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Edustamme koko kuntakenttää 

AJAMME kuntien etua ja 

TEEMME kuntalaisille kestävää tulevaisuutta  

 

VAIKUTAMME paikallisten ja alueellisten 
yhteisöjen elinvoimaisuuden puolesta  

 

PALVELEMME kuntia 

 Kehittämis- ja tutkimustoimintaa 

 Neuvontaa ja kouluttamista 

 

Osallistumme ja vaikutamme 

 Lainsäädännön muutokset  

 Lausunnot valtiolle ym.  

 Eduskunta- ja muut kuulemiset 

 Viranomaisneuvottelut, tulkinnat, 
soveltaminen 
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Yleisten kirjastojen toiminta perustuu kuntien 
keskeiseen rooliin kirjastopalvelujen ylläpitäjinä.  

Kirjastot tarvitsevat kuntaa.   
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Kirjastojen toimintaedellytysten 
turvaaminen 

Meidän roolinamme  

 on pitää huolta toimintaedellytyksistä, luoda 
mahdollisuuksia, välittää tietoa eri tahoille, 
saattaa eri tahoja ja ajatuksia yhteen, selvittää 
solmukohtia, opastaa ja ohjata ja kertoa 
vaihtoehdoista 

 tuottaa tietoa ja tietämystä kirjastopalvelujen 
mahdollisuuksista ja vaikutuksista kuntalaisten 
hyvinvointiin sekä alueelliseen 
elinvoimaisuuteen 
 kirjastopalveluilla on itseisarvo 

 Kirjastopalveluilla on välineellisiä arvoja 

 

Johanna Selkee 
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Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteiden 3 koria ja 5 kärkeä: 

Terve talous, vaikuttavat palvelut ja elinvoimaiset kuntayhteisöt 
 

Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2015-2019/ Kuntaliiton hallitus 16.10.2014 5 

1. Lujitetaan kuntatalouden 
perustaa 

2. Lisätään kunnallishallinnon 
joustavuutta 

3. Vahvistetaan alueiden ja 
kuntien elinvoimaa 

4. Selkiytetään kunnan roolia 
sekä uudistetaan rakenteita ja 
prosesseja suunnitelmallisesti 

ja hallitusti 

5. Voimistetaan 
kuntalaislähtöisyyttä ja 

paikallista yhteisöllisyyttä 



Sivistyksen suunta vuoteen 2025  
(Kuntaliitto 2015) 

 

 

VISIO VUODELLE 2025 

 

Kirjasto- ja tietopalveluilla 
edistetään väestön yhtäläisiä 
mahdollisuuksia tietoon, 
lukukokemuksiin sekä muihin 
sivistystä, kansalaistoimintaa ja 
elinikäistä oppimista tukeviin 
kokemuksiin. Paikallisten 
palvelutarpeiden pohjalta 
järjestettävät palvelut ovat 
pääosin maksuttomia.  
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Kirjasto- ja tietopalvelut sivistyspoliittisessa ohjelmassa 
 

 Kuntaliitto vaikuttaa toiminnallaan siihen, että palvelujen saatavuus 
turvataan maan eri osissa. Kuntien alueellista ja toiminnallista 
yhteistyötä tuetaan toiminnan järjestämisessä.  
 

 Kuntaliitto kehittää kirjastotoimintaa erilaistuvien kuntien ja 
alueiden palvelutarpeiden näkökulmasta ja hyviä käytäntöjä 
levittämällä.  
 

 Kuntaliitto vaikuttaa siihen, että kirjastoja koskeva lainsäädäntö ja 
rahoitus mahdollistavat kirjastopalvelujen järjestämisen pääosin 
maksuttomina.  
 

 Kuntaliitto vaikuttaa siihen, että kelpoisuusehdot mahdollistavat 
henkilöstön osaamisen kehittämisen sekä rekrytoinnin joustavasti 
kirjastojen muuttuvien osaamis- ja palvelutarpeiden mukaan.  
 

 Kuntaliitto näkee tärkeänä, että kirjastopalveluissa huomioidaan 
väestön kielellisesti, kulttuurisesti sekä sosiaalisesti erilaisia 
palvelutarpeita ja tuetaan väestön sivistystarpeita, hyvinvointia ja 
elinikäistä oppimista.  
     

 (Kuntaliitto 2015) 
 



Case Vaikuttavat lähipalvelut -projekti 
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Asiakasymmärrys? 

Kumppanuudet? 

Rahoittajat? 

Toteuttajat? 

Tarve ja  
tavoitteet? 

Mahdollisuudet? 

Palveluverkko? 
Monialaisuus/ 
-ammatillisuus? 



Kiitos paljon mielenkiinnosta! 
 

Johanna Selkee 

johanna.selkee@kuntaliitto.fi 

p. 050 435 9420 

9 

mailto:johanna.selkee@kuntaliitto.fi

