kirjastoille monella tavalla poikkeava. Turun pääkirjastokokonaisuus valmistui 
syksyllä 2008 ja tätä edelsi pääkirjaston taideosaston neljän kuukauden kiinniolo. Lisäksi Turun kahdeksan 
pientä lähikirjastoa oli henkilöstösäästöjen vuoksi kesällä kiinni pidempään kuin aikaisemmin, eli yli kaksi 
kuukautta. Raision pääkirjasto oli muutostöiden takia suljettuna kuukauden ajan. Auran kirjasto oli suljettuna 
viisi viikkoa lattian korjauksen vuoksi. Vaski-yhteisjärjestelmä perustettiin huhtikuussa ja tietokanta-ajojen 
takia Raision, Liedon, Mynämäen ja Ruskon aukioloissa oli yhdeksän päivän katkos. 
 
 
 
Kirjastokäynnit ja verkkokäynnit 
 
Selvityskuntien kirjastoissa oli vuonna 2008 yli 2,7 miljoonaa käyntiä, mikä tekee 9,8 käyntiä asukasta koh-
den. Verkkokäyntejä oli yhteensä yli 4,3 miljoonaa. Verkkokäynnit jakaantuivat eri yhteisjärjestelmiin seuraa-
vasti: Vaski 4 050 654, Peimari 184 615 ja Loisto-kirjastoihin kuuluva Aura 65 056. Yhteisjärjestelmien verk-
kokäyntejä ei voi erottaa kunnittain, joten ne ilmoitetaan tilastoissa asukasluvun mukaisessa suhteessa. 
Verkkokäyntejä on monissa kirjastoissa jo enemmän kuin fyysisiä kirjastokäyntejä. 
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Käynnit ja verkkokäynnit jakaantuivat vuonna 2008 kunnittain seuraavasti: 
 

Kirjastokäynnit Verkkokäynnit
Turku 1 815 717 3 417 804
Kaarina 218 051 138 999
Raisio 249 089 345 000
Lieto 88 911 160 680
Paimio 141 510 42 416
Mynämäki 49 783 71 337
Rusko 64 030 55 833
Aura 55 016 65 056
Sauvo 25 000 3 200
Yhteensä 2 707 107 4 300 325
Koko maa 55 610 930 45 956 541

 
Kirjastokäynnit ja verkkokäynnit vuonna 2008 

 
 
Kirjastonkäytössä on meneillään murrosvaihe. Kirjastoissa, joilla on toimivat ja kehittyvät verkkopalvelut ovat 
kirjastokäynnit vähentyneet, kun verkosta saa tarvittavan tiedon siitä, missä kirjastossa haluttu aineisto on 
saatavissa. Toisaalta erityisesti tietopuolisen aineiston osalta uusin ja ajankohtaisin tieto löytyy verkosta tai 
muista sähköisistä tallenteista. 
 
Vaski-kirjastoilla on yhteinen aineistotietokanta, jonka käynnit jaetaan kuntien asukaslukujen mukaisessa 
suhteessa. Muut kunnat hyötyvät näin Turun isoista verkkokävijämääristä. Valtakunnallinen Kirjastot.fi-
palvelu on kehittänyt yhteismitallisen laskentamahdollisuuden, joka julkistettiin syksyllä 2009. Sitä ennen se 
oli pilottikäytössä mm. Aurassa (keväästä 2009). Verkkotilastoinnin muutoksesta johtuen Auran verkkokäyn-
nit tulevat merkittävästi laskemaan, sillä eri palveluntarjoajien tapa laskea verkkokäyntejä vaihtelee: toiset 
esimerkiksi huomioivat käynniksi jokaisen sivulatauksen ja toiset taas laskevat yhden istunnon yhdeksi 
käynniksi, vaikka siihen sisältyisi useitakin sivulatauksia.  
 
Taulukossa on esitetty kirjastokäyntien ja verkkokäyntien määrä asukaslukuun suhteutettuna: 
 

Kirjastokäynnit ja verkkokäynnit asukasta kohden vuonna 2008
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Aurassa käynnit mukailevat kirjaston korkeita laina- ja lainaajalukuja. Kuitenkin pienissä kirjastoissa on kes-
kimäärin vähemmän verkkokäyntejä kuin suurissa. Paimion kirjaston suuret kävijäluvut ja alhaiset lainaluvut 
ovat hyvä esimerkki siitä, että kun kirjaston sijainti on hyvä ja samassa rakennuskompleksissa on myös mui-
ta toimijoita, lisääntyy kirjastossa kävijöiden määrä, vaikka lainaus ei kasvaisikaan. 
 
Verkkokäyntien laskemiseen ei toistaiseksi ole olemassa yhteistä valtakunnallista mittaria. Osa kirjastoista 
laskee verkkokäynteihin vain kokoelmatietokantakäynnit, osa myös kirjaston kotisivukäynnit. Eri palveluntar-
joajat laskevat käyntejä myös eri tavoin. Joissain palveluissa jokainen sivulataus on yhden käynnin veroinen, 
osassa taas käynti on koko istunnon mittainen, vaikka sen aikana käytettäisiin sivuja hyvinkin monipuolisesti 
ja laajasti. Kuluvan vuoden aikana on valtakunnallisesti kehitetty yhteistä verkkotilastointilaskuria, joka on 
mahdollista saada käyttöön lähiaikoina. Tämän jälkeen verkkokäyntien vertailtavuus tulee helpommaksi. 
Opetusministeriön tulkinta verkkokäyntien määrittelystä on seuraava: ”Verkkokäynti on asiakkaan suorittama 
virtuaalikäynti kirjaston ulkopuolelta kirjaston web-sivustoon, jonka aikana voi tapahtua useita eri toimintoja 
kuten fyysisen käynnin yhteydessä. Yhden käynnin aikana tapahtuvia yksittäisiä sivupyyntöjä ei lasketa 
verkkokäynneiksi. Käynneiksi ei lasketa kirjaston tiloissa asiakkaiden käytössä olevilta työasemilta tai kirjas-
ton henkilökunnan työasemilta tehtyjä käyntejä.”14 Yhteismitallisen käyntien mittaustavan käyttöönotto saat-
taa kuitenkin vielä kestää, sillä verkkokäyntien erottaminen sen mukaan mistä käynnit tulevat, voi osoittautua 
mahdottomaksi tai ylivoimaisen kalliiksi toteuttaa. Verkkokäyntien tilastointi nykyistä tarkemmin on myös tie-
tosuojan kannalta vaativaa. 
 
Kirjastojen verkkokäyntien määrän vaihteluun vaikuttaa olennaisesti se, miten aktiivisesti sivuja päivitetään 
sekä se, miten monipuolista ja vaihtuvaa ajankohtaistietoa sivut sisältävät.  Ikärakenne vaikuttaa myös, sillä 
esimerkiksi opiskelijat käyttävät keskimäärin ahkerammin verkkosivuja kuin ikääntyneempi väestö. 
 
 
 
Lainat ja lainaajat 
 
Selvitysalueen kunnista lainattiin vuonna 2008 yhteensä lähes viisi miljoonaa teosta, mikä tekee keskimäärin 
17,6 lainaa asukasta kohden. Kirjastot tilastoivat vuosittain lainaustoiminnastaan lainojen kokonaismäärän, 
asukaskohtaisen lainamäärän sekä lainaajien lukumäärän absoluuttisena lukuna ja asukasta kohden lasket-
tuna. 
 
Sama lainaaja voi kirjautua useammankin kirjaston lainaajaksi, sillä lainaajamäärät lasketaan vuosittain kir-
jastoa käyttäneiden määrästä. Lainat ja lainaajat jakaantuivat kunnittain seuraavasti: 
 

Kunta Lainoja

Lainoja 
asukasta 

kohden Lainaajia

Lainaajia 
asukkaista 

% 
Turku 2 888 165 16 67 315 38 
Kaarina 537 402 18 13 097 44 
Raisio 652 851 27 11 333 47 
Lieto 224 885 14 5 329 34 
Paimio 154 478 15 4 191 42 
Mynämäki 134 490 17 2 753 34 
Rusko 116 439 20 2 566 45 
Aura 105 720 28 1 922 50 
Sauvo 30 282 10 984 33 
Selvitysalue 4 844 712 18 109 490 40 
 
Koko maa 99777194 19 2179923 41 

 
Lainat ja lainaajat vuonna 2008 

 

                                                 
14 http://tilastot.kirjastot.fi/fi-FI/ohjeet.aspx 
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Lainaajien määrästä asukasta kohden opetusministeriön suositus on 60 %. Tähän lukuun yltää enää vain 
äärimmäisen harva kirjasto eikä selvitysalueellakaan missään kirjastossa päästy tähän tavoitteeseen. 
 

Lainat asukasta kohden ja lainaajien määrä suhteessa asukaslukuun vuonna 2008
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Lainoja asukasta kohden Lainaajia asukkaista  
 

Selvityskuntien 275 436 asukkaasta aktiivisia lainaajia oli vuonna 2008 109 490 eli 39,8 %. Aktiivisella lai-
naajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on lainannut kyseisen vuoden aikana.  
 
Kirjastoissa on lainaamisen lisäksi paljon muutakin käyttöä, joten lainaajien määrä ei tarkoita samaa kuin 
kirjastonkäyttäjien määrä. Useiden kyselytutkimusten mukaan kirjastoja käyttää noin 75-80 % väestöstä. 
Näistä noin puolet käy kirjastossa vähintään kerran kuukaudessa. 
 
Lainausluvuissa on suuria eroja. Kirjaston koko ei pelkästään tunnu vaikuttavan lainausvilkkauteen. Sen si-
jaan hyvät aukioloajat, kirjaston keskeinen sijainti, monipuolinen aineisto- ja ohjelmatarjonta sekä henkilö-
kunnan määrä ovat merkittäviä tekijöitä.  
 
Lainojen määrä ei aina suoraan korreloi lainaajien määrään, sillä esimerkiksi perheillä, koululuokilla tai päi-
väkodeilla voi olla yhteinen kirjastokortti, jolla kaikki lainaavat. Tällöin lainaajia on vähemmän, mutta samalle 
kortille tulee keskimääräistä enemmän lainoja. 
 
Yhteisjärjestelmissä, joissa on kattava keskinäinen kuljetus, voisi ennustaa lainaajamäärien joissakin kirjas-
toissa vähenevän, kun aineistoa voi tilata siihen kirjastoon, jonka sijainti on hyvä. Asiakas joka ennen on 
käyttänyt useampaa kirjastoa ja näin näkynyt useamman kirjaston lainaajatilastossa, saa nyt tarvitsemansa 
palvelun yhdestä ja samasta kirjastosta. Toisaalta kirjastojen lisääntyneet palvelut ja laaja yhteinen kokoel-
ma voivat houkuttaa uusia käyttäjiä. Yhteisjärjestelmät voivat myös vähentää asiakkaiden käyntejä par-
haimmin varustetuissa käytetyissä kirjastoissa, koska aineiston voi tilata noudettavaksi mistä tahansa yhteis-
järjestelmän piiriin kuuluvasta kirjastosta. 
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5.3 Kirjastojen kokoelmat 
 
Hankinnat 
 
Selvityskuntien kirjastoihin hankittiin vuonna 2008 yhteensä yli 100 000 uutta teosta: kirjoja, äänitteitä ja ku-
vatallenteita. Lisäksi kirjastoihin tuli lähes 4 000 lehteä. 
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Kokonaishankinnat selvitysalueella  

 
 

Kunta Kirjat % Muut kuin kirjat %
Hankinnat 
yhteensä 

Turku 49 831 83,4 9 890 16,6 59 721 
Kaarina 8 916 77,3 2 618 22,7 11 534 
Raisio 8 732 83,7 1 697 16,3 10 429 
Lieto 4 328 87,3 627 12,7 4 955 
Paimio 4 294 86,1 691 13,9 4 985 
Mynämäki 3 062 88,6 394 11,4 3 456 
Rusko 3 087 84,3 576 15,7 3 663 
Aura 1 518 84,9 271 15,1 1 789 
Sauvo 1 277 92,5 103 7,5 1 380 
Selvitysalue 85 045 83,4 16 867 16,6 101 912 
 
Koko Maa 1 793 805 84,3 333 444 15,7 2 127 249 

 
Hankintojen jakautuminen kirjoihin ja muihin aineistoihin vuonna 2008.  

Tämä tilasto ei sisällä lehtiä. 
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Hankintojen jakautuminen kirjoihin ja muuhun aineistoon vuonna 2008
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Kirjat Muut kuin kirjat  
 

 
Kirjastojen hankinnat ovat edelleen selvästi kirjapainotteisia. Osaltaan asiaan on vaikuttanut myös Kulttuuri-
rahaston kirjastoille suunnattu kampanja Kirjatalkoot, jossa kannustettiin kuntia lisäämään kirjahankintojaan 
jakamalla avustusta niille kirjastoille, jotka kasvattivat hankintojaan. Valtaosa Suomen kunnista ilmoittautui 
mukaan Kirjatalkoot-hankkeeseen. Muihin aineistoihin lasketaan kuuluvaksi mm.  cd-levyt, nuotit, kartat, dvd-
levyt, videokasetit, cd-rom –äänitteet, konsolipelit, äänikirjat, kasetit ja kielikurssit. 
  

Kunta 
Kuvatal-

lenteet 
Musiikki-
äänitteet

Muut äänit-
teet

Muut ai-
neistot Lehdet 

Turku 3 241 4 686 1 813 150 2 351 
Kaarina 1 434 746 436 2 444 
Raisio 400 937 318 42 314 
Lieto 461 8 93 65 247 
Paimio 205 327 159 0 205 
Mynämäki 112 139 91 52 139 
Rusko 327 75 139 35 123 
Aura 126 90 55 0 86 
Sauvo 36 0 67 0 58 
Selvitysalue 6 342 7 008 3 171 346 3 967 

 
Muiden aineistojen hankinnat vuonna 2008 

 
Hankintojen määrässä näkyy myös suuria vaihteluja. Eniten hankintoja asukasta kohden vuonna 2008 oli 
Vahdolla, joka liittyi Ruskoon vuoden 2009 alussa. Vuonna 2008 kirja-aineistojen hankinnat nousivat lähes 
kaikissa kunnissa, sillä Suomen Kulttuurirahasto antoi avustusta kunnille, jotka olivat lisänneet kirjahankinto-
jaan aikaisempiin vuosiin verrattuna (vuodet 2005-2006). Joillakin kunnilla on vuonna 2009 huomattavasti 
pienemmät aineiston hankintamäärärahat kuin vuonna 2008, joten kuluvalta vuodelta tilasto tulee poikkea-
maan vuoden 2008 tilastosta. 
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Hankinnat tuhatta asukasta kohden vuonna 2008
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Opetusministeriön suositus hankintojen määrästä 1000 asukasta kohden on 450. Selvitysalueen kirjastoista 
viisi pääsee tähän tavoitteeseen. Tämäkin suositus tulee todennäköisesti muuttumaan laatukriteerityöryh-
män myötä. 
 
 
 
Kokoelmat 
 
Selvitysalueen kirjastojen kokoelmissa oli vuonna 2008 yhteensä lähes 1,7 miljoonaa teosta, joista kirjoja yli 
1,5 miljoonaa.  Kirjastojen kokoelmat ovat edelleen kirja-aineistopainotteisia kuten hankinnatkin, vaikka 
muun aineiston osuus on koko ajan kasvamassa. Selvitysalueella muun kuin kirja-aineiston suhteellinen 
osuus on vähän korkeampi kuin valtakunnallisesti keskimäärin. 
 
Yleisten kirjastojen kokoelmien ei tulisi kasvaa, sillä hankitun aineiston lisäksi kirjaston kokoelmista tulee 
poistaa vanhentunutta aineistoa ja aineistoa, jolla ei ole enää kysyntää. Kuopiossa toimii valtakunnallinen 
Varastokirjasto, jonne voi lähettää aineistoa keskitetysti varastoitavaksi eikä jokaisen kirjaston näin tarvitse 
ylläpitää omaa erillistä varastoaan. Varastokirjasto lähettää tarvittaessa aineistoa kaukopalveluna maksutta 
suomalaisten kirjastojen käyttöön. Varastokirjaston palvelu on nopeaa, ja suurin osa sen käyttäjistä on ylei-
siä kirjastoja. 
 
Myös selvitysalueen kunnissa kokoelmia tulisi pikemmin karsia kuin kasvattaa, ja kirjastoissa onkin meneil-
lään tehostettuja poistoja. Kokoelmien säilytys on kallista, sillä ne vievät tilaa ja niiden käsittely vaatii jatku-
vaa työtä. Siksi ei ole mielekästä säilyttää kokoelmissa aineistoja, joilla ei enää ole käyttöä tai muuten merki-
tystä kirjastopalvelun kannalta. Tiedoltaan vanhentuneiden aineistoja ei pitäisi säilyttää lainkaan tiettyjä (lä-
hinnä kulttuurihistoriallisia) poikkeuksia lukuun ottamatta.  Kiertonopeuden parantaminen ei saa kuitenkaan 
johtaa siihen, että hankitaan vain suosituinta aineistoa, jolloin kokoelma vinoutuu.  Kaikkein pienimmissä 
yksiköissä syntyy väkisinkin tehottomuutta, koska kokoelmia ei voi uusia yhtä nopeasti kuin isommissa yksi-
köissä, ettei kokoelma kapeutuisi liiaksi. 
 
Kokoelmapolitiikkaa tulisi jatkossa käsitellä yhteistyössä selvitysalueen kuntien kesken yhteisen kokoelmalin-
jauksen aikaansaamiseksi. 
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Kunta Kirjat %
Muut kuin 

kirjat %
Kokoelmat 

yhteensä 
Turku 913 571 91,2 88 388 8,8 1 001 959 
Kaarina 134 488 87,2 19 810 12,8 154 298 
Raisio 144 167 82,8 29 897 17,2 174 064 
Lieto 83 474 92,5 6 721 7,5 90 195 
Paimio 76 530 88,9 9 581 11,1 86 111 
Mynämäki 59 084 94,4 3 523 5,6 62 607 
Rusko 58 867 89,9 6 607 10,1 65 474 
Aura 31 933 84,9 5 664 15,1 37 597 
Sauvo 22 640 95,9 973 4,1 23 613 
Selvitysalue 1 524 754 89,9 171 164 10,1 1 695 918 
Koko maa 36 661 143 90,5 3 846 511 9,5 40 507 654 

 
Kokoelmien jakautuminen kirjoihin ja muuhun aineistoon vuonna 2008 

Tämä taulukko ei sisällä lehtiä. 
 
 

Kunta Kuvatallenteet Musiikkiäänitteet
Muut 

äänitteet
Muut 

aineistot 
Turku 14 153 54 266 18 441 1 528 
Kaarina 6 174 9 354 4 194 88 
Raisio 4 547 19 748 4 603 999 
Lieto 3 349 156 2 092 1 124 
Paimio 2 101 2 162 1 615 3 703 
Mynämäki 1 278 1 396 772 77 
Rusko 2 014 1 111 1 313 2 169 
Aura 1 383 1 858 793 1 630 
Sauvo 502 36 408 27 
Selvitysalue 35 501 90 087 34 231 11 345 
 
Koko maa 858 034 2 138 532 573 370 276 575 

 
Kokoelmien jakautuminen eri aineistolajeihin vuonna 2008 

 
Muut aineistolajit voidaan ryhmittää kuvatallenteisiin (dvd- ja bluray-levyt ja videokasetit), musiikkiäänittelisiin 
(cd-levyt, äänilevyt, kasetit) ja muihin äänitteisiin (äänikirjat, kielikurssit). Muun aineiston ryhmä on kirjava ja 
voi sisältää esim. lainattavia energiankulutusmittareita, kirjastokasseja, tauluja yms.) 
 
Musiikkiäänitteiden osuus on selvitysalueella useimmissa kunnissa suurin kirja-aineiston jälkeen. Poikkeuk-
sena ovat Lieto, johon ei ole hankittu musiikkiaineistoa juuri lainkaan sekä Rusko ja Sauvo. 
 
 
 
Kokoelmien kiertonopeus 
 
Kiertonopeudella voidaan arvioida kokoelmatyön ja asiakkaan tarpeen kohtaamista ja kokoelmien houkutta-
vuutta. Yleisissä kirjastoissa ei ole tavoitteena kasvattaa kokoelmien kokoa, vaan sitä tärkeämpiä ovat koko-
elmien uudistuminen eli vuotuiset ja hankinnat ja poistot. Kokoelmien uudistaminen ja houkutteleva esillepa-
no vaikuttaa ratkaisevasti kiertonopeuteen. Kokoelmien kiertonopeus tarkoittaa sitä, kuinka monta kertaa 
vuoden aikana kirjaston kokoelmissa olevat teokset ovat keskimäärin olleet lainassa. Mitä korkeampi luku 
on, sitä paremmin kokoelmat kohtaavat kysynnän. Huomattavan korkea luku antaa aiheen olettaa, että ko-
koelmat ovat liian pienet käyttöön verrattuna.  
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Kokoelmien kiertonopeus selvityskirjastoissa vuonna 2008
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Raision kaupunginkirjaston nidettä kohden oli vuonna 2008 lähes neljä lainaa vuodessa, kun taas muuta-
massa kirjastossa luku jää alle kahden. Turun on maakuntakirjastona hankittava mahdollisimman kattava 
kokoelma myös vähemmän käytettyä aineistoa, jolloin kiertonopeus on vastaavasti alhaisempi. Kiertonopeu-
den kasvattaminen ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että hankinnat painottuvat vain suosituimpiin aineistoihin, 
mikä puolestaan johtaa kokoelman vinoutumiseen. Pienessä yksittäisessä kirjastossa voi syntyä tehotto-
muuden vaikutelma, koska tarjonnan määrää ei voi kohtuuttomasti supistaa. 
 
 
 
5.4 Henkilöstö 
 
Kirjastoasetuksen mukaan yleisten kirjastojen henkilökunnasta vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla 
korkeakoulututkinto, opistotutkinto tai ammatillinen perustutkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu 
vähintään 20 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaatioalan aine- tai ammatilliset opinnot.15 Tarkoituksena 
on turvata kirjastohenkilöstön ammatillisen taidon taso ja että ei-kirjastoammattilaiset ovat jonkin muun alan 
ammattilaisia (esimerkiksi tiedottaja, vahtimestari), joita varsinkin suurissa yksiköissä tarvitaan.  
 
Selvitysalueen kirjastojen keskuudessa tämänhetkisen vaatimuksen täyttämisessä ei ole ongelmia.  
 
Opetusministeriö on valmistellut esityksen yleisten kirjastojen kelpoisuusvaatimusten muuttamiseksi. Muu-
tosesityksen taustalla on huoli korkeakoulutetun kirjastoammatillisen henkilöstön vähentämisestä. Kun kirjas-
toasetus muutetaan opetusministeriön esityksen mukaiseksi, tulevat kunnat sen vaikutuksesta rekrytoimaan 
tähänastista enemmän korkeakoulutettua henkilökuntaa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15 Kirjastoasetus nro 1078/1998, 4 §, lisäys asetuksella nro 513/13.6.2001. 
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Henkilötyövuodet Kirjaston palkkaamat Kirjastoammatilliset
Henkilötyövuodet 

yhteensä 
Turku 151 125 167 
Kaarina 20 19 21 
Raisio 21 16 23 
Lieto 9 7 9 
Paimio 5 5 5 
Mynämäki 4 4 5 
Rusko 5 4 5 
Aura 3 3 3 
Sauvo 2 2 2 
Selvitysalue 220 183 240 

 
Kirjaston palkkaamat, kirjastoammatilliset ja henkilötyövuodet yhteensä vuonna 2008 

 
Selvitysalueen kunnissa oli vuonna 2008 kirjaston palkkaamana henkilöstönä yhteensä 220 henkilötyövuotta 
(htv), joista kirjastoammatillisia oli 80 % eli 183 htv. Lisäksi kirjastoissa työskenteli työllisyysvaroin palkattuja 
ja ulkopuolisella rahoituksella erilaisissa kehittämisprojekteissa yhteensä 20 htv.  
 

Henkilötyövuodet tuhatta asukasta koden vuonna 2008
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Kirjaston palkkaamat Kirjastoammatilliset  
 
Opetusministeriön suosituksena on, että kirjastojen henkilöstömäärä olisi vähintään yksi henkilötyövuosi al-
kavaa1000 asukasta kohden. Tähän lukuun ei mikään selvityksessä mukana oleva kirjasto pääse. Lähimpä-
nä ovat Turku ja Raisio 0,9 henkilötyövuodella. Heikoin tilanne on Paimiossa ja Mynämäellä (0,5 henkilötyö-
vuotta) 
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Aukiolotunnit suhteessa henkilötyövuosiin vuonna 2008

154,2

319,6

131,4

340,8

422,0

517,5
478,5

767,7
734,5

206,3

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

Turku Kaarina Raisio Lieto Paimio Mynämäki Rusko Aura Sauvo Selvitysalue

Aukiolotunnit / henkilötyövuodet
 

 
Raision kirjasto oli vuonna 2008 suljettuna yhden kuukauden, Auran kirjasto viisi viikkoa, Mynämäki ja Rusko 
yhden viikon sekä Lieto viisi viikkoa. Turussa pienet lähikirjastot olivat kesällä yli kaksi kuukautta suljettuna, 
ja pääkirjaston taideosasto oli neljä kuukautta kiinni muuton vuoksi.  
 
Aukiolotuntien määrää suhteessa henkilöstön määrään ei voi verrata suoraan, sillä suuremmissa kirjastoissa 
tarvitaan pientä kirjastoa enemmän henkilökuntaa aukiolotuntia kohden. Pienimpiä kirjastoja voidaan pitää 
avoinna jopa yhden henkilön voimin. Esimerkiksi Turun pääkirjastossa on aukioloaikana tarjolla satoja luku-
paikkoja, puolen miljoonan niteen kokoelmat, 2 000 lehteä, kymmeniä työasemia. Asiakkaita palvelee seit-
semässä palvelupisteessä sekä lajitteluun ja hyllytyksen liittyvissä tehtävissä kerralla noin 25 työntekijää. 
Samaan aikaan kaupungin pienin Moision kirjasto tarjoaa yhden virkailijan palvelut yhden luokkahuoneen 
kokoisessa kirjastossa. Toistaiseksi tätä aukiolotuntien vaihtelua ei ole opetusministeriön tilastoinnissa vaki-
oitu. 
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5.5 Talous 
 
Tässä osiossa esitellään vuoden 2008 tilinpäätöksen lukuja sekä lukuja vuoden 2009 talousarviolukuja.  
 
Kulujen jakautumisesta voidaan päätellä, että kirjastot painottavat budjeteissaan eri asioita. On kirjastoja 
joissa on hyvät kokoelmat, mutta henkilökunnan vähyyden vuoksi aukioloajat ovat suppeat. 
 

 
Kirjastoaineistokulut 

asukasta kohden 
Henkilöstökulut 

asukasta kohden
Toimintakulut asu-

kasta kohden
Tulot asukasta 

kohden Taloudellisuus
Kunta 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
Turku 7 7 29 30 58 60 3,8 2,8 1,3
Kaarina 8 8 22 24 42 46 2,3 2,5 1,2
Raisio 8 9 31 31 62 60 4,6 3,8 1,0
Lieto 8 7 21 20 38 40 1,6 1,2 1,4
Paimio 8 8 21 25 39 39 2,8 2,2 1,0
Mynämäki 5 7 16 17 32 39 1,3 1,2 0,9
Rusko 11 6 29 30 66 68 1,1 0,8 1,3
Aura 9 7 32 31 48 44 5,8 2,1 1,0
Sauvo 10 11 23 25 44 52 0,9 0,8 1,7
Selvitysalue 7 7 27 28 54 56 3,4 2,6 1,3

 
Taloustilastoja vuoden 2008 tilinpäätöksistä ja vuoden 2009 talousarvioista 

 
 
 
Toimintakulut 
 
Vuonna 2008 selvitysalueen kirjastojen toimintaan käytettiin yhteensä lähes 15 miljoonaa euroa. Huoneisto-
kulujen osuus kirjastojen menoissa on suuri varsinkin niissä kunnissa, joissa kirjastolla on useampia toimi-
paikkoja tai uusia toimitiloja. Vuonna 2008 Ruskolla ja Raisiolla on ollut käytettävissään asukasta kohden 
kaikkein eniten rahaa toimintaansa. Myös Auran ja Raision budjetissa toimintakulut laskevat. Vuonna 2009 
Turun kaupunginkirjastolla näyttäisi olevan kaikkein eniten rahaa käytettävissään toimintaansa asukasta 
kohden. Suurin syy tähän on kirjaston korkeat huoneistomenot, jotka ovat lähes neljänneksen koko meno-
budjetista. 
 

2008 tilinpäätös Toimintakulut Henkilöstökulut Kirjastoaineistokulut 
Turku 10 196 553 5 145 066 1 189 827 
Kaarina 1 248 582 660 796 250 865 
Raisio 1 485 728 741 403 188 452 
Lieto 588 567 322 079 131 393 
Paimio 394 047 207 852 84 851 
Mynämäki 258 187 126 972 42 616 
Rusko 379 507 167 880 63 055 
Aura 182 004 122 724 32 827 
Sauvo 130 243 66 453 28 285 
Selvityskunnat 14 863 418 7 561 225 2 012 171 

 
Toimintakulut vuoden 2008 tilinpäätöksissä 

 
Taulukosta ei voi tehdä suoria toimintakuluja koskevia johtopäätöksiä. Kuluihin vaikuttavat esimerkiksi kirjas-
toverkon laajuuden ja vuokratason lisäksi se, että kuntien ns. sisäisiä kustannusten vyörytyksiä ei tehdä täy-
sin yhdenmukaisesti. 
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TA 2009 
muutoksineen Toimintakulut € Henkilöstökulut € Aineistokulut € 
Turku 10 529 632 5 176 640 1 150 000 
Kaarina * 1 376 320 709 560 232 000 
Raisio 1 435 690 742 467 206 000 
Lieto 616 519 318 541 110 500 
Paimio 395 158 250 349 81 644 
Mynämäki 309 691 136 268 56 377 
Rusko * 388 443 173 635 31 850 
Aura 166 440 120 140 25 800 
Sauvo 152 025 72 870 31 500 
Yhteensä 15 369 918 7 700 470 1 925 671 

 
Toimintakulut vuoden 2009 talousarvioista 

 
Taulukossa esitellään vuoden 2009 talousarvion toimintakulut. Turussa, Kaarinassa, Raisiossa, Liedossa, 
Paimiossa, Ruskossa ja Aurassa on vuoden aikana tehty menoja supistava lisätalousarvio. Taulukko sisältää 
näiden kuntien osalta vuoden aikana supistetut luvut. Vain Mynämäellä ja Sauvossa ei ole tehty lisätalousar-
viota. 
 

Kirjastojen toimintakulut asukasta kohden vuosina 2008 ja 2009
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Kirjastoaineiston hankintamenot 
 

Kirjastoaineiston hankintamenot asukasta kohden vuosina 2008 ja 2009
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Henkilöstökulut 
 

Kirjastojen henkilöstökulut asukasta kohden vuosina 2008 ja 2009
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Tulot 
 
Kirjastolaissa on säädetty kirjastopalvelujen maksuttomuudesta, ja siksi kirjastojen tulot muodostavat vain 
vähäisen osan menoista. Muista kirjaston suoritteista kuin kirjaston omien kokoelmien käytöstä kirjastossa ja 
niiden lainauksesta kunta voi periä enintään suoritteen omakustannusarvoa vastaavan maksun. Erityisestä 
syystä maksu, joka muuten määrättäisiin suoritteen omakustannusarvoa vastaavaksi, saadaan kirjastolain 5 
§:n mukaan määrätä tätä korkeammaksi. Kirjastolaki mahdollistaa kirjastopalvelujen myynnin toiselle kunnal-
le joko osittain tai kokonaisuudessaan. 
 
Opetusministeriö myöntää kirjastoille vuosittain avustuksia kehittämishankkeisiin. Lisäksi kirjastoilla on joita-
kin kehittämishankkeita, joissa on EU-rahoitusta. Nämä avustukset näkyvät kirjaston budjetissa tulona. Alla 
olevassa taulukossa esitetään kirjastojen tulot asukasta kohden ilman ulkopuolista kehittämisrahoitusta. 
 
 

Kunta Tulot 2008 Tulot 2009 
Turku 665 039 489 050
Kaarina 69 032 73 500
Raisio 81 914 91 500
Lieto 24 548 19 005
Paimio 28 076 22 000
Mynämäki 10 832 10 000
Rusko 6 273 4 550
Aura 22 185 7 890
Sauvo 2 527 2 500
Selvitysalue 910 426 719 995

 
Tulot vuoden 2008 tilinpäätöksissä ja vuoden 2009 talousarvioissa 

 

Kirjastojen tulot asukasta kohden vuosina 2008 ja 2009
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Selvitysalueella esimerkiksi Kaarina ostaa Turulta kirjastoautopalveluja ja vuoden 2008 loppuun asti Velkua 
osti kirjastopalvelunsa Raisiolta. Auran vuoden 2008 korkeat tulot johtuvat mm. siitä, että Auran ja Pöytyän 
koulut maksoivat 45 % kirjavinkkarin palkasta.  
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Taloudellisuus 
 
Kirjaston toiminta on taloudellista silloin, kun kirjaston käyttöön annetuilla määrärahoilla saadaan mahdolli-
simman hyvät suoritteet. Yksi tapa mitata taloudellisuutta on laskea henkilöstö- ja aineistokulut yhteen ja 
jakaa se käyntien ja lainamäärien summalla. Mitä pienempi suhdeluku saadaan, sitä taloudellisempaa toi-
minta on. 
 
Käytössä oleva taloudellisuusmittari ei mittaa tyydyttävästi kirjaston muuttuvaa tehtävää. Erityisesti asiakkai-
den opastukset sekä tiedon ja kulttuurin sisältöjen esiin tuominen ovat erittäin työvoimavaltaista toimintaa 
eivätkä ne näy näissä taloudellisuusluvuissa. Opetusministeriön laatutyöryhmä tulee todennäköisesti anta-
maan suosituksia nykyistä monipuolisempien mittarien käytöstä. 
 
 

Taloudellisuus 2008
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Taloudellisuus = (Henkilöstökulut + Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit + Kokonaislainaus) 
 
 
 
 
5.6 Kirjastojen toimintayksiköt ja niiden tilat 
 
 
Selvityskuntien kirjastoissa on vuonna 2009 yhdeksän kunnan alueella yhteensä 31 kirjastoa.  
 

Kunta Kirjastoja Pääkirjaston aukiolopäivät viikossa 
Turku 13 7 
Raisio 2 6 (lukusali 7) 
Kaarina 7 6 
Lieto 1 6 
Paimio 1 6 
Mynämäki 2 6 
Rusko 2 5 
Aura 2 6 
Sauvo 1 5 
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Turun kaupunginkirjastolla on pääkirjaston lisäksi 12 lähikirjastoa. Asutukseltaan tiiviillä Raisiolla on pääkir-
jaston lisäksi yksi lähikirjasto. Kaarinan kaupunginkirjastoon kuuluu pääkirjaston lisäksi kaksi lähikirjastoa ja 
neljä vain koululaisten käytössä olevaa koulukirjastoa. Toinen Kaarinan lähikirjastoista on Piikkiön entinen 
pääkirjasto. Liedon kunnankirjastolla on pääkirjasto ja lisäksi kaksi koulukirjastoa, joita ei ole huomioitu ope-
tusministeriön tilastoissa. Mynämäellä, Ruskolla ja Auralla on pääkirjaston lisäksi yksi lähikirjasto. Sauvon ja 
Paimion kunnalla on vain pääkirjasto.  
 

Kirjastojen hyötypinta-ala neliömetreinä tuhatta asukasta kohden vuonna 2008
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Kirjastojen hyötypinta-alan ohella tilojen toimivuus ja tarkoituksenmukaisuus on tärkeä tekijä palvelun me-
nestyksellisessä toteuttamisessa. Selvitysalueen tilanne kokonaisuudessaan on hyvä.  Turussa, Raisiossa, 
Paimiossa, Mynämäellä, Ruskolla, Aurassa ja Sauvossa on toimivat pääkirjastot. Pääkirjastoista Lieto on 
erittäin ahtaissa ja epätarkoituksenmukaisissa tiloissa ja Kaarinan pääkirjasto toimii vuokratiloissa liiketilan 
toisessa kerroksessa.  
 
Monissa pienissä kunnissa kirjastot rakennetaan nykyään yhteishankkeina jonkin muun kunnallisen toimijan, 
useimmiten koulun, kanssa. Näissä koulun ja kirjaston läheisyys onkin toimiva ratkaisu molempien osapuol-
ten kannalta, sillä se säästää resursseja ja tehostaa yhteistyötä. Opetusministeriön Kirjastopolitiikka 2015 –
ohjelmassa korostetaan, että kuntien tulisi suosia joustavasti muuntautuvia, yhteiskäyttöisiä tiloja. 
 
 
 
Kirjastoautot 
 
Turun kaupunginkirjastolla on kaksi kirjastoautoa, jotka ajavat kahta vuoroa. Turulla on tällä hetkellä 78 py-
säkkiä ja noin 15 tilauspalvelupysäkkiä, joita ajetaan tarpeen mukaan. Liedon kunnankirjastolla on yksi kir-
jastoauto ja 45 pysäkkiä. Liedon kirjastoauto ajaa yhtä vuoroa. Kaarina ostaa Turulta kahden kirjastoauto-
pysäkin palvelut. Mynämäki ostaa ostopalveluna kuusi kirjastoautopysäkkiä Laitilan kunnankirjastolta. Auran, 
Paimion, Ruskon ja Sauvon kunnankirjastoilla ja Raision kaupunginkirjastolla ei ole kirjastoautoja eikä py-
säkkejä. 
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5.7 Tapahtumat 
 
Kirjastojen keskeinen tehtävä on tukea ihmisiä tiedonsaannissa ja opastaa heitä tietoyhteiskunnassa selviy-
tymisessä sekä nostaa esiin kirjastojen tieto- ja kulttuurisisältöjä ja ajankohtaisia aiheita. Tästä syystä kirjas-
toissa järjestetään monenlaista tapahtumatoimintaa, kuten erilaiset näyttelyt, käyttäjäkoulutukset ja asiantun-
tijaluennot.  Isommilla kirjastoilla on huomattavasti paremmat edellytykset järjestää tapahtumia, jotka aina 
vaativat erikoisosaamista ja sekä rahallisia että henkilöresursseja.  
 
Koska tapahtumien kategorioinnista ei vielä ole annettu yleisiä kriteerejä, voivat järjestetyt tapahtumat olla 
hyvinkin monimuotoisia ja – tasoisia. Oheiset taulukot ovat niiden suhteen lähinnä suuntaa antavia. 
 

 Lapset  Aikuiset Yhteensä 
Kirjasto Lukumäärä Osallistujat Lukumäärä Osallistujat Lukumäärä Osallistujat 
Turku 308 7804 172 12302 1257 32510 
Kaarina 41 2214 4 96 138 4012 
Raisio 50 2110 18 1572 106 3682 
Lieto 24 540 0 0 38 777 
Paimio 44 704 16 620 132 2080 
Mynämäki 1 200 8 100 24 500 
Rusko 5 50 5 30 13 140 
Aura 6 795 3 300 46 1895 
Sauvo 2 50 0 0 5 90 
Selvitysalue 481 14467 226 15020 1759 45686 

 
Kirjastojen järjestämät tapahtumat vuonna 2008 

 
 Lapset Aikuiset 
Kirjasto Lukumäärä Osallistujat Lukumäärä Osallistujat 
Turku 509 8335 268 4069 
Kaarina 88 1643 5 59 
Raisio 38 850 20 402 
Lieto 13 217 1 20 
Paimio 67 706 5 50 
Mynämäki 15 200 0 0 
Rusko 3 60 0 0 
Aura 31 700 6 100 
Sauvo 3 40 0 0 
Selvitysalue 767 12751 305 4700 

 
Kirjastojen käyttäjäkoulutus vuonna 2008 
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 Lapset   Aikuiset  
Kirjasto Lukumäärä Osallistujat Lukumäärä Osallistujat 
Turku 308 7804 172 12302 
Kaarina 41 2214 4 96 
Raisio 50 1260 18 585 
Lieto 24 540 0 0 
Paimio 44 704 16 620 
Mynämäki 1 200 8 100 
Rusko 5 50 5 30 
Aura 6 795 3 300 
Sauvo 2 50 0 0 
Selvitysalue 481 13617 226 14033 

 
Kirjastojen muut tapahtumat vuonna 2008 

 
Muihin tapahtumiin luetaan pienimuotoiset ja hyvinkin nopealla aikataululla järjestetyt ajankohtaistyyppiset 
tilaisuudet tai vastaavasti yhteistyössä jonkin muun toimijan kanssa järjestetyt tapahtumat, joissa kirjasto ei 
ole päätoimija. Tapahtumat voivat olla esim. asiantuntijaluentoja, satutunteja ja lukupiirejä.  
 
Aineistoesittelyillä tarkoitetaan aineiston esiin nostoja ajankohtaisista aiheista joko kirjastossa tai verkossa. 
 

Kirjasto Näyttelyt 
Turku 40
Kaarina 30
Raisio 25
Lieto 22
Paimio 16
Mynämäki 12
Rusko 5
Aura 12
Sauvo 9
Selvitysalue 171

 
Kirjastojen näyttelyt vuonna 2008 

 
Näyttelyiksi on tässä laskettu vain isot näyttelyt, jotka järjestetään omaan tilaansa ja vaativat pitkäaikaista 
suunnittelua. Käyttäjäkoulutuksia on monenlaisia kohderyhmästä riippuen (esim. kirjastonkäytön opetus, 
Internet-koulutukset, kirjavinkkaukset)  
 
 
 
5.8 Osaamisen kehittäminen 
 
Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja nopeasti muuttuvan alan kehityksessä mukana pysymiseksi on henkilökun-
nan säännöllinen täydennyskoulutus äärimmäisen tärkeää. Vuoden 2008 osalta Opetusministeriö keräsi en-
simmäisen kerran tilastoja myös koulutuspäivistä. 
 
Suuremmissa yksiköissä täydennyskoulutukseen on helpompi päästä, koska useimmissa kirjastoissa ei sijai-
sia saa palkata. Suuremmissa yksiköissä on myös johtamiseen keskittynyttä henkilökuntaa, jolloin alan kehi-
tyksen seuraaminen on järjestelmällisempää.  
 
Koska osaamisen kehittämisen tilastoja ei ole keskitetysti koottu vielä kuin kerran, on pidemmälle meneviä 
johtopäätöksiä vielä tässä vaiheessa vaikea tehdä.  
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Varsinais-Suomen maakuntakirjastona Turun velvollisuuksiin kuuluu myös alueen henkilökunnan täydennys-
koulutuksen järjestäminen. Näitä koulutuksia tullaan jatkamaan ja lisäksi aloitetaan lähivuosina henkilökun-
nan osaamiskartoitus osana maakuntakirjastotoimintaa. 
 
 
Koulutustilastot 
 

Kunta 
Täydennyskoulutus 

henkilötyöpäivinä
Henkilötyövuodet 

yhteensä

Täydennyskoulutus 
henkilötyöpäivinä / 

Henkilötyövuodet 
yhteensä 

Turku 868 167 5,2 
Kaarina 67 21 3,3 
Raisio 82 23 3,6 
Lieto 19 9 2,1 
Paimio 10 5 1,9 
Mynämäki 8 5 1,6 
Rusko 14 5 2,7 
Aura 12 3 4,0 
Sauvo 3 2 1,5 
Selvitysalue 1083 240 4,5 

 
Henkilökunnan täydennyskoulutus vuonna 2008 

 
Turussa koulutukseen osallistuttiin vuonna 2008 eniten, kun lasketaan koulutuspäivien määrä suhteessa 
henkilökunnan määrään. Turun koulutettujen määrässä ovat mukana myös työllistetyt ja sijaiset. Myös Raisi-
on ja Kaarinan henkilökunta on osallistunut melko hyvin koulutuksiin. Toisaalta seutukirjastoselvityksen pie-
nimpiin kuuluvan Auran kirjaston henkilökunta on osallistunut paljon koulutuksiin (toiseksi eniten Turun jäl-
keen). Pienessä kirjastossa toisaalta on vähän henkilökuntaa ja esim. koko henkilökunnan koulutuspäiviä on 
helpompi järjestää kuin suuremmissa yksiköissä. 
 

Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä henkilötyövuotta kohden vuonna 2008
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5.9 Kirjastot kuntien hallinnossa 
 
Selvitysalueen kirjastot sijoittuvat oman kuntansa hallinnossa hyvin erilaisiin toimintaympäristöihin. Osassa 
kuntia kirjasto kuuluu kulttuuritoimen alaisuuteen, kun taas osassa sivistystoimeen. Sivistyslautakunnissa tai 
vastaavissa on yleensä mukana myös koulutoimi.  
 

Kunta Hallintokunta Lautakunta Lautakunnan alaiset 
muut sektorit 
 
Orkesteri 
Teatteri 

Turku Kulttuuritoimi Kulttuurilautakunta 

Museokeskus 
 
Koulutus Kaarina Sivistyspalvelut Sivistyslautakunta 
Varhaiskasvatus 
 
Kulttuuripalvelut 
Nuorisopalvelut 

Raisio Sivistyspalvelut Vapaa-
aikalautakunta 

Liikuntapalvelut 
 
Perusopetus 
Toisen asteen koulu-
tus 

Lieto Sivistyspalvelut Koulutuslautakunta 

Omaehtoinen koulu-
tus 
 
Kulttuuritoimi Paimio Sivistysosasto Sivistystyön lauta-

kunta Paimion opisto 
 
Nuorisotoimi 
Koulutoimi 
Liikuntatoimi 

Mynämäki Sivistysosasto Sivistyslautakunta 

Kulttuuritoimi 
 
Kulttuuripalvelut 
Nuorisopalvelut 

Rusko Kirjasto- ja kulttuuri-
palvelut 

Kirjasto- ja vapaa-
aikalautakunta 

Liikuntapalvelut 
 
Opetustoimi 
Kulttuuritoimi 

Aura Sivistystoimi Sivistyslautakunta 

Kansalaisopisto 
 
Liikuntatoimi 
Museotoimi 
Nuorisotoimi 

Sauvo Sivistystoimi Vapaan sivistystyön 
lautakunta 

Kulttuuritoimi 

 
Kirjastot kuntien hallinnossa  

 
 
 
Kirjastojen konseptointi 
 
Kirjastojen konseptoinissa määritellään kirjastoille palveluprofiilit, joihin kirjastot voivat resurssiensa mukaan 
sijoittua.  Kirjastopalvelujen profiilit määritellään useamman kriteerin perusteella (esim. aukiolopäivät ja –ajat, 
henkilökunnan määrä, tilat ja varustus, palvelukonseptit) 
 
Näin määritellyn palvelukokonaisuuden mukaan kirjastot voitaisiin jakaa esimerkiksi pien-, lähi-, alue- ja kes-
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kuskirjastoiksi.  Palveluprofiiliin sitoutuminen tekee kirjastojen palvelun läpinäkyväksi ja on myös asiakasys-
tävällistä. Asiakas tietää profiilista, minkä tyyppistä tarjontaa hän voi odottaa mistäkin kirjastosta. 
 
Konseptointi alueellisena prosessina toimii myös tasa-arvoisuuden ja kustannustehokkuuden puolesta. Alu-
een sisällä voidaan määritellä, miten paljon erityyppisiä kirjastoja tulee olla ja miten tiheässä niiden tulee 
sijaita. 
 
 
 

6 Kuntakohtaiset nykytoiminnan kuvaukset 
 
Tämän luvun tekstit ovat kuntien kirjastotoimenjohtajien kirjoittamia. 
 
Turku 
 
Turku on Varsinais-Suomen maakunnan sekä seutunsa elinkeinoelämän ja monien palvelujen keskus. Li-
säksi Turun monipuolista kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjontaa käyttävät runsaasti myös ympäristökuntien asuk-
kaat. Turku on korkeakoulukaupunki: kolme korkeakoulua ja neljä ammattikorkeakoulua, joissa noin 35 000 
opiskelijaa. Turussa oli vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa 175 582 asukasta. Asukasluku kasvoi 296 hengel-
lä. Vieraskielisen väestön osuus on ollut voimakkaassa nousussa 1990-luvulta lähtien ja muuta kuin suomea 
tai ruotsia puhuvia on Turussa noin 11 900 henkeä. Turun taloudellinen tilanne on tiukka, ja kaupunki on 
laatinut talouden tasapainottamisohjelman. Kuluvana vuonna kaupungin henkilökunta lomautetaan 14 päi-
väksi. Kunnallisveroprosentti on 18. 
 
Toiminta-ajatuksensa mukaan Turun kaupunginkirjasto tukee arjen hallintaa, osaamista, luovuutta ja aktiivis-
ta kansalaisuutta. Sitä varten kirjasto välittää ja jäsentää tietoa ja kulttuuria sekä tarjoaa mahdollisuuksia 
yhteisen kulttuuriperinnön käyttöön ja rikastuttamiseen. Turun kaupunginkirjasto on Varsinais-Suomen maa-
kuntakirjasto, jonka tehtävänä on tukea koko maakunnan kirjastopalveluja ja niiden uudistumista.  
 
Turun kaupunginkirjasto on yksi kulttuuritoimen neljästä palvelutuottajasta orkesterin, teatterin ja museokes-
kuksen ohella. Kulttuuritoimi vastaavasti kuuluu palvelutoimeen yhdessä sosiaali- ja terveystoimen sekä lii-
kunta- ja nuorisotoimen kanssa. Osana palvelutointa Turun kaupunginkirjasto on sitoutunut organisaatiomuu-
tokseen, ja kirjastossa siirrytään prosessiorganisaatioon 1.1.2010. Kulttuurilautakunnassa esittelijänä toimii 
kulttuurijohtaja, ja kirjastotoimenjohtaja on kokouksissa asiantuntijana. 
 
Turun kaupunginkirjaston uusi pääkirjastokokonaisuus - tiedon, elämysten ja oppimisen keskus – valmistui 
kokonaisuudessaan syksyllä 2008. Kirjasto yhdistää kolme eri vuosisatojen rakennusta ja sijaitsee korttelin 
päässä kauppatorilta. Kaupungin kahdentoista lähikirjaston tilojen toimivuus vaihtelee, ja suurin osa kirjasto-
tiloista on pysynyt ennallaan jopa vuosikymmenien ajan. Palveluverkkoa täydentää kaksi kirjastoautoa, joilla 
on noin 80 pysäkkiä eri puolilla kaupunkia, muun muassa koulujen, päiväkotien ja palvelutalojen yhteydessä. 
Kirjaston lähipalvelut ja niiden tilat vaativat uudistamista ja kohentamista, ja kaupungissa ollaan luomassa 
uudenlaista monitoimista lähikirjastoverkkoa.  
 
Turun kaupunginkirjaston merkittävimmät kehittämishankkeet lähipalveluverkon lisäksi ovat kaunokirjallisuu-
den verkkopalvelu Kirjasampo, jossa Turku on valtakunnallisena veturina, maahanmuuttajapalveluiden kehit-
täminen OpenZone–projektissa sekä maakuntakirjastopalvelujen uudistaminen Varsinais-Suomen kirjasto –
projektissa. 
 
Vuonna 2008 kirjastossa oli runsaat 1,8 miljoonaa käyntiä ja 3,4 miljoonaa verkkokäyntiä.  Lainoja oli noin 
2,9 miljoonaa ja lainaajia 38,4 % turkulaisista. Se on vähemmän kuin edellisenä vuonna ja alle Varsinais-
Suomen ja koko maan keskitason. Lainoja asukasta kohden oli 16,5.  Käytön määrään vaikuttivat erityisesti 
kirjaston taideosaston toiminta tilapäisissä tiloissa ja sen jälkeen neljän kuukauden kiinniolo muuton vuoksi 
sekä pienten lähikirjastojen yli kahden kuukauden kiinniolo kesällä.  
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Turun kaupunginkirjaston kokoelmissa on noin miljoona nidettä, joista kirjojen osuus on 91 %. Aineistohan-
kintoja oli vajaat 60 000 eli 341 tallennetta tuhatta asukasta kohden. Se on selvästi alle maan ja selvitysalu-
een keskitason. Hankinnoista oli suomenkielistä aineistoa 75 %, ruotsinkielistä 7 % ja muunkielistä 18 %. 
Kirjasto tarjoaa käyttäjilleen monipuolisen lehtivalikoiman tiedon ja kulttuurin eri aloilta, yhteensä 2 350 lehti-
vuosikertaa. Maakuntakirjastona Turku hankkii myös vähemmän kysyttyä aineistoa ja varastoi aineistoja ko-
ko maakunnan tarpeita silmällä pitäen. 
 
Kirjastossa oli vuonna 2008 kirjaston palkkaamaa henkilökuntaa 151,4 henkilötyövuotta. Lisäksi kirjastossa 
oli työllisyysvaroin palkattua henkilökuntaa ja ulkoisella rahoituksella palkattua projektihenkilöstöä noin 16,5 
htv. Henkilötyövuosia oli 0,86 tuhatta asukasta kohden. 
 
Pääkirjaston valmistumisen myötä kirjaston tapahtumatuotanto nousi uudelle tasolle. Yleisötapahtumia oli 
lähes 1 300, ja niissä oli yhteensä yli 32 000 osanottajaa. Yli puolet tapahtumista oli käyttäjäkoulutusta, eri-
tyisesti yhteistyössä opetustoimen kanssa järjestetyn Kulttuuripolun puitteissa. Lisäksi oli erilaisia luentoja, 
kirjallisuustapahtumia ja elokuvaesityksiä. Näyttelyitä ja aineistoesittelyjä oli yhteensä lähes 600.  
 
Vuonna 2007 Turku muodosti yhdessä Loki-kirjastojen kanssa Vaski-yhteisjärjestelmän, johon myös Liedon 
kirjasto liittyi. Järjestelmässä on Turun lisäksi kahdeksan muun kunnan kirjastot, ja keväästä 2009 alkaen 
kirjastot ovat toteuttaneet yhteiset aineistokuljetukset ja laajan kokoelmien yhteiskäytön. 
 
Kirjaston toimintakulut vuonna 2008 olivat 10,2 miljoonaa euroa (58,17 €/asukas), tästä noin puolet koostui 
henkilöstömenoista. Huoneistomenojen osuus menoista on lähes neljännes uudesta pääkirjastosta ja hajau-
tetusta palveluverkosta johtuen. Korkeiden huoneistomenojen vuoksi kokonaismenot ovat yli maakunnan ja 
koko maan keskitason.  Lainan hinta oli noin 3,50 € ja käynnin hinta 5,60 €. Tuloja oli 665 000 €, mistä ulko-
puolisen kehittämisrahoituksen osuus 134 000 €. 
 
Hyvää 
 
Turun kaupunginkirjaston ehdoton vahvuus on uusi pääkirjasto, joka on auki kaikkina viikonpäivinä ja joka on 
saavuttanut turkulaisten laajan suosion. Arkisin pääkirjastossa on yli 4 000 kävijää päivässä, ja viikonlop-
puisinkin noin 2 000. Turun kirjastoverkko on kaupungin pinta-alaan verrattuna edelleen kattava kahden kes-
kustassa sijainneen lähikirjaston lopettamisesta huolimatta. Uuden pääkirjaston myötä myös kirjaston tapah-
tumatuotanto saavutti uudet mittasuhteet, ja koko tapahtumakonsepti nousi uudelle tasolle. Käyttäjäkoulutus-
ta on laajennettu ja kehitetty erityisesti yhteistyössä opetustoimen kanssa, näyttelytoiminta on laajaa, ja kir-
jastossa on runsaasti luentoja, kirjailijatapahtumia ja muita ajankohtaistapahtumia. Turun kaupunginkirjaston 
verkkopalvelut ovat myös olleet perinteisesti hyvät ja runsaasti käytetyt, ja kirjaston www-sivut ovat houkutte-
levat ja niitä päivitetään jatkuvasti. 
 
Heikkouksia 
 
Turun kaupungin heikko talous heijastuu myös kirjastoon ja vuonna 2009 jouduttiin tekemään negatiivinen 
lisätalousarvio, jossa kirjaston menot supistuivat 3,5 %. Vuoden 2010 talousarvion ohjeluku on lisäksi noin 
3,5 % kuluvaa vuoden supistettua budjettia pienempi. Uuden pääkirjaston avaaminen ajoittui ajankohtaan, 
jolloin kaupungissa toteutettiin henkilöstön vähentämisohjelmaa eikä henkilökuntaa voitu lisätä. Siksi pääkir-
jastoon jouduttiin siirtämään henkilökuntaa lähikirjastoista, mikä heijastui niiden aukioloihin ja käyttöön. Kir-
jastoaineiston hankintamäärärahat ovat keskimääräistä alhaisemmat, vaikka aineistoa hankitaan perinteisten 
kotimaisten kielten lisäksi laajan maahanmuuttajajoukon ja maakunnan tarpeisiin. 
 
Keskeiset kehittämistavoitteet ja haasteet 
 
Lähikirjastojen toiminnallisen ja tilallisen uudistamisen lisäksi kirjaston tietojärjestelmän uusiminen ja verkko-
palvelujen kehittäminen ovat olennaisia lähitulevaisuudessa. Eri kohderyhmistä panostetaan erityisesti 
ikääntyneiden ja nuorten kirjastopalvelujen kehittämiseen. Henkilökunnan ammattitaidon pitäminen ajan ta-
salla ja organisaation joustavuus ovat kriittisiä kiihtyvässä muutoksessa. 
 
Erityispiirteet 
Maakuntakirjasto 
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Kaarina 
 
Kaarinan kaupungin keskusta sijaitsee 9 km:n päässä Turun keskustasta 110 –tien varrella. Kaupunki laajeni 
vuoden 2009 alussa kun Piikkiön kunta liitettiin Kaarinaan. Nykyisin kaupungissa on asukkaita yli 30 000. Kuntalii-
toksen myötä myös kaupungin pinta-ala laajeni huomattavasti ja keskustoja kaupungissa on useita: Kaarinan kes-
kusta, Piikkiön keskusta, Littoisten keskusta. Varsinkin Piikkiön kaupunginosa on edelleen maaseutumainen. 
Kaupungilla on pitkä rantaviiva. Kaupunki on lapsivoittoinen ja erityisesti Piikkiön alueella on paljon omakotialueita 
ja lapsiperheitä. 
 
Kuntaliitoksen ja yleisen taloudellisen tilanteen heikentymisen takia Kaarinan veroprosentti nousee ensi vuonna 
18,5 prosenttiin. Ilmeisesti myös kaupungin henkilöstöä lomautetaan vuoden 2010 aikana. Tästä huolimatta Kaa-
rinan taloudellinen tilanne on useita muita kuntia vakaampi. 
 
Kaupungin työpaikkaomavaraisuus on hyvä, mutta pendelöinti erityisesti Kaarinan ja Turun välillä 
on suurta. 
 
Kaupunki tuottaa peruspalvelut, mutta erityispalvelut, kuten erityissairaanhoito, jatkokoulutus, kulttuuripalvelut ja 
erikoisliikkeiden palvelut haetaan Turusta. 
 
Kirjasto kuuluu sivistyspalvelujen osastoon, johon kuuluvat lisäksi koulutus (ilman kansalaisopistoa) sekä varhais-
kasvatus (päivähoito). Toimialan esimies on sivistysjohtaja. Kirjasto on sivistyslautakunnan alainen. Kirjastoasioi-
den esittelijänä toimii toimialan johtaja, mutta kirjastotoimen johtaja valmistelee asiat. 
Kaarinan kirjastoon kuuluu pääkirjasto, Littoisten kirjasto ja Piikkiön kirjasto sekä viisi koulukirjastoa. Pääkirjasto 
sijaitsee Kaarinan keskustassa, 1970-luvulla rakennetun liiketalon toisessa kerroksessa. Tilat ovat ahtaat (920 m²) 
Piikkiön lähikirjasto sijaitsee Piikkiön keskustassa vuonna 2008 remontoidussa entisessä liiketilassa. Littoisten 
kirjasto sijaitsee Kotimäen koululla ja toimii arkipäivisin klo 9-15 koulukirjastona ja kolmena iltana viikossa yleisenä 
kirjastona. Tilat ovat uudet, mutta aika ahtaat (163 m²).  Muut koulukirjastot sijaitsevat Auranlaakson, Empon, 
Kotimäen, Kuusiston ja Piispanlähteen kouluilla ja ne ovat auki 1-2 päivänä viikossa. Kaikki koulukirjastot ovat 
kirjaston ylläpitämiä. Kirjastoauton palveluja ostetaan Turun kaupunginkirjastolta kahdelle päiväkodille Piispanris-
tin alueella.. 
 
Kirjastossa työskentelee 19 vakinaista henkilöä, joista kahdeksallatoista on kirjastoalan koulutus, ja 2/3 henkilö-
kunnasta on korkeakoulututkinto. 
  
Kirjaston erityiskohderyhmät ovat koulut, lapset ja vanhukset. Piikkiön kirjaston yhteydessä toimii yhteispalvelupis-
te. Suunnitteilla on myös keskustan yhteispalvelupisteen siirtäminen pääkirjastoon. Pääkirjastossa siirrytään itse-
palvelulainaukseen v. 2010. 
 
Hyvää  
 
Kirjaston henkilökuntarakenne on hyvä. Lisäksi henkilökunta on korkeasti koulutettua, asiakassuuntaista ja moti-
voitunutta. Henkilökunnan muutosvalmius on hyvä. Littoisten ja Piikkiön lähikirjastot toimivat uusissa tiloissa. Kir-
jastolla on toimiva koulukirjastoverkko ja vanhustyö. Kirjastolla on lisäksi ajantasainen, uudistuva ja asiakaskun-
nan tarpeisiin vastaava kokoelma. 
 
Heikkouksia 
 
Kaarinan pääkirjasto toimii ahtaissa ja vanhanaikaisissa vuokratiloissa kaupungin keskustassa sijaitsevan liiketa-
lon toisessa kerroksessa. Tilat estävät toiminnan kehittämistä. Henkilökuntaa on vähän. Kaarinan kirjasto on ai-
noa Turun alueen suurista kirjastoista, joka ei vielä kuulu Vaski-yhteistietotietokantaan. 
 
Kehitettävää 
 
Uudet pääkirjastotilat mahdollistaisivat monipuolisen ja monitoimijaisen kirjasto-, kulttuuri- ja nuorisotoiminnan 
kehittämisen. Lainausrutiineissa on siirryttävä itsepalveluun. Kirjasto liittyy seudulliseen yhteistietokantaan heti 
kun se on mahdollista ja tämä lisää mahdollisuuksia kirjastojen väliseen verkostoitumiseen. Osaamisen kehittämi-
seksi on laadittava osaamiskartoitus ja koulutussuunnitelma. Toimipaikkojen palveluja kehitetään jatkossa vielä 
enemmän asiakasprofiilien mukaisesti. Palveluja on kehitettävä myös entistä enemmän eri toimijoiden yhteistyöl-
lä. 
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Keskeiset tavoitteet ja haasteet 
 
Lähivuosien keskeisimpiä tavoitteita ja haasteita ovat asiakkaiden tarpeita vastaavan palvelutason ylläpitäminen 
sekä liittyminen Vaskiin.  
 
Erityispiirteet 
 
Asiakasprofiilien mukaiset toimipaikat ja palvelut on osittain toteutettu. Tärkeimmät ryhmät ovat lapset (+nuoret ja 
koulut) ja vanhukset. Pääkirjastolla on näiden lisäksi vastuu myös paikallisista aikuisten peruspalveluista. Lähikir-
jastot profiloituvat lasten- ja perhekirjastoina, keskustasta kauimmaisilla alakouluilla on kirjaston hoitamat koulukir-
jastot ja koulujen kirjastopalveluista on tehty palvelupaketit. Vanhustyöllä on suunnitelma, jonka mukaan järjeste-
tään kattava siirtokokoelma- ja kotipalvelutoiminta. 
 
Arvio resursseista 
 
Uusi pääkirjasto lykkääntyy ja nykyiset tilat estävät kehittämisen. Henkilöstöä ei saada lisää, ja aineistomääräraha 
vähenee. 
 
Lähikirjastojen aukioloja jouduttaneen supistamaan. Seudullisen yhteistyön lisääminen ja erityisesti Vaski –
yhteisjärjestelmään liittyminen ovat välttämättömiä palvelujen turvaamiselle. 
 
Keskeiset muutokset 
 
Pääkirjaston tiloissa tehdään muutoksia, jotka parantavat lasten ja nuorten palvelujen monipuolistamista ja pieni-
muotoisten tilaisuuksien järjestämistä. Vaski –yhteisjärjestelmään liittyminen parantaa asiakkaan palveluja ja sy-
ventää yhteistyötä. Uuden kirjastojärjestelmän  ja uusien verkkopalvelujen käyttöönotto vaativat työtä, mutta pa-
rantavat olennaisesti palvelua ja näkyvyyttä 
 
 
 
 
Raisio 
 
Raision kaupunki sijaitsee Turun länsipuolella, noin kahdeksan kilometriä Turun keskustasta.  Raision kom-
pakti pinta-alalta ja kaupungin muoto keskustaajamineen on helpottanut hyvän ja kustannustehokkaan pal-
velurakenteen kehittämistä. Raision kaupunki on perinteisesti ollut taloudellisesti varsin kohtuullisesti toi-
meen tuleva, joskin viime vuodet ovat vaikeuttaneet myös Raision kuntataloutta. Veroprosentti on vuonna 
2009 17,5 ja työpaikkaomavaraisuus on 88,03%. 
 
Hallintorakenne 
 
Raision kirjasto- ja kulttuuripalvelut ovat osa vapaa-aikapalveluita (muut toimialat liikunta- ja nuorisopalvelut), 
ja toimintaa ohjaa vapaa-aikalautakunta. Vapaa-aikapalvelut ovat osa sivistyspalveluita, joita johtaa sivistys-
johtaja. Sivistysjohtaja toimii myös vapaa-aikalautakunnan esittelijänä, toimialajohtajat (kirjasto- ja kulttuuri-
toimenjohtaja) valmistelevat asiat ja ovat mukana lautakunnan kokouksissa. 
 
Tilat 
 
Raision kirjaston toimipaikkoina ovat pääkirjasto ja Petäsmäen kirjasto. Koulukeskuksessa sijaitseva Pääkir-
jasto on valmistunut vuonna 1999, kirjaston käytössä on tällä hetkellä 2257 m². Petäsmäen kirjastossa on 
118 m². Pääkirjastossa on myös 250 hengen Martinsali – auditorio ja kirjaston aulagalleria sekä vuoden 
2008 muutostöiden jälkeen liikunta- ja nuorisopalveluiden toimisto- ja asiakasneuvontatilat. Kirjaston tilat 
palvelevat tällä hetkellä hyvin kirjaston toimintaa. 
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Henkilökunta 
 
Kirjaston henkilökunnan kokonaisvahvuus on 21. Kirjasto ja kulttuuritoimen-johtajan työpanoksesta 60 % on 
osoitettu kirjastoon. Lähiesimiehinä toimivat osastonjohtajat. Henkilökunnasta 10 on suorittanut korkeakoulu-
tutkinnon, muu kirjastoalan koulutus on viidellä ja muu koulutus kuudella. Koko henkilökunnan täydennys-
koulutus on ollut varsin kattavaa. Raisiossa henkilökunta toimii joustavasti eri kirjastotehtävissä.  
 
Lainaustoiminta 
 
Raision kirjasto on perinteisesti ollut erittäin käytetty ja kustannustehokas. Kirjaston lainaus on jo vuosia ollut 
maan huippuja. Vuonna 2008 Raisiossa annettiin yli 27/asukas, mikä on reilusti yli maan keskiarvon (18,92 
lainaa). Raision kirjasto olikin maan 10. käytetyin kirjasto vuonna 2008, vaikka koko kirjasto oli kuukauden 
suljettuna muutostöiden takia. Vastaavasti kirjaston taloudellisuus (aineistokulut + henkilökulut/ käynnit + 
lainat) ja lainan hinta ovat selvästi alle maan keskiarvon.  
 
Kokoelmat 
 
Leimallista Raision kirjastolle on ollut hyvä ja ajantasainen kirjakokoelma, mistä kertoo myös hyvä kiertono-
peus, ja monipuolinen taide- ja musiikkiosasto. Kirjastossa on 1980-luvulla perustettu taidelainaamo, jossa 
on edelleen yli 100 kirjastokortilla lainattavaa taideteosta. Digitaalista aineistoa on hankittu FinElib -
sopimuksilla, joskin aineiston sisällöt eivät ole kovin hyvin tavoittaneet yleisten kirjastojen käyttäjiä. Parem-
min on otettu käyttöön e-lehdet. Kirjastossa on 17 asiakastietokonetta ja talossa toimii langaton verkko. 
 
Muut palvelut  
 
Kirjaston lehtisalissa toimii kaupungin Yhteispalvelupiste, jolla on virallinen palvelusopimus verottajan kans-
sa. Yhteispalvelupisteen menot sisältyvät kirjaston budjettiin.  
 
Keskeiset muutokset 
 
Kirjastossa tehtiin v. 2008 mittavia muutostöitä, joiden yhteydessä lainaustoiminnot automatisoitiin, siirryttiin 
RFID -tunnistukseen ja musiikki- ja taideosasto siirtyi uusiin, hieman pienempiin tiloihin kirjaston 2. kerrok-
seen. Samalla entiset Loki-kirjastot liittyivät samaan tietojärjestelmään Turun ja Liedon kanssa. Muutokset 
osaltaan parantavat kirjaston tehokkuutta.  
 
Muutosten yhteydessä kaupungin liikunta- nuorisopalvelut muuttivat kirjastotaloon. Tämä on lisännyt vapaa-
aikapalvelujen yhteistyötä ja mm. tapahtumatuotantoa Kirjastotalossa. Pitkällä tähtäimellä voi olla perusteltua 
myös osittain yhteinen henkilökunta ns. avustavissa tehtävissä. 
 
Kehittämiskohteita 
 
Kaupungin strategiasta johdettuja kehittämiskohteita ovat lastenkirjastotyö ja vanhustyö. Koulukirjastotyössä 
kehitetään olemassa olevia koulukirjastoja ja hyödynnetään vuonna 2008 aloitettua kylätalo- konseptia (kou-
lutiloissa toteutettuja eri hallintokuntien palveluja). Vanhustyössä tavoitteena on aktivoida eläkeläisiä kirjas-
ton käytössä ja yleisesti tietoteknisten palveluiden käytössä. 
 
Vapaa-aikapalvelujen strategisena tavoitteena on olla keskeisessä roolissa aktiivisen elämäntavan vahvis-
tamisessa. Tämä näkyy mm. Kirjastotalossa tuotetuissa tilaisuuksissa, teemoissa ja tapahtumissa. 
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Lieto 
 
Lieto sijaitsee 12 kilometrin etäisyydellä Turusta koilliseen. Valtatie 10 Turusta Hämeenlinnaan halkoo Lie-
toa, ja kunnan pohjoisosien liikennettä välittää Tampereen valtatie ja Vanha Tampereen valtatie. Lieto on 
monitaajamainen kunta, jossa Littoisten taajama sijoittuu maantieteellisesti Liedon ja Kaarinan alueelle. Lie-
don väestökehitys on ollut pitkään positiivinen. Kunta on yksikielinen, asukkaista suomenkielisiä on 97,3 %.  
 
Kirjasto on osa kunnan sivistyspalveluja. Kirjastoasioista päättää koulutuslautakunta, jonka esittelijänä toimii 
sivistystoimenjohtaja. Kirjastotoimenjohtaja toimii kirjastoasioiden asiantuntijana. 
 
Liedon kirjaston toimintakulut ovat selvästi maan keskivertolukuja alhaisemmat. Satsaus on selvästi alempi 
henkilöstökuluissa, kun taas aineistohankintoihin käytetään suunnilleen saman verran kuin vertailuryhmässä. 
 
Kirjastotilat 
 
Liedon pääkirjasto sijaitsee keskustassa, vuona 1993 valmistuneessa kunnantalossa. Kirjaston omat tilat 
ovat kunnan väkilukuun nähden pienet. Kirjastossa on hyötypinta-alaa asukasta kohden vain 39,47 m2, kun 
maan keskiarvo on 93,23 m2. Kirjaston käytössä olevaa tilaa ei ole myöskään suunniteltu kirjastoksi. Tilojen 
niukkuus heijastuu kaikkeen kirjaston toimintaan. Kirjasto toimii tilapäisissä tiloissa ja kirjastohankeinvestoin-
tiin haetaan vuosittain valtionrahoitusta.  
 
Kirjastoauto ja muut palvelupaikat 
 
Viimeisin - järjestyksessä kolmas - kirjastoauto otettiin käyttöön vuonna 2005. Kirjastoautopysäkit ovat kun-
nan eri taajamissa ja kouluilla. Kirjastopalvelut tavoittavat myös vanhainkodin, tehostetun palveluasumisen 
yksikön, ryhmäkodin, terveyskeskuksen ja kirjaston kotipalvelun asiakkaat. Lisäksi kirjasto vastaa kunnan 
koulukirjastoista. Niiden käyttömenot ovat osa koulujen menoja eivätkä koulukirjastojen resurssit ja suoritteet 
näy kunnankirjaston tilastossa.  
 
Palveluajat 
 
Pääkirjasto on avoinna maanantaista lauantaihin yhteensä 46 tuntia viikossa. Kirjastoautolla on 45 pysäkkiä. 
Pääkirjasto on kesäisin lomien aikana suljettuna 3 – 4 viikkoa. Kirjastoauton palvelut ovat katkolla keski-
kesällä 5 viikkoa. 
 
Kirjaston henkilöstö 
 
Kirjastossa on kirjastotoimenjohtajan, kahden kirjastonhoitajan, kolmen kirjastovirkailijan, kahden kirjasto-
avustajan ja sihteerin vakanssit. Kirjaston yhdeksästä työntekijästä seitsemällä on kirjastoammatillinen koulu-
tus. Sijaisten palkkaaminen on erittäin vähäistä.  
 
Kokoelmat 
 
Kirjastolla ja kirjastoautolla on yhteinen kokoelma, kaikkiaan 90 000 nidettä ja muuta aineistoa. Se on asu-
kasta kohden selvästi alle läänin, maakunnan ja koko maan keskiarvon. Kirja-aineistoa on kokoelmasta 
92,55 %. Kirjastolla ei ole musiikin äänitekokoelmaa ja Vaski-tietokantaan liityttäessä luovuttiin e-kirjoista. 
Kirjasto kartuttaa Lieto-kokoelmaa. Tilattuja lehtivuosikertoja on 250.  
 
Asiakkaiden aineistotarpeissa tukeudutaan hankintojen lisäksi Vaski-kirjastojen kokonaisresursseihin.  Kir-
jaston hankinnat ovat alle maan vertailulukujen ja tämä trendi tullee jatkumaan, paljolti tilanahtaudesta johtu-
vana. Koska kirjaston tilakysymys odottaa ratkaisuaan, kirjasto joutuu mukautumaan nykyisiin tiloihin. Aineis-
toa poistetaan runsaasti ja tavoitteena on ajantasainen, elävä ja virikkeellinen käyttökokoelma.  
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Lainaustoiminta 
 
Kokonaislainoissa ja fyysisissä kirjastokäynneissä Liedon kirjasto jää selvästi alle maan keskiarvon. Liedon 
kirjastoauton lainojen osuus kokonaislainoista on 13,41 %, joka on taas selvästi suurempi kuin maan kes-
kiarvo. Lainauskierrossa kirjasto on hivenen vertailuryhmää parempi. Koulukirjastojen lainojen puuttuminen 
tilastosta vaikuttaa lainojen alhaiseen määrään.  
 
Lasten ja nuorten palvelut 
 
Lasten ja nuorten kirjastopalvelut integroidaan koulukirjastopalveluihin. Pääkirjaston kirjastonhoitaja ja kirjas-
tovirkailija sekä koulukirjaston henkilöstö muodostavat työryhmän, joka koordinoi lasten ja koululaisten kirjas-
to-opetuksen, kirjastokäynnit ja koululla tehtävät kirjavinkkaukset. Koulukirjastot tarjoavat kesälainoja ja ke-
sällä on myös mahdollisuus ottaa osaa lukupassikilpailuun. Koulujen kautta kirjasto tavoittaa kaikki kou-
luikäiset asiakkaat.  
Kirjasto osallistuu vuosittain Lieto-viikon lasten kulttuuritapahtumiin kirjaston tapahtumalla.  
 
Muu toiminta ja palvelut 
 
Kirjasto järjestää vaihtuvia kirjanäyttelyjä ja ajankohtaisia teemoja nostetaan pääkirjastossa esiin kuukausit-
tain. Asiakkaiden käytössä on kirjaston tiloissa kaksi asiakastietokonetta ja langaton verkko. Vaski-
tietokantaa voi tarkastella lisäksi kolmella asiakaskoneella.  
 
Lieto on mukana Vaski-yhteisjärjestelmässä ja kirjastojen välisissä kuljetuksissa, kehittää verkkopalvelujaan 
Vaski-yhteistyössä ja on aktiivinen toimija Vaskin ja Varsinais-Suomen kirjastojen yhteistyöryhmissä.  
 
Palaute ja arviointi 
 
Kirjasto kerää jatkuvasti palautetta asiakkailta ja kuntalaisilta. Pääkirjaston ja kirjastoauton asiantunteva ja 
altis palvelu saa paljon kiitosta. Pienet ja ahtaat tilat ovat ongelma asioinnissa, tapahtumien järjestämisessä, 
kokoelman kartuttamisessa, päivittäisessä kirjastotyössä ja yleensä aineiston esille panossa.  
 
Tulevaisuus/tavoitteet 
 
Tällä hetkellä henkilöstön keski-ikä on 53 vuotta. Kirjaston seitsemän työntekijän (6,6 työvuotta/ 9 työvuotta) 
eläkeikä täyttyy seuraavan kahdeksan vuoden aikana. Tämän hetkisen käytännön mukaan jokaisen vapau-
tuvan vakanssin täyttäminen edellyttää kunnanhallituksen lupaa. Henkilöstön työnkuvia kehitetään ja organi-
saation toimintavalmiutta hiotaan kirjaston keskeisiin tehtäviin. Kirjaston lähiajan tavoitteena on mahdollistaa 
itsepalvelu, kehittää edelleen verkkopalveluja ja syventää kirjaston ja koulun yhteistyötä (koulukirjastostrate-
gia).  
 
Vahvuuksia 
 
- kirjaston sijainti kuntakeskuksessa 
- palveluajat (ma - la) 
- kokenut henkilöstö 
- kirjastoauton palvelut 
- koulukirjastojen palvelut  
 
Heikkouksia 
 
- pääkirjaston pienet tilat (seurausvaikutuksineen) 
- henkilöstön niukkuus 
- musiikkiäänitekokoelman puuttuminen 
- alhaiset kokonaismenot asukasta kohden/tiukkeneva talous 
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Erityispiirteet 
 
- koulukirjastoverkko 
 
Kehitettävää 
 
- henkilöstön työtehtävät ja täydennyskoulutus, työtehtävien prosessikuvaukset  
 
Tavoitteet ja haasteet 
 
- seutuyhteistyön ja Vaski-yhteistyön syventäminen 
- verkkopalvelujen kehittäminen 
- kirjaston ja opetustoimen yhteistyön syventäminen (koulukirjastostrategia) 
- lainauksen itsepalvelun mahdollistaminen 
- kirjaston markkinoinnin lisääminen 
 
Resurssit 
 
- kunnankirjastolla niukat toimintaresurssit läänin ja koko maan vertailukuihin verrattuna 
- koulukirjastotoiminnassa toiminta- ja kehittämisresursseja 
 
 
 
 
Paimio 
 
Paimion kaupunki (Pemar stad) sijaitsee keskeisellä paikalla Valtatie 1:n varrella, tarkalleen Turun ja Salon 
puolivälissä. Tänään Paimio on vireä maaseutukaupunki, joka on pystynyt kehittämään palvelutasoaan hyvin 
ajan vaatimisten mukaan.  Paimio on ylpeä jokilaaksostaan, joka on nimetty kansalliseksi kulttuurimaisemak-
si. Paimion kansainvälisesti tunnetuin nähtävyys on Alvar Aallon suunnittelema Paimion sairaala. 
 
Paimion asukasluku on 10300, pinta-ala 240,2 km² ja veroprosentti 18,75 (v. 2009). 10000 asukkaan raja 
ylitettiin v. 2007 ja asukasluku on sen jälkeen kasvanut tasaisesti. Paimion ikärakenne on edullinen ja työt-
tömyys on alle maan keskiarvon. Paimio taloustilanne on huonontunut v. 2009 aikana.  Kaupungin suurin 
investointi on Jokelan koulun ja lukion saneeraus vv. 2009 -2010. 
 
Hallinto 
 
Kirjasto kuuluu sivistysosastoon, jonka esimies on sivistysjohtaja. Kirjastotoimen, kulttuuritoimen sekä Pai-
mion opiston asiat käsitellään sivistystyön lautakunnassa, jonka esittelijänä toimii Paimion opiston rehtori. 
Kirjastoasioiden asiantuntijana toimii kirjastonjohtaja. 
 
Henkilökunta 
 
Henkilökuntaan kuuluvat kirjastonjohtaja, kirjastonhoitaja, sekä 3 kirjastovirkailijaa. Kaikilla kirjaston työnteki-
jöillä on hyvä koulutustaso ja kirjastoalan pätevyys.  
 
Toimintaympäristö 
 
Paimion kirjastolla on yksi toimipiste, pääkirjasto, joka sijaitsee keskeisellä paikalla koulukeskusta vastapää-
tä v. 2006 valmistuneessa tilavassa ja nykyaikaisessa kirjastolle suunnitellussa 1150 m² tilassa. Uudisraken-
nuksessa on kirjaston lisäksi sivistysosaston tilat, näyttelytila, 154 -paikkainen auditorio sekä yhteinen aula 
kahviloineen. Aula toimii sisääntulona myös laajennetulle ja saneeratulle kaupungintalolle Rakennuksen on 
suunnitellut arkkitehti Pia Helin Ark’Abosta. Aula toimii sisääntulona myös laajennetulle ja saneeratulle kau-
pungintalolle.  
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Avaran kirjastosalin lisäksi kirjastolla on viihtyisät lehti- ja lukusalit, satunurkkaus sekä 12 hengen kokoustila, 
joka on myös paimiolaisten yhdistysten käytettävissä. Kirjaston sijainti vanhan harmaakivikirkon vieressä 
avaa oleskeluryhmistä rauhoittavan näkymän. Pyörillä varustetut matalat hyllyt keskellä kirjastosalia mahdol-
listavat pienimuotoisten musiikki-, tanssi- ja nukketeatteriesitysten järjestämisen. 
 
Toiminta 
 
Kirjasto tarjoaa tiedonhaun ja netin opetusta kouluille ja senioreille.  Kirjastossa kokoontuvat nuorten ja ai-
kuisten lukupiirit. Nuorten kirja-arviot on myös luettavissa kirjaston kotisivuilla. Kirjaston toimintaan kuuluvat 
vaihtuvat näyttelyt sekä osallistuminen erilaisiin tapahtumiin ja teemaviikoihin (kuten ympäristö- ja runoviikot) 
sekä erilaisten tilaisuuksien järjestäminen. Kirjasto tekee yhteistyötä myös eri hallintokuntien kanssa kuten 
musiikkiopisto, jonka oppilaat esiintyvät ns. parvekemusiikki –tuokioiden lisäksi erilaisissa tilaisuuksissa. 
Koulu- päiväkotiryhmät vierailevat säännöllisesti kirjastossa. 
Toiminnan painopiste on lapsissa ja nuorissa. Vanhusväestön kirjastopalveluja kehitetään (kotipalvelu). 
Erityispiirteenä on vammaisväestön suuri osuus (V-S:n erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimipiste Paimiossa) 
asiakaskunnassa. 
 
Kokoelmat 
 
Kirjaston kokoelman suuruus on 86 111, josta kirjoja 75 531. Aineistokokoelma on koko maan vertailulukujen 
tasoa, mutta läänin tasoa jonkun verran alhaisempi. Kirjahankinnat ovat maan keskiarvon mukaiset. Sen 
sijaan muun aineiston hankinnassa Paimion on jäänyt maan keskiarvosta.  Lakkautettujen laitoskirjastojen 
aineistokokoelma karsinta ja koko kirjaston kokoelman ajantasaistaminen jatkuu edelleen. 
 
Lainaus 
 
Lainojen lukumäärässä Paimion kirjasto jää selvästi alle maan keskiarvon, mutta kokonaislainaus suhteessa 
henkilötyövuosiin on aina ollut selvästi maan keskitason yläpuolella. Lisäksi lainausoikeuttaan käyttävien 
osuus 41,87 % / asukkaista on maan keskiarvon tasolla. Fyysisissä kirjastokäynneissä näkyy uuden kirjasto-
rakennuksen tuoma nousupiikki, joka näyttää tasoittuvan. 
 
Heikkoudet 
 
- Henkilökunnan vähyys vaikeuttaa palvelutoiminnan monipuolistamisen, esim. kirjavinkkausta ei ole.  
- Musiikki- ja kuvatallenteiden vähäisyys. 
 
Vahvuudet 
 
- Keskeinen sijainti sekä ajanmukaiset tilat. 
- Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta. 
- Kirja-aineiston taso on hyvä. 
 
Mahdollisuudet 
 
Ammattitaitoisen henkilökunnan rekrytoinnilla, ajanmukaisen aineistokokoelman ylläpidolla, aukioloaikojen 
riittävyydellä sekä verkostoitumalla kirjasto pystyy lisäämään tunnettavuutta ja kilpailemaan paimiolaisten 
ajankäyttötavoista. 
 
 
 
Mynämäki 
 
Mynämäki (ruots. Virmo) sijaitsee Varsinais-Suomessa valtatie 8:n varrella. Etäisyyttä Turusta on vain 30 
km. Mynämäki tarjoaa asukkailleen ja vierailijoilleen monipuolisia palveluita sekä moni-ilmeistä luontoa, his-
toriaa ja rikasta kulttuuria. Kunnan pohjoisosissa on metsä- ja suoalueita. Mynämäen seudun matkailuoppaat 
järjestävät opastettuja kierroksia Mynämäkeen ja lähialueelle. 
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Ensimmäiset maininnat Mynämäestä löytyvät jo vuodelta 1309. Myöhemmin kuninkaanpitäjäksi nimetyn My-
nämäen mahtavin rakennus on Pyhän Laurin kirkko. Mynämäessä toimitti Antti Lizelius 1. suomenkielistä 
sanomalehteä ”Suomenkieliset tietosanomat” vuosina 1775-1776. Samassa pitäjässä Korvensuun tehtailla 
Frans Lindström valmisti henkilöauton ”Korvensuun 1913”, joka on ensimmäinen Suomessa rakennettu. 
 
Kirjasto kuuluu sivistysosastoon. Osaston esimiehenä toimii sivistysjohtaja. Sivistysosaston asioita käsitel-
lään sivistyslautakunnassa. Saman lautakunnan alle kuuluvat myös muut sivistysosaston toimet: kulttuuri, 
nuoriso, urheilu ja koulut. Sivistysjohtaja toimii sivistyslautakunnan esittelijänä myös kirjastoasioiden osalta. 
Kirjastonjohtaja valmistelee asiat ja on lautakunnan kokouksissa läsnä asiantuntijana. Vs. kirjastonjohtaja 
hoitaa myös kulttuuritoimen asiat. 
 
Mynämäen kirjastossa on kaksi toimipistettä: pääkirjasto ja Tavastilan kirjasto (ent. Mietoisten kunnan pää-
kirjasto). Pääkirjasto sijaitsee entisen pankin rakennuksessa kauniilla tontilla Mynäjoen rannalla. Tavastilan 
kirjasto sijaitsee Tavastilan koulun rakennuksen alakerrassa. Lisäksi entisen Karjalan kunnan alueella kulkee 
Laitilan kirjastoauto. Kirjastoautopalvelu ostetaan noin 16 krt vuodessa (palvelut tarjotaan vain kouluvuoden 
aikana). Auto, aineisto ja kuljettaja ovat Laitilan kaupunginkirjaston. Kirjastotilat ovat molemmissa toimipis-
teessä hyvät. Kirjasto on kiinteistössä vuokralaisena. Tiloja hallinnoi Mynämäen kunnan tilalaitos.  
 
Henkilökuntaan kuuluvat kirjastonjohtaja ja kolme kirjastovirkailijaa. Lisäksi on työllistämis- tai muu tuella 
työllistetty tai palkattu kirjastoapulainen. Sijaisia voi tarpeen vaatiessa palkata. Kirjastonjohtajan virka hoide-
taan vuoden 2009 viransijaisuutena. Kirjastovirkailijoiden koulutustaso on kirjastolinjan merkonomi (kaikilla 
sama koulutus).  
 
Kirjasto tarjoaa kirjavinkkausta (tilauksesta) sekä tiedonhaun opetusta 7-luokkalaisille (joka vuosi) ja muille 
luokka-asteille (tilauksesta). Kerran vuodessa järjestetään lukudiplomijuhla yhteistyössä koulujen kanssa. 
kaikki vuoden aikana lukudiplomin suorittaneet kutsutaan kirjastoon. Eskarilaisille järjestetään tutustumis-
käynti kirjastoon. Kaikille Kainaloinen- projektiin osallistuneille ja sen vaatimuksia täyttäneille lapsille jaetaan 
oma kirjastokortti. Kirjaston lyhyt, räätälöity esittelykierros (käsinuket ja erilaiset tehtävät). Tapahtumassa on 
tavallisesti kirjailijavierailua ja kakku/mehutarjoilua. Vaihtuvat kirjanäyttelyt ja tapahtumat (yhteistyössä eri-
laisten tahojen kanssa) ovat näkyvä osa kirjaston toimintaa.  
 
Pääkirjastossa toimii oma lukupiiri. Tavastilan kirjastossa toimii Raision työväenopiston lukupiiri.  
 
Kirjasto on kesälauantaisin kiinni. 
 
Ei erityispiirteitä 
 
Heikkoudet 
 
- Vanhentunut aineisto vie tilaa 
- Markkinointi vähäistä 
- Sähköiset palvelut huonosti käytössä ja huonosti tiedossa 
- Ajankäyttö 
- Koulun ja kirjaston yhteistyö vähäistä 
- Keskitetty luettelointi (aineiston tuntemus vähenee) 
- Uusien aineistojen hallintataidot vajavaisia 
 
 
Vahvuudet 
 
- Hyvä yhteistyö ja yhteishenki 
- Tasavertaiset, monipuoliset, laadukkaat kirjastopalvelut  
- Hyvät tilat 
- Monipuolinen kokoelma 
- Kirjaston sijainti ja yhteydet 
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Uhat 
 
- Vanhojen kirjastotilojen huono muunneltavuus 
- Huono palkkataso vaativuuteen nähden 
- Määrärahojen pieneneminen 
- Epävarma kuntatilanne 
- Täydennyskoulutukseen liian vähän resursseja 
- Väestö ikääntyy ja erityispalvelutarpeet kasvavat 
 
Mahdollisuudet 
 
- Kirjasto on lakisääteinen peruspalvelu 
- Keskeinen sijainti kunnankeskuksessa 
- Näkyvyys ja tunnettavuus  
 
 
 
 
Rusko 
 
Ruskon kunta sijaitsee Varsinais-Suomessa Turun ja Raision pohjoispuolella. Asukkaita on  noin 5800 ja sen 
pinta-ala on 127,91 km2. Kunta koostuu kahdesta keskustasta eli Ruskon nykyisestä keskustasta ja vuoden 
2009 alusta Ruskoon liittyneestä entisen Vahdon kunnan keskustasta. 
 
Ruskon kirjasto on yhtenä yhdeksästä kunnasta mukana Vaski-kirjastoyhteistyössä, johon Ruskon ohella 
kuuluvat: Turku, Naantali, Raisio, Lieto, Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Taivassalo. Kirjastoilla on yhteinen 
kirjastojärjestelmä, verkkokirjasto, varausjono, asiakas- ja aineistorekisteri sekä yhteiset aineistokuljetukset.  
 
Kirjasto kuuluu kirjasto- ja kulttuuritoimeen, jonka esimiehenä toimii kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja. Laa-
jemmassa mittakaavassa kirjasto- ja kulttuuritoimi kuuluu yhdessä liikuntatoimen ja nuorisotoimen kanssa 
kirjasto- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen. Lautakunnan esittelijänä toimii kaikista edellä mainituista 
hallinnonaloista vastaava palvelujohtaja. 
 
Ruskon kirjastolla on kaksi toimipistettä. Pääkirjasto on vanha Ruskon kunnankirjasto ja Vahdon lähikirjasto 
on entinen Vahdon kunnankirjasto. Ruskon keskustassa sijaitseva pääkirjasto on toiminut v. 1995 lähtien 
alun perin pankkina toimineessa rakennuksessa. Vuoden 2009 alkupuolella kirjasto sai saneerattua käyt-
töönsä viereisen, aikaisemmin päivittäistavarakauppa toimineen, 150 m² tilan. Hyötypinta-ala on saneerauk-
sen jälkeen 533 m². Kokoelmien koko oli vuoden 2008 lopussa 38 722 nidettä, josta kirjojen osuus oli 91,51 
%. 
 
Vahdon lähikirjasto toimii entisessä lähes 100 vuotta vanhassa kansakoulussa. Hyötypinta-ala on 230 m². 
Kokoelmien koko oli vuoden 2008 lopussa 26 752 nidettä, josta kirjojen osuus oli 85,65 %. 
 
Ruskon kirjastotoimen vakinaiseen henkilökuntaan kuuluvat kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja, kaksi kirjas-
tonhoitajaa ja kaksi kirjastovirkailijaa. Näistä kaikki ovat toista virkailijaa lukuun ottamatta kirjastoalan koulu-
tuksen saaneita. Lisäksi yleensä kyseisessä kahdessa kirjastossa työskentelee joko siviilipalvelusmies tai 
työllistämistuella palkattu kirjastoapulainen. Kyseinen henkilö työskentelee puolet työajastaan Vahdon lähi-
kirjastossa, minkä ohella lähikirjastossa työskentelee myös toinen kirjastonhoitajista. 
  
Pääkirjasto tarjoaa kirjaston käytön opetusta kouluille. Kirjastolla on uusien tilojen myötä jatkuvasti kolme 
samanaikaista vaihtuvaa näyttelyä sekä useita erilaisia tapahtumia. Sekä pääkirjastossa että lähikirjastossa 
käy säännöllisesti päiväkoti ja koululaisryhmiä. 
 
Asiakaspäätteitä on pääkirjastossa viisi ja lähikirjastossa kaksi. Tämän lisäksi pääkirjastossa on maksullisia 
tietokantoja asiakkaiden käyttöön. 
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Pääkirjasto on auki maanantai-torstai klo 13-19 ja perjantaina klo 9-16. Lähikirjasto maanantaina ja torstaina 
13-19 sekä tiistaina ja keskiviikkona 10-13. Lähikirjaston osalta keskeisenä tavoitteita on tulevaisuudessakin 
säilyttää kirjastopalvelut Ruskon Vahdon kunnanosan asukkaiden saatavilla. 
 
Hyvää 
 
- Molempien kirjastojen keskeinen sijainti asutuksen ja palveluiden kannalta. 
- Pää- ja lähikirjaston välinen synenergia, jolla on saatu jo nyt tuloksia aikaan. Mahdollista työn ja osaami-

sen sovittamisen tarpeen mukaan kahden kirjaston välillä sekä taloudellisen säästön hankintojen yms. 
osalta.   

- Molempien kirjastojen tilat ovat neliömäärällisesti, mutta ei laadullisesti riittävät. 
- Pääkirjaston hyvät lainausluvut, jotka tulevat aineistomäärärahojen leikkaamisesta huolimatta säilymään 

entisellään.  Vuonna 2008 Rusko 21,86 lainaa/asukas (vrt. Varsinais-Suomessa 18,45 lainaa/asukas). 
- Pää- ja lähikirjaston tulot tulevat tänä vuonna kasvamaan aikaisemmista vuosista. 
- Kirjastoyhteistyö Vaskin puitteissa on lähtenyt hyvin käyntiin. 
 
Heikkouksia 
 
- Ruskon kirjaston kotisivuihin tullaan jatkossa panostamaan enemmän, sillä nykyiset ovat hyvin raakile-

maiset kuntien yhdistymisen jäljiltä, jolloin kunnan kotisivut uusittiin. 
- Ruskon kunnassa on vuoden 2009 aikana jouduttu leikkaamaan määrärahoja, mikä on koskenut myös 

kirjastoa. Kirjaston kohdalla leikkaukset ovat kohdistuneet aineistomäärärahoihin. Tästä huolimatta laina-
usluvut ovat pysyneet entisellään. 

- Vahdon lähikirjasto on ulkopuolelta perusteellisen korjauksen tarpeessa, mikä työ on jo osin aloitettu. 
 
Erityispiirteitä 
 
- Aineisto erityispiirteet Ruskon ja Vahdon välillä ovat ne että lähikirjastossa ei ole lainattavissa musiikki 

cd-levyjä ja blue ray-elokuvia. 
- Sekä pääkirjaston että Vahdon lähikirjaston viereen ollaan rakentamassa paljon uutta asutusta. Tämä 

tarkoittaa potentiaalisen lainaajakunnan kasvua molemmissa kirjastoissa 2-3 vuoden päästä. 
 
 
 
 
Aura 
 
Auran kunta sijaitsee valtatie 9 ja kantatie 41 välittömässä tuntumassa n. 30 km Turusta koilliseen. 
 
Asukkaita oli vuoden 2009 alussa 3852. Kunta on voimakkaasti kasvava ja ikärakenteeltaan nuori. Kunta on 
nopeasti kasvava Auranmaan keskus. Pääelinkeinona on palvelutuotanto. Vaikka kunta on maaseutumai-
nen, työskentelee alkutuotannossa enää n. 7 % kuntalaisista. Kunta kuuluu Loimaan seutukuntaan ja Turun 
kaupunkialueeseen.  
 
Kunnan suurimmat työnantajat ovat kunnan lisäksi Leaf, Aurajoki oy ja Reka kumi oy.   
 
Kunnan taloudellinen tilanne on tiukka, sillä kasvukuntana Aura on joutunut investoimaan viime vuosina to-
della voimakkaasti (mm. alakoulun laajennus ja kirjasto 2003 ja yhtenäiskoulu 2008). Kunnallisveroprosentti 
on 19,25. 
 
Kirjasto on osa sivistystointa, johon kirjaston lisäksi kuuluvat koulu-, vapaa-aika- ja kulttuuritoimi. Sivistyslau-
takunnassa esittelijänä toimii sivistysjohtaja, mutta kirjastotoimenjohtajalla on läsnäolo-oikeus asiantuntija-
jäsenenä. Sivistyslautakunta vastaa koulu-, kirjasto- ja kulttuuriasioista. 
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Kirjastolla on suhteellisen uudet ja toimivat tilat. Kunta on asutusrakenteeltaan keskittynyt ja tiivis, mikä suo-
sii kirjastonkäyttöä. Kirjasto sijaitsee keskeisellä paikalla ja aukioloajat ovat hyvät, pieneksi kirjastoksi erin-
omaiset. 
 
Auran kirjasto on ollut mukana monissa merkittävissä, valtakunnanlaajuisissa kehittämishankkeissa ja on 
varsinkin verkkopalveluiltaan ollut edistyksellinen (mm. funktionaalisen luetteloinnin projekti, ensimmäisenä 
maailmassa tekstiviestisaapumisilmoitus asiakkaille, verkkojoulukalenteri, verkkomaksaminen). 
 
Kirjastolla on kaksi toimipaikkaa: vuonna 2003 rakennettu pääkirjasto, joka sijaitsee samassa rakennus-
kompleksissa yhtenäiskoulun ja auditorion, Aurasalin, kanssa ja Kirkonkulman kirjasto, joka sijaitsee Kirkon-
kulman koulun kanssa samassa kiinteistössä. Kirkonkulman kirjasto on nykyään profiloitunut lähinnä koulu-
laisten käyttöön, lasten- ja nuortenkirjastoksi. Kirjasto on avoinna kirjastohenkilökunnan toimesta 1½ tuntia 
viikossa ja kylätoimikunta pitää lisäksi talkootyövoimalla kirjastoa avoinna yhtenä iltana viikossa. 
 
 
Henkilökuntaan kuuluu vuoden 2010 alusta kirjastonhoitaja ja kaksi kirjastovirkailijaa. Kirjastotoimenjohtajan 
palvelujen ostosta käydään neuvotteluja.  
 
Kuntalaisista hiukan yli puolet (50,27 %) on kirjaston lainaajia, mikä on selvästi yli Varsinais-Suomen (42,69 
%) ja koko maan (41,34 %) keskitason. Lainoja asukasta kohden oli vuonna 2008 27,65, mikä on kuuden-
neksi eniten koko maassa. Lainaus on kuluvana vuonna hivenen laskusuunnassa, johon osaltaan vaikutta-
nee ainakin dvd-levyjen ja videoiden laina-ajan pidennys viikosta kahteen viikkoon. 
 
Kirjoja kirjastossa on noin 33 000 nidettä. Kirjojen osuus kokoelmasta on 95 %. Kirjastossa on myös  dvd-ja 
cd-levyjä sekä asiakastietokoneita . Digitaalista aineistoa on pienen kunnan kirjastoksi hyvin tarjolla: 12 
maksullista tietokantaa.  
 
Aineistohankintojen taso (467,96 tallennetta/1000 asukasta oli vuonna 2008 lähellä Varsinais-Suomen 
(440,88 tallennetta/1000 asukasta) ja valtakunnan (403,40 tallennetta/1000 asukasta) tasoa. Hankinnat kui-
tenkin ylittivät talousarvioraamit, joten vuosi oli poikkeuksellinen. Keskimäärin Auran hankintamäärärahat 
ovat olleet suhteellisen alhaiset (varsinkin käyttöön nähden)  
 
Kirjasto tarjoaa kirjavinkkausta, lukudiplomeja ja tiedonhaun opetusta koululle.  
 
Auran kirjasto kuuluu Loisto-kirjastoyhteistyöhön, jossa muut mukana olevat kirjastot ovat: Loimaa, Pöytyä, 
Tarvasjoki, Marttila, Koski Tl ja Oripää. Kirjastoilla on yhteinen tuotantokanta (ATP Origo) ja verkkokirjasto 
sekä yhteinen kirjastokortti ja aineistonkuljetus kirjastojen välillä kerran viikossa. Yhteistä varausjonoa ei ole. 
 
Kirjaston kokonaismenot vuonna 2008 olivat 182 004 € eli 47,61 €/asukas, mikä on alle maakunnan (53,16 
€/asukas) ja koko maan (52,91 €/asukas) keskitason. Menoista 67,43 % on henkilöstömenoja.  Lainan hinta 
1,72 € on selvästi alle maakunnan (2,70 € ja koko maan (2,80 €) keskitason. 
 
Tulot 17 297 € eli 4,5 € asukasta kohden. Tuloissa merkittävän osan muodostaa sopimus, jonka mukaan 
koulu maksaa vuoden 2009 alusta  25 % kirjavinkkarin palkasta. 
 
Hyvää 
 
Kirjaston lainaus- ja kävijämäärät sekä aukioloajat ovat olleet hyvät. Kirjastolla on uudet, modernit tilat kes-
keisellä paikalla sekä välittömästi koulun läheisyydessä. Kirjastorakennus valmistui koulun yhteyteen vuoden 
2003 lopulla. Kirjaston Internet-sivut ovat perinteisesti olleet monipuoliset ja sisältäneet ajankohtaista ja uu-
siutuvaa aineistoa. 
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Heikkouksia 
 
Auran kunnan taloudellinen tilanne on heikko. Kirjastolla on aina ollut suhteellisen matalat aineistomäärära-
hat suhteutettuna käyttöön. Henkilökunnan määrä on kohtuullinen, mutta pieni yksikkö, jolla on kattavat au-
kioloajat on erittäin haavoittuva; yhdenkin työntekijän yllättävä poissaolo voi jo merkitä aukioloajan supista-
mista. 
 
Kehitettävää 
 
- Kirjastoautomaatio toisi helpotusta henkilöstötilanteeseen, mutta talouden niukkuus ei mahdollista kehit-

tämistä.  
- Aktiivisella kokoelmatyöllä  (erityisesti poistoja tulisi tehdä paljon enemmän) aineisto saataisiin paremmin 

ja houkuttelevammin esille. 
 
Keskeiset tavoitteet ja haasteet 
 
- kirjastojärjestelmän uusiminen lähivuosina välttämätöntä 
- kirjastojen välisen yhteistyön lisääminen tulevaisuudessa entistä tärkeämpää, kun todennäköisesti lisää 

henkilöstöä ei ole näköpiirissä 
- kirjastoautomaatio olisi tarpeellinen, mutta resurssit huomioiden todellinen haaste 
- henkilökunnan ammattitaidon pitäminen ajan tasalla kiihtyvässä muutoksessa 
 
Erityispiirteet 
 
- keskeisellä paikalla sijaitseva, pienin resurssein monipuolisesti palveleva kirjasto, jolla hyvät aukioloajat 
 
Arvio resursseista 
 
- resurssit nykymuodossaan joka tavalla (hankinta + henkilöstö) riittämättömät 
- yhteistyöllä resursseja saataisiin tehokkaampaan ja järkevämpään käyttöön 
- työtehtävien osalta olisi tarpeellista tehdä tarkka prosessikuvaus 
 
Keskeiset muutokset 
 
- lasten- ja nuortenosaston uusi ilme (tekeillä) lisäämään tilojen viihtyvyyttä ja selkeyttämään tarjontaa 
- kirjastossa suuret toiveet maakunnalliseen tietojärjestelmään ja valtakunnallisiin yhteisprojekteihin (Oka-

riino, Kirjasampo, Nimekerekisteri yms)  
 
 
 
Sauvo 
 
Sauvo (ruots. Sagu) sijaitsee Turku-Helsinki-moottoritien tuntumassa Turun ja Salon puolivälissä. Kumpaan-
kin kaupunkiin on matkaa 35 kilometriä. Sauvon naapurikuntia ovat Salo, Paimio, Kaarina ja Kemiönsaari. 
Sauvo on muodoltaan niemi, jolla on yli 140 km rantaviivaa. Merellisyyden lisäksi maiseman vaihtelevuus 
jyrkistä kallioista alaviin peltoaukeisiin on tyypillistä Sauvon kulttuurimaisemalle. Sauvon kokonaispinta-ala 
on 299,75 km2 ja 3000 asukkaan raja ylittyi vuonna 2008. Loma-asuntoja kunnan alueella on noin 1400. 
Kunnan veroprosentti on 19,5.  
 
Sauvon, Paimion ja Kaarinan kirjastot kuuluvat Peimari-kirjastoihin, joilla on yhteinen verkkokirjasto. 
 
Sauvossa kirjastoasiat kuuluvat vapaan sivistystyön lautakunnan toimialaan. Lautakunnan muita sektoreita 
ovat liikunta-, nuoriso-, kulttuuri-, ja museotoimet. Vapaan sivistystyön lautakunnan esittelijänä toimii kirjas-
tonjohtaja. Kirjastohenkilöstöä on 2 henkilötyövuotta. Kirjastonjohtajan tehtäviin kuuluu myös muita lauta-
kunnan alaisia työtehtäviä. Kirjastossa työskentelee kirjastonjohtajan lisäksi 2 päätoimista osa-aikaista kirjas-
tovirkailijaa.  
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Sauvon kirjasto muutti elokuussa 2005 Sauvon vanhaan meijeriin peruskorjattuihin tiloihin. Kirjaston yhtey-
teen tulivat myös kunnan nuorisotilat. Käyttämällä Sauvon vanhaa rakennuskantaa peruskorjattuna uuteen 
käyttötarkoitukseen voitiin paikallishistoriallisia arvoja säilyttää sekä luoda kirkonkylän keskustan rakennus-
kannasta monipuolisesti eri ajallisia kerrostumia edustava kokonaisuus. Meijeritoiminta päättyi kirkonkylässä 
v. 1955. Kiinteistö oli sen jälkeen teollisuuskäytössä kunnes Sauvon kunta lähti saneeraamaan meijeristä 
uutta kirjastorakennusta. 
 
Kirjasto sijaitsee lähellä Sauvon koulukeskusta ja koululaiset ovatkin kirjaston suurin käyttäjäryhmä. Kirjasto 
on kuntalaisten kohtauspaikka ja ylpeydenaihe. Oheistoimintaa pyritään kehittämään yhteistyössä paikallis-
ten toimijoiden kanssa. Kirjaston yhteydessä oleva näyttelytila on varattavissa taide- ym. näyttelyihin ja las-
tenosasto on sisustettu siten, että hyllyjä siirtämällä siitä saadaan nopeasti esim. mainio konserttitila. Kirjas-
totalossa nuorisotilan puolella kokoontuu viikoittain useampi musiikkileikkikouluryhmä. 
 
Vuonna 2008 kirjaston toimintakulut olivat yhteensä 130 243 euroa. Toimintakuluista puolet käytettiin kirjas-
tohenkilökunnan palkkoihin. Toimintakulut olivat 44,15 euroa asukasta kohden ja kirjastoaineistokulut 9,59 
euroa asukasta kohden. Kirjaston kokonaislainaus vuonna 2008 oli 30 282 lainaa ja kävijöitä kirjastossa oli 
25 000. Kirjaston kokoelmista 96 % on kirjoja (n. 23 000 kirjaa). Muu aineisto on lähinnä videoita ja dvd-
levyjä. Musiikkiaineistoa Sauvon kirjastossa ei ole.   
 
Hyvää  
 
- Hyvät ja toimivat toimitilat 
- Auki 5 päivää viikossa; ilta- ja aamuaukioloaikoja ja auki myös lauantaisin 
- Hyvät näyttelytilat 
- Toimiva yhteistyö koulun kanssa  
- Avoinna koko kesän 
 
Heikkouksia 
 
- Pieni työyhteisö 
 
Kehitettävää  
 
- Verkkopalvelut 
 
Keskeiset tavoitteet ja haasteet 
 
- Kirjaston asiakkaat lisääntyneet mutta lainat vähentyneet 
- Logistiikka, tällä hetkellä ei aineiston kuljetusta 
- Kirjastojärjestelmän uusiminen 
- Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen 
 
Uhat  
 
- Määrärahojen pieneneminen  
- Muiden sektoreiden työn lisääntyminen (kirjastonjohtaja) 
 
Erityispiirteet 
 
Pienen kunnan mittakaavassa monipuolinen kulttuurikeskus ja kuntalaisten kohtauspaikka, jolla on hyvät 
aukioloajat ja hyvä yhteistyö koulun ja paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. 
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7 Kirjastojen välinen yhteistyö 
 
Kirjastot ovat perinteisesti tuottaneet palvelunsa kiinteänä osana laajempaa kirjastoverkkoa. Tässä keskei-
nen tehtävä on Kansalliskirjastolla, valtakunnallisella yleisten kirjastojen keskuskirjastolla ja maakuntakirjas-
toilla.  Kirjastolain 4 §:n mukaan ”Yleinen kirjasto toimii yhteistyössä muiden yleisten kirjastojen sekä tieteel-
listen kirjastojen ja oppilaitoskirjastojen kanssa osana kansallista ja kansainvälistä kirjasto- ja tietopalvelu-
verkkoa. Yleisten kirjastojen keskuskirjastona ja maakuntakirjastoina toimivat kirjastot täydentävät muiden 
yleisten kirjastojen palveluja.” 
 
Yleisten kirjastojen valtakunnallisena keskuskirjastona toimii Helsingin kaupunginkirjasto, ja Turun kaupun-
ginkirjasto on Varsinais-Suomen maakuntakirjasto. Kansalliskirjasto toimii koko kirjastokentän valtakunnalli-
sena palvelu- ja kehittämislaitoksena sekä edistää alansa kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä. Se vastaa 
kansallisen julkaisuperintömme ja ainutlaatuisten kokoelmiensa kartuttamisesta, kuvailusta, säilyttämisestä 
ja käyttöön asettamisesta. Kansalliskirjasto on Helsingin yliopiston suurin erillislaitos.16 
 
Yleisten kirjastojen yhteistyötä koordinoi lisäksi Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN). Se edustaa yleisiä kir-
jastoja kirjastoverkon yhteistyössä ja siinä ovat edustettuna valtakunnallinen yleisten kirjastojen keskuskirjas-
to, maakuntakirjastot ja kunkin maakuntakirjastoalueen kirjastot keskuudestaan valitsemansa edustajan 
kautta.17 
 
Kirjastoilla on lisäksi erilaisia konsortioita, yhteisiä tietojärjestelmiä, hankintayhteistyötä ja koulutusyhteistyö-
tä. Varsinais-Suomessa kirjastoyhteistyö on viime vuosina tiivistynyt.  
 
 
7.1 Maakuntakirjastotoiminta ja Varsinais-Suomen kirjasto -projekti 
 
Maakuntakirjastona Turun kaupunginkirjaston tehtävänä on tukea alueen kirjastopalveluja ja niiden uudistu-
mista. Turun kaupunginkirjasto on saanut opetusministeriöltä avustusta Varsinais-Suomen kirjasto –
projektiin, jonka tavoitteena on kehittää Varsinais-Suomen kirjastojen yhteistyötä niin, että maakunnassa 
pystytään turvaamaan elävät ja aktiiviset kirjastopalvelut nopeasti muuttuvissa olosuhteissa.  
 
Projektissa on laadittu vuonna 2008 yhteinen maakunnallinen kirjastojen yhteistyöstrategia, joka linjaa maa-
kuntakirjastotoiminnan kehittämistä ja toimii kirjastojen tukena niiden soveltaessa omien kuntiensa strategioi-
ta. Asiantuntijayhteistyötä ja erikoisosaamisen jakamista kehitetään taitorenkaiden muodossa. Maakuntakir-
jasto järjestää koulutuksia ja yhteisiä verkkopalveluja suunnitellaan (esimerkiksi Varsinais-suomen kirjastot 
näkyviksi verkossa). Hankintayhteistyötä on tehty aineiston yhteiskilpailutusten muodossa. Kuluvana vuonna 
on selvitetty koko maakunnan laajuisen aineistonkuljetuksen vaihtoehtoja. Kirjastoilla on mahdollisuus tulla 
mukaan yhteiseen aineistokuljetukseen liittyessään Vaski-järjestelmään. 
 
Yhteistyön tavoitteena on, että jokaisella varsinaissuomalaisella on käytettävissään laadukkaat, jatkuvasti 
uudistuvat ja kustannustehokkaasti hoidetut kirjastopalvelut. 
 
Projektin käynnistämä toiminta tulee jatkumaan osana normaalia maakuntakirjastotoimintaa projektin päätty-
essä vuoden 2009 lopussa. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 http://www.kansalliskirjasto.fi/yleistieto.html 
17 http://www.kirjastot.fi/neuvosto/ 
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7.2 Tietojärjestelmä yhteistyön perustana 
 
 

 
 

Varsinais-Suomen kirjastoyhteistyöryhmät 
 
Seudullisen yhteistyön perustana on yhteinen kehittynyt tietojärjestelmä, jossa on yhteinen aineistotietokanta 
ja keskinäiset kuljetukset ja joissa käyttäjät voivat asioida yhdellä kirjastokortilla. Yhteinen tietojärjestelmä on 
yhteistyön tiivistämisen edellytys. Turun seudun kirjastoyhteistyö perustuu Vaski-kirjastojen yhteistoimintaan 
ja järjestelmään.  
 
Selvitysalueen kirjastot kuuluvat erilaisiin yhteistyökokoonpanoihin, joilla on käytössään erilaisia tietojärjes-
telmiä. Varsinais-Suomen alueella on käytössä kolme eri kirjastojärjestelmää kahdelta eri toimittajalta: Oy 
Abilita Ab:n Abilita Bibliotek sekä Ab Axiell kirjastot Oy:n PallasPro ja ATP Origo.  
 
Yleisten kirjastojen keskeiset järjestelmätoimittajat Tietoenator Libraries ja ATP fuusioituivat vuoden 2007 
lopussa Ab Axiell kirjastot Oy:ksi. Tässä yhteydessä seutukirjastoselvitykseen osallistuvat kirjastot tulivat 
saman toimittajan asiakkaiksi. Turulla, Raisiolla, Liedolla, Mynämäellä ja Ruskolla on käytössään PallasPro 
sekä Auralla, Kaarinalla, Paimiolla ja Sauvolla ATP Origo. Näistä kehitetään yhteistä versiota Marc21-
formaattiuudistukseen liittyvän päivityksen myötä. Uudet ohjelmat ovat valmiit ja niiden tuotantokäyttö voi 
alkaa vuonna 2010. Olemassa olevia järjestelmiä tuetaan toistaiseksi, mutta niitä ei enää päivitetä.  Ilman 
uuden version käyttöönottoa ei seudullista yhteistyötä voi nykyisestään tiivistää. 
 
Kansalliskirjasto selvittää Opetusministeriön toimeksiantona Suomen kirjastojen, arkistojen ja museoiden 
yhteisen valtakunnallisen asiakasliittymän mahdollisuutta. Valtakunnallinen asiakasliittymä olisi suunnitelmi-
en mukaan tuotantokäytössä vuonna 2011.18 Tämän lisäksi on noussut esille tavoite koko maan kirjastojen 
kokoelmat kattavasta yhteisluettelosta.19 
 
 
 

                                                 
18 Opetusministeriön verkkosivuilta 13.3.2009 http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiik-
ka/linjaukset_ohjelmat_ja_hankkeet/digitaalinen_kirjasto/asiakasliittyma.html?lang=fi  
19 Kirjastot.fi-sivusto 13.3.2009. Yleisten kirjastojen neuvoston toimintasuunnitelma 2008-2009 http://www.kirjastot.fi/fi-
FI/KL2800_neuvosto/toimintasuunnitelma_2008-2009/  
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Vaski-kirjastot 
 
Seutukirjastoselvityksessä mukana olevista kirjastoista Turku, Lieto, Mynämäki, Raisio ja Rusko kuuluvat 
Vaski-kirjastoihin. Vaski-yhteisjärjestelmä perustettiin nykymuodossaan keväällä 2008. Vaski-kirjastoilla on 
aito yhteisjärjestelmä eli yhteinen asiakasrekisteri ja aineistotietokanta tiedonhaku-, varaamis- ja uusimispal-
veluineen. Yhteiseen järjestelmään kuuluvien kirjastojen kokoelmat ovat yhteiskäytössä, ja aineistoa kuljete-
taan kirjastojen välillä tarpeen mukaan. Vaski-kirjastojen yhteiset aineistokuljetukset alkoivat 1.4.2009.  
 
Vaski-yhteistyön laajenemista muihin seudun kirjastoihin jarruttaa mm se, että alueella on käytössä kolme eri 
kirjastojärjestelmää. Peimari-kirjastot (Kaarina, Paimio ja Sauvo) ja Kirvakka-kirjastot (Uusikaupunki, Laitila 
ja Vehmaa) suunnittelevat liittyvänsä Vaskiin tietojärjestelmän versiopäivityksen myötä. 
 
Yhteiskäyttöisten kokoelmien lisäksi Vaski-kirjastoilla on hankintayhteistyötä niin, että Turku kilpailuttaa ai-
neistohankinnat kaikkien Vaski-kirjastojen puolesta. Yhteisessä kilpailutuksessa ovat Vaski-kirjastojen lisäksi 
mukana Kaarina, Sauvo ja Paimio. Kokoelmayhteistyön tulee jatkossa laajentua yhteisiin kokoelmalinjauk-
siin, mikä lisää toiminnan kustannustehokkuutta. 
 
Vaski-kirjastoilla on yhteiset toimintakäytännöt - mm. laina-ajat ja muistutuskäytännöt - sekä maksut. Parhail-
laan valmistellaan yhteisiä käyttösääntöjä, www-sivuja ja extranetia, joka tulee myös muiden Varsinais-
Suomen kirjastojen käyttöön. Vaski-kirjastoilla on yhteinen Vaski-johtoryhmä, johon kuuluvat mukana olevien 
kirjastojen kirjastotoimenjohtajat. Yhteisen johtoryhmävalmistelun jälkeen kirjastotoimenjohtajat vievät asiat 
tarvittaessa omiin kuntiinsa päätettäväksi. 
 
Yhteenveto Vaski-kirjastojen yhteistyömuodoista 
 
Jo toteutuneita yhteistyömuotoja ovat kirjastojärjestelmä, aineisto- ja asiakasrekisteri, verkkokirjasto palve-
luineen, yhteinen varausjono ja aineistonkuljetukset, yhteiset toimintakäytännöt, parametrit ja maksut sekä 
yhteinen www-sivu. Valmistumassa ovat yhteiset käyttösäännöt, logo ja kirjastokortti sekä koko maakunnan 
yhteinen extranet. 
 
Tulevaisuudessa tärkeintä on tietojärjestelmän versionpäivitys ja Vaski-järjestelmän laajentaminen sekä ke-
hittäminen osana valtakunnallista kirjastojen tietojärjestelmäkehitystä. Olennaista tässä on liittyminen valta-
kunnalliseen yhteisluetteloon ja Kansalliseen digitaaliseen kirjastoon sekä vuorovaikutteisten verkkopalvelu-
jen kehittäminen osana järjestelmää. Myös Kirjasammon, Sivupiirin ja Okariinon linkittäminen Vaski-
järjestelmään on synergiaedun saamisen kannalta tärkeää. 
 
 
 
Loisto-kirjastot 
 
Auran kirjasto kuuluu Loisto-kirjastoihin, joita ovat Auran lisäksi Koski TL, Loimaa, Marttila, Oripää, Pöytyä ja 
Tarvasjoki. Loisto-yhteistyö alkoi aidon yhteisjärjestelmän perustamisella 2004. Samaan aikaan otettiin käyt-
töön yhteinen kirjastokortti. 
 
Loisto-kirjastoilla on yhteinen asiakasrekisteri ja aineistotietokanta. Kuljetukset alkoivat vuoden 2005 aikana. 
Kirjastojen välillä ei ole yhteistä varausjonoa.  
 
 
 
Peimari-kirjastot 
 
Kaarina, Paimio ja Sauvo kuuluvat Peimari-kirjastoihin. Peimari-kirjastoilla on yhteinen asiakasliittymä, mutta 
ei yhteistä aineisto- ja asiakasrekisteriä. Kirjastoilla ei myöskään ole keskinäisiä aineistonkuljetuksia.  
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Logistiikan kehittäminen 
 
Varsinais-Suomen laajuista logistiikkaa on selvitetty vuonna 2009.  Selvityksen teki osana lopputyötään Tu-
run ammattikorkeakoulun liiketoiminnan logistiikan opiskelija Anniina Wallin.  Selvityksessä laskettiin reitit ja 
kustannukset kahdelle eri reitistölle: toisessa olivat mukana kaikkien kuntien pääkirjastot ja toisessa laskettiin 
nykyisten, jo toimivien yhteistyöalueiden logistiikkojen leikkauspisteet.  Selvityksen jälkeen on vahvistunut 
näkemys, että säännölliset aineistonkuljetukset ovat järkeviä nimenomaan osana yhteisjärjestelmää. Järjes-
telmän ulkopuolisiin kuntiin palvelu tapahtuu kaukolainojen muodossa ja kuljetus hoidetaan Turusta perintei-
sillä ratkaisuilla.  
 
 
 
 

8 Seudullisen kirjastoyhteistyön vaihtoehdot 
 
 
Selvitystyöryhmän tehtävänä oli selvittää, mitkä seudullisen yhteistyön vaihtoehdoista sopivat parhaiten Tu-
run seudun kirjastoyhteistyöhön. Seudulliselle yhteistyölle on käytännössä kolme vaihtoehtoa: kirjasto osto-
palveluna, isäntäkuntamalli ja aktiivinen yhteistyö ilman hallinnollista yhdistymistä. Kaksi ensimmäistä vaih-
toehtoa ovat hallinnollisia malleja, ja käytännössä seutukirjastolla tarkoitetaan jompaakumpaa niistä.  
 
Suomen kirjastoissa on toteutettu seutukirjastoyhteistyötä eri tavoin, ja joillakin alueilla kuten esimerkiksi 
Mikkelissä ja Joensuussa yhteistyö on viety hallinnon tasolle. Lisäksi eri puolilla maata on tehty seudullista 
kirjastotointa koskevia selvityksiä. Osassa yhdistyminen on toteutettu osana kuntaliitoksia. 
  
 
 
8.1  Hallinnollinen yhdistyminen 
 
Kirjasto ostopalveluna 
 
Kirjastopalvelujen tuottamisesta ostopalveluna on selvitysalueellakin useita pienimuotoisia esimerkkejä. 
Esimerkiksi itsenäinen Velkuan kunta osti kirjastopalvelut Raision kaupungilta, kunnes se liittyi Naantaliin. 
Esimerkkejä osittaisesta kirjastopalvelujen ostamisesta ovat Kaarinan Turulta ja Mynämäen Laitilalta ostamat 
kirjastoautopysäkkien palvelut.  
 
Ostopalvelussa on määriteltävä selvästi, mitä ostaja ostaa ja mitä myyjä myy. Ostopalvelu voi toimia käytän-
nössä ns. tilaaja-tuottaja-mallin mukaan, jossa kirjastopalvelun ostaja toimii tilaajana ja myyjä tuottajana. 
Tilaaja-tuottaja -toimintatavalla tarkoitetaan julkisten palvelujen tuotannon organisoimista niin, että palvelun 
tilaajan ja tuottajan roolit erotetaan toisistaan. Tilaajana toimii julkinen taho (esim. kunta) ja tuottajana voi 
toimia joko kunnan oma tai sen ulkopuolinen organisaatio.”20 
 
Tilaaja-tuottaja-mallissa erotetaan toisistaan palvelujen järjestämisvastuu sekä palvelujen tuottaminen. Pal-
veluiden tuottajat voivat olla esimerkiksi kunnan liikelaitokset tai muut toimivat yksiköt. Palveluiden tuottajat 
voivat olla myös kunnan ulkopuolelta, esimerkiksi kolmas sektori, yksityiset yritykset, kuntakonserniin kuulu-
vat osakeyhtiöt tai kuntayhtymät.  
 
Tilaaja-tuottaja-mallissa palvelut on tuotteistettava eli nimettävä täsmällisesti ja palvelun laatu on määriteltä-
vä. Tässä toimintamallissa tehdään palvelusopimus, joka ohjaa tuottajan ja tilaajan välistä toimintaa. Sopi-
muksessa määritellään tuotettavat palvelut, palvelujen sisältö- ja laatuvaatimukset, suoritemäärät, asiakkaat, 
asiakasvaikuttamisen muodot, asiakkailta perittävien palvelumaksujen suuruus, tuloksellisuuden kriteerit ja 
arviointitavat, sopimuserimielisyyksien ratkaisumekanismit, sanktiot sopimuksen noudattamatta jättämisestä 
sekä kannustimet. Tuotteistaminen tuo kustannukset näkyviksi ja toimintakäytännöt selkiytyvät. 

                                                 
20 Kunnat.net http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;55264;55275;121698;121700;117363;88362;103804  
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Monissa kunnissa on siirrytty tai ollaan siirtymässä tilaaja-tuottaja-malliin tai sopimusohjausmalliin, ja kirjas-
toissa on siinä yhteydessä määritelty palvelutuotteita sekä niiden kustannuksia, laatuvaatimuksia ja seuran-
taa. Esimerkiksi Raisiossa on käytössä tilaaja-tuottaja-malli ja vastaavasti Turussa toiminnan prosessit ja 
palvelutuotteet on määritelty sopimusohjausmallin pohjalta. Tällainen palvelujen selkeä määrittely on edelly-
tyksenä laajamittaisen ostopalvelun käyttöönotolle. Ostopalvelussa määrittelyn täytyy olla yhdenmukaista 
sekä palveluja myyvässä että ostavassa kirjastossa.  
 
Mikkelin seutukirjasto toteutettiin ostopalvelumallin pohjalta, jolloin Mikkelin lähikunnat ostavat kirjastopalve-
lut Mikkelin kaupungilta. Yhteistoimintasopimuksessa määritellään palvelujen tuottaminen ja kehittäminen, 
palvelujen taso sovitun vuoden tunnuslukujen perusteella, hallinto ja henkilöstö, palvelun ostajalle jäävät 
vastuut (palvelujen taso, kiinteistöt), yhteistoimintakorvaus sekä sopimuksen seuranta, laskutus, voimassa-
olo ja purkaminen. Palvelun taso määritellään vuosittain ja kehitystä seurataan sovittujen tunnuslukujen avul-
la. Palvelun ostajakuntien kirjastot ovat Mikkelin kaupunginkirjaston alaisia lähikirjastoja. Seutukirjaston hen-
kilökunta siirtyi Mikkelin kaupungin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.21 
 
 
 
Isäntäkuntamalli 
 
Kuntalain (76 ja 77 §) mukaan isäntäkuntamalli tarkoittaa sopimuksenvaraista yhteistoimintaa tai sopimusyh-
teistyötä, joka voi koskea esimerkiksi yhteisen viran perustamista ja siitä aiheutuvien kustannusten jakamis-
ta, viranomaistehtävien hoitamista ostopalveluina tai yhteisen toimielimen asettamista. 
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (9.2.2007 5 §) mukaan yhteistoiminta-alueen tehtävät 
voidaan antaa kuntalain mukaisesti isäntäkunnan eli yhden kunnan hoidettavaksi.  Tällöin kirjastopalveluja 
varten perustetaan alueen kuntien yhteinen toimielin, joka voi olla lautakunta, johtokunta tai toimikunta.22  
 
Isäntäkuntamallissa joku toimijoista valitaan isäntäkunnaksi, joka vastaa palvelujen järjestämisestä ja hallin-
nosta. Sopimuksen muut osapuolet maksavat isäntäkunnalle kirjastopalveluista sovitulla tavalla. Henkilöstö 
siirtyy isäntäkunnan palvelukseen vanhoina työntekijöinä siten, että sopimuskunta lakkauttaa kirjastossa ol-
leet virat ja toimet ja isäntäkunta perustaa tarvittavat virat ja toimet. 
  
Isäntäkuntamallissa kirjastotilat ja irtaimisto jäävät yleensä kuntien ylläpidettäviksi, mutta isäntäkunta vastaa 
kirjastopalvelujen tuottamisesta ja hallinnosta. Sopimuksessa määritellään, miten sopimuskunta osallistuu 
hallintoon. Yleensä suositellaan, että isäntäkunnan kirjastotoimenjohtaja laatii talousarvioin ja toimintasuun-
nitelman yhdessä sopimuskuntien kirjastonjohtajien kanssa, koska nämä tuntevat paikalliset toimintaedelly-
tykset. 
 
Seutukirjaston budjetista vastaa isäntäkunnan hallinto, mutta se olisi aiheellista esittää myös sopimuskuntien 
kirjastoasioista vastaavissa lautakunnissa ainakin sopimuskunnan kirjastoon suoraan vaikuttavien summien 
osalta (esimerkiksi henkilöstö- ja aineistomenot).  
 
Joensuun seutukirjasto toimii isäntäkuntamallin mukaan. Isäntäkuntana toimii Joensuun kaupunki, joka hoi-
taa kirjastopalvelujen järjestämisen kaikkien sopimuskuntien puolesta. Uusien kuntien mukaan ottamisesta 
päättävät ensin mukaan tulleiden sopimuskuntien valtuustot. Lautakunnan johtosääntöä ei ole muutettu seu-
tukirjaston perustamisen myötä. Muilla sopimuskunnilla ei ole edustusta lautakunnassa eikä muissakaan 
Joensuun kaupungin hallinnollisissa elimissä. Joensuun kirjastotoimenjohtaja vastaa seutukirjaston toimin-
nasta kokonaisuudessaan. Seutukirjaston kustannukset on jaettu sopimuskuntien kesken suhteutettuna nii-
den asukaslukuun. 
 

                                                 
21 Puntanen Pia, Kuka kaipaa KuVaa? Mikkelin seudun kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen seutuselvitys II, 2007. 
http://www.mikkelinseutu.fi/fi/content/11_julkaisut/kuka_kaipaa_kuvaa_-julkaisu.pdf 
22 Kunnat.net http://www.kunnat.net/k_peruslistasivu.asp?path=1;55264;55275;117031;117384  
Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 
http://www.intermin.fi/intermin/images.nsf/files/1e774481168d38d1c225727c002b774f/$file/laki_kuntajapalvelurakenneu
udistuksesta_090207.pdf  
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Kiinteistöjen ja tilojen käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista vastaa se kunta, jonka 
alueella ne sijaitsevat. Kiinteistöt säilyvät kuntien omistuksessa, mutta kaikki irtain omaisuus – 
kirjastoautot mukaan lukien – siirtyy seutukirjaston omistukseen. Seutukirjasto maksaa jatkossa 
irtaimiston ja kirjastoaineiston hankinnat. Kunnan erotessa sopimuksesta siirtyy sen alueella 
sopimuksen päättymisajankohtana oleva irtaimisto kunnan omistukseen. Talous- ja toimintasuunnitelman 
laatii seutukirjaston johtaja yhdessä kirjastojen johtajien kanssa. Kunnat voivat esittää kannanottonsa suunni-
telmaan ennen sen hyväksymistä Joensuun kaupungin toimielimissä. Kirjastojen johtajat vastaavat kuntiensa 
kirjastojen talouden ja toiminnan suunnittelusta.23 
 
 
 
8.2  Aktiivinen yhteistyö ilman hallinnollista yhdistymistä 
 
Varsinaisen seutukirjaston perustamisen vaihtoehtona voi olla vapaamuotoisen yhteistyön kehittäminen. Yh-
teistyötä voidaan kehittää monin tavoin palvelulähtöisesti ilman yhteistä hallintoa. Tällöinkin edellytyksenä on 
yhteinen kirjastojärjestelmä.  
 
Yhteisjärjestelmän puitteissa voidaan kehittää kirjastojen yhteisiä palveluja ja toimintakäytäntöjä niin, että 
kirjastojen käyttö on joustavaa kuntarajoista riippumatta. Aktiivisessa yhteistyössä kirjastopalvelujen sisällöl-
linen kehittäminen ja palvelujen tuottaminen suuremmissa kokonaisuuksissa korostuvat ja hallinto jää ennal-
leen. Tällöin tarvittavat päätökset tehdään jokaisessa kunnassa erikseen. Kunnallisen päätöksenteon kan-
nalta tiivis yhteistyö ilman yhteistä hallintoa on hyvä vaihtoehto, mutta yhteistyön kehittämisen kannalta se 
voi olla hidastava, mikäli kunnissa tehdään hyvin erilaisia päätöksiä ja hyvin eri tahtiin. Tiiviissä yhteistyössä 
mukana olevat kunnat voivat valtuuttaa jonkin kunnan hoitamaan tietyn osan palvelusta. Tämäntapaisia val-
tuutuksia onkin käytetty esimerkiksi yhteishankinnoissa.  
 
Tiiviissä yhteistyössä voidaan myös hyödyntää osittaista ostopalvelua. Ostopalvelun avulla voidaan hyödyn-
tää erikoisosaamista yhteiskäytön yli kuntarajojen. Tällainen malli tulee jatkossa toimimaan Vaski-
järjestelmän tuessa, missä Turun kaupunginkirjastolla on tuki- ja koordinointivastuu. Yhteistyökunnissa voi-
daan myös laatia yleinen puitesopimus siitä, miten henkilöt vaihtavat tehtäviä yli kuntarajojen.  
 
Aktiivisessa yhteistyössä on tärkeää, että mukana olevien kuntien kirjastotoimenjohtajilla on riittävät valtuu-
det yhteistoimintaan ja että kunnissa ymmärretään yhteistyön mukanaan tuomat hyödyt myös silloin, kun se 
vaatii omaa panostusta. 
 
Kirjastojärjestelmä- ja kokoelmayhteistyön lisäksi kirjastot voivat perustaa yhteisiä työryhmiä ja eri osa-
alueiden taitorenkaita, jakaa toimivia hyviä kirjastokäytäntöjä ja kehittää yhteisiä erikoispalveluja (esimerkiksi 
koulujen tai ikääntyvien kirjastopalvelut) käyttää yhteisiä asiantuntijoita, toteuttaa yhteisiä projekteja sekä 
markkinoida kirjastopalveluja ja järjestää tapahtumia yhteistyössä. 
 
Tällainen yhteistyön tiivistäminen on järkevä etenemistapa myös siinä tapauksessa, että myöhemmässä vai-
heessa tulee tarve yhteiseen hallintoon. 
 
 
 
 

                                                 
23 Joensuun seutukirjaston perustamisselvitys. 
http://www.jns.fi/dman/Document.phx?documentId=gn08006140147108&cmd=download 
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9 Vaihtoehtojen arviointia Turun seudun kirjastoyhteistyön kannalta 
 
Hallinnollinen yhdistyminen 
 
Heidi Vahvaselkä on tehnyt pro gradu –työn Seutukirjastosta uutena toimintamallina. Hän on nähnyt seutu-
kirjaston ”merkittävimpinä hyötyinä taloudellisia säästöjä, henkilöstön ammattitaidon tehokkaampaa hyödyn-
tämistä sekä aineistojen monipuolistumista. Toisaalta suurimpina haittoina epäillään olevan kirjastohenkilös-
tön ja kirjastotoimipisteiden väheneminen sekä päätösvallan siirtyminen omasta kuntakeskuksesta kauem-
maksi.”24 
 
Kirjasto ostopalveluna ja isäntäkuntamalli tarkoittavat hallinnollista yhdistymistä, joka on seutukirjaston edel-
lytys. Selvitystyöryhmän mukaan hallinnollisella yhdistymisellä on ainakin seuraavat edellytykset: 
 

1. Seutukirjaston tavoitteena tulee olla asiakaslähtöinen ja kustannustehokas toiminta sekä tasalaatui-
nen palvelu. 

 
2. Kirjastoilla tulee olla yhteinen väestöpohja, jolloin seutukirjastoalue muodostaa yhteisen asiointialu-

een. 
 

3. Seutukirjaston muodostavilla kirjastoilla tulee olla yhteinen kirjastojärjestelmä ja logistiikka. 
 

4. Kirjastoilla tulee olla ennestään yhteistyötä ja riittävän yhtenäiset toimintaperiaatteet  
- yhteiset käyttösäännöt ja maksut  
- yhteinen kokoelmapolitiikka 
- yhteinen näkemys seudullisesta kirjastoverkosta: toimintayksiköt, toimintakonseptit, aukiolot 
- yhteistyötä osaamisen kehittämisessä ja erikoisosaamisen jakamisessa  
- yhteistyötä eri osa-alueilla: eri kohderyhmien palveluissa (esimerkiksi lapset, nuoret, ikääntyneet, 

eri kieliryhmät jne.), koulujen kirjastopalveluissa, kirjastoautopalveluissa, tapahtumien tuottami-
sessa ja palvelujen markkinoinnissa 

 
5. Kuntien panostuksen kirjastopalveluihin tulee olla samantasoista. Kuntaliiton Kunta- ja palveluraken-

neuudistusta koskevan lain tulkinnan25 mukaan seudullisessa hallinnossa olevilla kunnilla ei voi olla 
eritasoisia palveluja. Yhteishallinto edellyttää resurssien harmonisointia, erityisesti asukaskohtaisen 
aineistomäärärahan ja henkilöstömäärän sekä yhtenäisen palkkatason osalta.  

 
 
 
Kuntien välinen yhteistyösopimus 
 
Hallinnollisessa yhdistymisessä laadittavan yhteistyösopimuksen tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: 
- sopimuksen osapuolet ja sopimuksen tarkoitus 
- hallinnon ja päätöksenteon järjestäminen sekä otto-oikeus 
- henkilöstön asema 
- talous ja sen hoito, kustannusten jakaminen sekä asiakkailta perittävät maksut 
- kalusteet, varusteet ja kiinteistöt 
- tietoturvasta huolehtiminen 
- kirjaston palvelutuotteet, niiden mittarit ja seuranta sekä palvelun järjestäminen 
- yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 
- vahingonkorvausvastuut 
- erimielisyyksien ratkaiseminen. 

                                                 
24 Vahvaselkä, Heidi 2005: Seutukirjasto uutena toimintamallina. Tapaustutkimus kunnan johdon, kirjastoalan ammatti-
laisten ja henkilöstön edustajien näkemyksistä Ylivieskan ja Joensuun seuduilla. 
http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu00645.pdf 
25 erityisasiantuntija Maisa Lovio 8.10.2009 
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Hallinnollisen yhdistymisen karikoita 
 
Hallinnon yhdistämisestä ei automaattisesti seuraa hallinnon keveneminen, vaan vaarana voi myös olla by-
rokratian lisääntyminen. Hallinnon menot kokonaisbudjetista ovat suhteellisen vähäiset, jolloin näin saatu 
mahdollinen säästökään ei välttämättä ole merkittävä. Suuren yksikön hallittavuus on vaikeampaa ja hitaam-
paa, jolloin ketteryys vähenee. Kun on otettava huomioon suurempi kokonaisuus, ei yksittäisessä kunnassa 
voida samalla tavalla tehdä nopeita, pienempää yksikköä koskevia ratkaisuja. Tämä voidaan yksittäisessä 
kunnassa tai kirjastossa kokea myös päätösvallan menetyksenä. 
 
Seutukirjaston päätösten tekijöillä ei välttämättä ole riittävää paikallistuntemusta seudun eri osa-alueilta. On 
myös nähty vaarana, että kunnan omien päättäjien tietämys ja mielenkiinto kirjastoasioita kohtaan vähenee, 
kun ne eivät enää ole esillä omassa lautakunnassa. Tämä voi johtaa siihen, että isäntäkunta määrää ja mui-
den kuntien vaikutusvalta palvelujen kehitykseen supistuu.  
 
Kun käytäntöjä yhdistetään, voi vaarana olla mekaaninen tasalaatuisuus, ellei paikallisia erityispiirteitä oteta 
huomioon. Pienissä yksiköissä innostuneisuus ja motivoituneisuus voi vaarantua kun työnkuva muuttuu ja 
vaikutusvalta oman yksikön asioihin pienenee. 
 
Rekrytointi voi olla ongelmallista, jos pienempien yksiköiden työnkuva supistuu. Päättäjät voivat nähdä kou-
lutetun henkilöstön ja yksiköstä vastaavan henkilön koulutustason säilymisen toisarvoisena. Palkkauksen 
yhtenäistäminen ei myöskään saa johtaa huonompaan palkkakehitykseen. 
 
Entisten johtajien taidot ja kerääntynyt kokemus voivat uudessa organisaatiossa jäädä hyödyntämättä. Tä-
män lisäksi uutta johtajakokemusta ei samalla tavalla enää synny. On myös vaarana, että entiset kirjastotoi-
menjohtajat eivät enää kuulu aiempien organisaatioidensa johtoryhmiin, jolloin kunnan sisäinen yhteistyö 
vähenee ja paikallisverkostot menetetään. 
 
Kokemusten mukaan seutukirjaston rakentaminen on yhtä työlästä kuin kuntaliitoksen rakentaminen eikä 
kustannussäästöjä välttämättä synny ainakaan lyhyellä aikavälillä. Myös kustannusten jako mukana olevien 
kuntien kesken saattaa aiheuttaa ongelmia.  
 
 
 
Nykytilanteen arviointi Turun seudulla 
 
Turun seutukirjastoselvitykseen osallistuvilla kirjastoilla on runsaasti yhteistyötä, mutta myös parantamisen 
varaa: 
 

- Kirjastot ovat toimineet pitkään yhteistyössä, osin keskenään ja osin muissa kokoonpanoissa. Yhteis-
työn perinnettä on Viisikko-kirjastoilla (Turku, Raisio, Naantali, Lieto ja Kaarina) ja entisillä Loki-
kirjastoilla. Vaski-kirjastot ovat toimineet tiiviissä yhteistyössä keväästä 2008, osa kirjastoista tullut 
mukaan selvitysvaiheessa. Kaarina, Paimio ja Sauvo kuuluvat Peimari-yhteistyöhön ja Aura Loisto-
yhteistyöhön. Koko Varsinais-Suomen maakuntakirjastoalueelle on laadittu yhteinen strategia. 

 
- Hankintayhteistyöstä on kokemusta aineisto-, logistiikka- ja osittain IT-palvelujen kilpailutuksista. Tur-

ku on kilpailuttanut aineistohankinnat. Kilpailutuksessa ovat mukana Vaski-kirjastot ja seutukirjas-
toselvitykseen osallistuvat kunnat Auraa lukuun ottamatta. Mukaan tulleet kunnat ovat säästäneet se-
kä aineistojen hinnoissa että kilpailutuksen vaatimassa työmäärässä. 

 
- Kirjastot ovat hyvin sitoutuneet kehittämään palveluja yhteistyössä, itse kunkin toimintaa yksittäisissä 

kunnissa tuetaan. Yhteistyö on rajoittunut kirjastojen sisään, se ei ole levinnyt kehysorganisaatioihin. 
Useimmissa selvitysalueen kirjastoissa on yhtenäiset tai lähes samanlaiset toimintakäytännöt. Yhteis-
järjestelmien perustamisen vaikeimmat toiminnalliset organisoinnit ovat liittyneet kuntien tietohallinto-
jen välisiin erilaisiin käytäntöihin ja toimintaperiaatteisiin. 

 
- Selvitysalue on maantieteellisesti ja asiointialueeltaan epäyhtenäinen. Selvitykseen osallistuvien kun-

tien väliin jää alueita (kuntia), jotka ovat selvityksen ulkopuolella. 
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- Vaski-järjestelmä, yhteinen logistiikka ja yhteinen varausjono kattavat vain osan selvitykseen osallis-

tuvia kirjastoja eivätkä kaikki Vaski-järjestelmän kirjastot ole mukana seutukirjastoselvityksessä. Sel-
vitykseen osallistuvissa kunnissa on lisäksi käytössä kaksi eri tietojärjestelmää.  

 
- Kirjastojen käytössä olevat resurssit vaihtelevat: aineistoraha, henkilöstön määrä, palkkataso sekä ti-

lat ja toimipaikkojen määrä suhteessa kunnan kokoon. 
 

- Kirjastot ovat kiinteä osa kunnan sivistys- ja kulttuuripalveluja, ja kirjastoilla on oma roolinsa kuntien 
strategioissa, palveluprosesseissa ja kuntien sisäisissä yhteistyöverkostoissa. 

 
Yhteenvetona voi todeta, että kirjastoilla on pitkälle vietyä yhteistyötä ja sitä on mahdollista ja tulee syventää 
edelleen myös ilman rakenteellisia muutoksia. Tässä kokoonpanossa seutukirjaston perustaminen ei ole 
järkevää. Yksittäiset kunnat voivat kuitenkin solmia halutessaan yhteenliittymiä ja toimia näin suurempina 
kokonaisuuksina osana tulevaisuuden yhteistoimintaa. 
 
 
 
 

10  Ehdotus kirjastojen seudullisen yhteistyön malliksi Turun seudulla 
 
Selvitykseen osallistuvien kirjastojen näkemyksen mukaan hallinnollisen yhdistymisen edellytykset eivät täy-
ty.  
 
Sen sijaan kirjastot tekevät tiivistä yhteistyötä ja tavoittelevat sen avulla asiakaslähtöistä ja tasalaatuista pal-
velua sekä kaikkia hyödyttävää kustannustehokasta toimintaa. Yhteistyön kehittämisessä ja syventämisessä 
on vielä runsaasti tehtävää ja mahdollisuuksia. Yhteinen kirjastojärjestelmä on tiiviin seudullisen yhteistyön 
edellytys. Erityisen tärkeää on tällöin kirjastojärjestelmän uudistaminen mahdollisimman pian ja sen jatkuva 
kehittäminen. 
 
Työryhmä ehdottaa, että Turun seudun kirjastoille laaditaan vuonna 2010 strateginen yhteistyösuunnitelma, 
johon sisällytetään konkreettinen toimenpideohjelma aikatauluineen. Suunnitelma kattaa esimerkiksi nelivuo-
tiskauden. Suunnitelma käsitellään kunnissa vuonna 2011, ja yhteistoimintaa suunnataan jatkossa sen pe-
rusteella. Yhteistyösuunnitelma kattaa ainakin seuraavat asiat: 
 

- Uudistetaan kirjastojärjestelmää vuonna 2010 ja laajennetaan Vaski-yhteistyökokoonpanoa niin, että 
halukkaat kirjastot voivat liittyä mukaan. Tässä yhteydessä määritellään myös Turun kaupunginkirjas-
ton osuus järjestelmän tuessa ja ylläpidossa sekä se, miten tukitehtävien kustannukset jaetaan. 

 
- Kehitetään yhteisiä verkkopalveluja ja hyödynnetään entistä tehokkaammin tekniikan mahdollisuuk-

sia.  
 

- Selkeytetään ja yhtenäistetään edelleen toimintatapoja alueiden erityispiirteitä kunnioittaen. 
 

- Määritellään kirjastojen palvelutuotteet ja niiden laadulliset kriteerit sekä kirjastojen toimintakonseptit. 
 

- Laaditaan aikataulu kuntien resurssien harmonisoinnille erityisesti henkilöstömenojen, kirjastoaineis-
tomenojen ja palkkauksen osalta. 

 
- Selvitetään seudun muiden kuntien/kirjastojen halukkuus liittyä mukaan yhteistyösuunnitelman laati-

miseen.  
 

- Tarkistetaan seudullisen yhteistyön rajaukset suhteessa koko maakuntakirjastoalueen yhteistoimin-
taan. Lähtökohtana tiiviille yhteistyölle on Vaski-järjestelmä. 
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Vaikka selvitystyöryhmä ei tässä vaiheessa ehdota mukana olevien kuntien kirjastolaitosten hallinnollista 
yhdistymistä, se pitää tärkeänä yhteistyön vahvistamista ja tehostamista asiakaspalvelun laadun ja toimin-
nan kustannustehokkuuden näkökulmasta. Samalla kirjastoissa seurataan seudullisen yhteistyön kehittymis-
tä muilla alueilla ja omissa kehysorganisaatioissa, ja se otetaan huomioon jatkoyhteistyössä. Kirjastotoimen-
johtajat toimivat edelleen myös osana oman kuntansa hallinto-organisaatiota ja johtoryhmien jäsenenä. Jos 
myöhemmässä vaiheessa päädytään hallinnon yhdistämiseen, on tärkeää, että kaikki siihen mukaan tulevat 
kirjastot ovat seutukirjastokunnossa. 
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