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Valtioneuvoston 
linjaukset

Valtioneuvoston linjaus annettiin 16.3.2020

• Suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, 
kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja 
tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut 
urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, 
vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset.

• KT: Yleislinjaus etätyön suosimisesta koskee myös näitä toimintoja. 

Valtioneuvosto jatkoi poikkeusoloihin liittyviä toimia 13.5.2020 saakka

Etätyötä koskevat valtioneuvoston linjaukset 

• Julkisen sektorin työnantajat määräävät etätyöhön ne julkisen sektorin 
työntekijät, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

• KT: Linjauksen mukaan priorisoidaan etätöitä mahdollisuuksien mukaan. 
Tämä tarkoittaa kaikissa kuntasektorin toiminnoissa sitä, että ennen kuin 
muista toimenpiteistä voidaan päättää, etätyön mahdollisuus selvitetään.

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410845/valtioneuvoston-linjaus-suosituksista-varhaiskasvatuksen-esiopetuksen-perusopetuksen-lukio-ja-ammatillisen-koulutuksen-korkeakoulutuksen-vapaan-sivist
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-jatkaa-poikkeusoloihin-liittyvia-toimia-13-toukokuuta-saakka
(https:/www.kt.fi/sopimukset/ohjeet/kvtes/valmiuslakiin-liittyvat-toimenpiteet)


Kirjastot
suljettiin
18.3.2020



Aluehallintovirasto 
ohjeistaa

Kirjastoimen ohjeet

Lisäksi 
aineiston 
palautusten 
käsittelyyn 
THL:n ja TTL:n 
ohje

Työsuojelun ohjeet



Kysymyksiä ja 
vastauksia
Mikä, koska, mitä, 
milloin?

Avin ohjeistukset riippuvat valtioneuvoston 
linjauksista ja aikatauluista. 

Kirjasto voi aloittaa palautusten vastaanoton viikolla 
17.

Kirjasto ohjeistaa itse asiakkaitaan.

Avi antoi viikolla 17 aineiston käsittelyohjeet 
palautusten käsittelyyn.

Avit jakoivat kirjastoille laajan infopaketin, jonka 
Työsuojelu on laatinut.

Kuntien on syytä päivittää vaarojen ja riskien 
arviointi kirjaston osalta.



EXIT-ryhmä

• Valtioneuvoston kanslia asetti 8.4.2020 
valmisteluryhmän, jonka tehtävänä on 
valmistella nopealla aikataululla suunnitelma 
Suomen tieksi ulos koronakriisistä ja 
toimenpiteet kriisin jälkihoidoksi.

• Kansliapäällikkö Martti Hetemäen vetämä 
työryhmä jättää esityksensä vappuun 
mennessä. 

• Ensimmäinen vaihe 1.5. mennessä: 
Rajoitusten purkaminen hallitusti, kun se on 
mahdollista. 

• Toinen vaihe 31.5. mennessä: Kriisin 
jälkihoitoon tarvittavat toimenpiteet. 

• Kansliapäällikkö Lehikoinen ja johtaja 
Heikkinen ovat opetus- ja kulttuuriministeriön 
edustajat ryhmässä. 

• OKM:ssä (ml. kirjastopolitiikka) on valmisteltu 
ja valmistellaan jatkuvasti tilannetietoa 
Hetemäen työryhmän työtä tukemaan.

Miten rajataan koronasta 
johtuvia taloudellisia 
vahinkoja?
Miten rajataan sosiaalisia 
vahinkoja?hinkoja?

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/valtioneuvoston-kanslia-asetti-8-4-2020-valmisteluryhman-jonka-tehtavana-on-valmistella-nopealla-aikataululla-suunnitelma-suomen-tieksi-ulos-koronakri


Kirjastot ja korona 

• Kuntien valmiussuunnitelmien päivitys. 
Kirjasto mukaan valmiustyöhön. Mikä 
on kirjasto rooli? Henkinen 
kriisinsietokyky ja kirjastot, 
tiedonjako?

• Sulkuaikana on käynnistetty 
uudenlaista toimintaa mm. 
opetustoimen kanssa.

• Etätyö lisääntyy.

• Osaamisen kehittäminen. Kiitos AKE-
kirjastoille!

• Tekijänoikeusjärjestöjen kanssa 
tiiviimpää yhteistyötä.

• Näkyvyys yhtenä kirjastona.

• Some-kanavat ovat olleet 
tiedotuskanavia, jatkossa olemisen 
muoto?

• Viestintä ja yhteydenpito 
muuttuu pysyvästi. 



Valtionavustukset 2020

• AKE-kirjastojen avustukset

• Syksyllä arvio siitä, mitä toimintasuunnitelman mukaisista toimista
pystytään toteuttamaan. 

• Merkittävistä muutoksista kannattaa olla yhteydessä ministeriöön. 

• Käyttämättä jäänyt osa täytyy palauttaa.

• Muut avustukset

• Valtionavustusta saaneen kirjaston on mahdollista hakea 
valtionavustukselle käyttöajan pidennystä.

• Käyttöajan pidennystä tulee hakea viimeistään yhtä kuukautta ennen 
käyttöajan päättymistä tai mahdollisimman pian koronavirustilanteen 
vaikutusten selkeytyessä.



KIITOS!

anneli.ketonen@avi.fi


