
Ryhmätöiden pohjaksi, 

tähän mennessä 

tapahtunut…
(Suunta-asiakirjan päivityksen valmistelu)

YKN 11.4.2019 Lahti



Kysely keväällä 2018:

Mitkä tavoitteet Yleisten kirjastojen suunta 2016–2020 julkaisussa ovat 

edelleen akuutteja kehittämiskohteita

kirjastoille? (Vastauksissa useimmin mainitut alla)

 Kirjasto puolustamaan kansalaisten vapaata pääsyä sisältöihin

 Kirjasto puolustamaan kansalaisen hyvää elämää

 Kirjaston ammattiosaaminen muuttumaan ympäristön muuttuessa

 Asiakkaat voivat jatkossakin luottaa kirjastojen sisältötuntemukseen

 Kansalaiset osallistumaan kirjastonsa palvelujen suunnitteluun

 Kirjaston tilat avataan monipuoliseen käyttöön



Mitä muutoksia kirjaston toimintaympäristössä on viime 
vuosina tapahtunut?

 Vapaa-ajan käyttötavat 
muuttuneet

 Digitaalisuus, robotiikka ja 

palvelujen sähköistyminen

 Lukutaito heikentynyt

 Sisällöistä on tullut kulutustavaraa 

- aineiston elinkaari lyhentynyt

 Suoratoistopalvelut

 Valemediat

 Etätyö ym. - kirjaston merkitys 

tilana lisääntynyt 

 Omatoimikirjastot – itsepalvelu

 Uudet OPS:t ja opetuksen muutos

 Tekniikka – digiosaamisen tarve

 E-aineistot

 Resurssien väheneminen -
aineistomäärärahat vähentyneet

 Yhteistyö eri tahojen kanssa 
lisääntynyt

 Sote –> kirjaston rooli ja 
kumppanit kunnassa

 Kirjaston toiminta monipuolistunut

 Some

 Alan osaajista alkaa olla pula 
suurten kaupunkien ulkopuolella



Minkälaisia muutoksia ennakoit tapahtuvan 

maailmassa vuoteen 2025 mennessä?

 Muutokset nopeita ja ennakoimattomia

 Sodat ja kriisit lisääntyvät

 Globaali muuttoliike ja pakolaisuus

 Ilmastonmuutos

 Kiertotalous ja ekologinen elämäntapa

 Eriarvoistuminen

 Väestö vanhenee ja keskittyy

 Kansalaisaktiivisuus

 Osallistuminen ja osallisuus

 Työn muutos: etätyö ja freelance

 Formaatit, alustat ja välineet 
pirstaloituvat

 Automaatio ,digitaalisuus, robotiikka, 
tekoäly ja koneoppiminen

 Teknologiakupla puhkeaa

 Luottamus mediaan vähenee

 Verkkoaineistojen merkitys ja 
kohdennettujen verkkosisältöjen 
merkitys kasvaa



Mikä unohtui tai mikä jäi liian vähälle huomiolle 

ryhmätöissä 23.11, ja mitä nykyisestä suunta-asiakirjasta 

puuttuu?

 Arvot

 Megatrendit ja maailman muutos yleisellä tasolla

 Sisällöt, puhuttiin enemmän tilasta ja toiminnasta

 Miten ilmaston ja yhteiskunnan muutos vaikuttaa ihmisten elämään ja sitä kautta kirjastoon

 Lukutaidon edistäminen

 Sotepalveluiden siirtyminen maakunnallisesti - miten se vaikuttaa tulevien sivistyskuntien 
palveluihin. Enemmän ennaltaehkäisevää työtä kunnissa?

 Yhteisöllinen toiminta kirjastoissa

 Syrjäytyminen

 Lasten – ja nuortenkirjastotyö

 Lukemisen merkitys

 Käytännön taso



Ryhmätöiden antia neuvoston 

kokouksessa marraskuussa 2018

Onneksi on kirjasto…
 Ryhmätöiden tuotokset jaoteltuna teemoihin:

Monipuolinen lukutaito

Osallisuus

Yhdenvertaisuus

 Työelämän muutos

Alustatalous

 (Kirjasto) työn muutos



Monipuolinen lukutaito

 Monipuolinen kokoelma ”fyysistä” aineistoa

 Monipuolinen äänikirjojen tarjonta

 Virtuaaliset mysteeripelit /VR

 E-kirjoja, lehtiä, elokuvia ja musiikkia verkosta

 Virtuaalipelitila

 Vastamelukuulokkeita, joilla kuunnella meluisissa paikoissa äänikirjaa

 Studiotilaa videoiden editointia varten

 Nopea verkko

 Koko Suomen e-aineisto kaikkien käytössä

 Kiinaan bisnestä laajentava saa tietoa ja aineistoa kirjastosta

 Kopiointipalvelut, pilveen skannaaminen

 Lähiympäristön ja globaalin ympäristön tarkastelua ympäristöilloissa

 Virtuaalisia lomatuokioita vaikkapa Balilla



Osallisuus

 Kylän keskus

 Monipalvelukeskus

 Iltapäiväkerhot kirjastossa

 Yksinäiselle seuraa

 Keskustelutilaisuuksia

 Kirjastossa vapaaehtoisrinki

 Kirjastossa siemenkirjasto ja siirtolapuutarha

 Kielikahvila

 Osallistuminen tubetyöpajoihin ehkäisemässä syrjäytymistä

 Vapaaehtoinen/yrittäjä organisoinut fillarikerhon ja retkiä

 Kirjasto tarjoaa joogaa ja smoothieita

 Ystäväpiirejä kirjastossa

 Sinkkuillat

 Isättömien poikien ystäväpalvelun rekrytointi kirjastossa

 Puutarhatapahtumia ja taimien vaihtoa



Yhdenvertaisuus

 Matkailuluennot, ilmaiset

 Ympäristöaktivistien iltoja kirjastossa

 Ohjaamo kirjaston tiloissa

 Lainattavia tabletteja, joihin sisältö ladattu valmiiksi

 Puutarhavälineitä lainaan

 Helppokäyttöisiä verkkoaineistoja

 Kotipalvelu virtuaalisesti ja fyysisesti

 Laajat aukioloajat

 Erilaisille asiakastarpeille erilaisia tiloja ja erillisiä aukioloaikoja

 Kirjastossa voi lämmittää eväitä ja kirjastossa on jääkaappi, johon koululaiset voivat jättää 
iltapäivävälipalat

 Kirjastossa voi viettää aikaa kun äiti nukkuu yövuoron jälkeen

 Maksuttomia kielikursseja

 Liikuntavälineet, mankeli, ompelukone ym. käytössä ja lainattavissa

 Kirjastoauto tuo palvelut kotiin



Työelämän muutos 

 Laajat omatoimiajat, jotta vuorotyöläisetkin pääsevät käymään

 Kirjoittaa kirjastossa blogia, ruokablogia (elää sillä)

 Laitteita ja työtilaa 

 Tilaa tavata faniyleisöä (tubettaja)

 Etäosallistumiseen ja etätyöhön kirjastossa tila

 Yrittämiseen liittyviä aineistoja

 Kirjastot ovat panostaneet laadukkaaseen tekniikkaan, joka on asiakkaiden 
käytössä

 Teknistä apua yrittäjän blogien ja vlogien tekoon (markkinointi)

 Kirjastolla yrityschat ja veroschat

 Kirjasto tarjoaa tilaa eri asioita vinkkaaville yrityksille



Alustatalous

 Vahva yhteistyö eri kumppaneiden kanssa

 Harrastepiirit (3. sektorin tapahtumat kirjastossa)

 Speed-date-tapahtumia kirjastossa

 Kirjasto toimii koulun oppimisympäristönä

 Ulkopuolinen pitää tubetuspajoja

 Kirjaston tilat ovat muunneltavia eri tarkoituksiin ja 
tilaisuuksiin

 Kirjaston eri alojen vapaaehtoiset verkottuvat ja 
luovat uusia palveluja

 Yhteistöpuutarhapalstoja yhdessä 4h-kerhon 
kanssa

 Kansalaisopisto tuottaa toimintaa äideille, jotka 
odottavat lapsiaan urheiluharjoituksista

 Kirjasto ostaa eräyrittäjältä eräiltoja

 Kirjastosta saa yritysneuvonnan palveluja etänä ja 
materiaaleja

 Kansalaisopiston ja kirjaston tilat yhdistyneet ja 
eri ryhmille suunnitellaan tapahtumia yhdessä 
(yksinyrittäjät)

 Kirjastossa on verkkokauppojen noutopiste

 Kirjastoauto tuo tilauksia ja postin kotiin

 Taidenäyttelyt palvelevat myös turismia, 
tekemistä paikkakunnalla

 Kirjaston tilat käytössä bändiharjoituksiin ja 
nauhoitusten editointiin

 Kirjasto välittää bändin keikalle esim. Oodiin

 Koululaisten välipalatarjoilu kirjastossa toisen 
toimijan toteuttamana

 Paikalliset yrittäjät kokoontuvat kirjastossa



(Kirjasto)työn muutos

 Esiintymisareena

 Kirjasto tarjoa pääsyn virtuaalimaailmoihin, 
immersiotilat

 Päiväkodin ja kirjaston ulkotilat yhdistyneet

 Suosituksia ja digitukea asiakkaille

 Vertaisoppaana toimiminen kirjastossa esim. 
laitteiden opastuksissa

 Palkattuja nuorisotyöntekijöitä, kirjastolaisten 
täydennyskoulutus eri asiakasryhmien tarpeisiin

 Kirjasto on luonut tubettajalle työtilaisuuksia 
muissa kirjastoissa pajatoiminnassa

 Fillarinkorjauspajoja

 Kirjastot tiiviimmin verkottuneita ja tekevät 
yhteistyötä

 Kirjasto on enemmän monitoimitalo

 Kirjastossa työskentelee media-alan osaajia, 
markkinoinnin ammattilaisia, pedagogeja, 
tapahtumatuottajia jne.

 Kirjasto laajenee ulos järjestämään esim. 
kasvihuonetta

 Yhteyshenkilö kirjaston ja urheiluseuran välillä

 Digiopastuksia kirjastoautoissa, autosta saa 
tarvittavaa tekniikkaa lainaksi ja myös 
opastuksen

 Äänestys kirjastoautossa

 Kaverisynttärit kirjastossa

 Kirjastoauto vie eläintilan näytteet 
laboratorioon

 Vanhempainkokouksia, verkostotoimintaa 
perhetyöntekijöiden kanssa



Tästä jatketaan

 Mietitään ryhmissä:

 Mitä pitää tehdä, jotta edellä mainitut asiat toteutuvat?

 Millaisia haasteita kohdataan ja miten niihin vastataan?

 Miten näiden asioiden tulisi näkyä Suunta-asiakirjassa?


