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Alueellinen kehittämistehtävä

On yleisiä kirjastoja koskevassa laissa (1492 / 2016) säädetty 

palvelutehtävä,

jolla luodaan edellytyksiä toimialueen kaikkien yleisten kirjastojen 

toiminnan vahvistumiselle

» tehtävällä tuetaan kaikkien toimialueen kirjastojen 

kehittymistä 

» yhdessä toteutettavilla kehittämishankkeilla

» hyvien käytänteiden levittämisellä

» palvelujen käytön edistämisellä

» tehtävällä tuetaan henkilöstön osaamisen vahvistumista

» monimuotoisella täydennyskoulutuksella (painotus ammatillisen 

osaamisen kehittämisessä)

» tehtävällä edistetään yleisten kirjastojen yhteistoimintaa
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Alueellista kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen 

kysymyksiä ja okm:n vastauksia

Avustushaku ja hakemukset

K: Tuleeko haku- ja päätösaikataulu olemaan jatkossakin sama?

V: Kyllä.  Sidoksissa valtion talousarvioesityksen hyväksymiseen eduskunnassa.

K:Minkälaisena rahoitus toimii ensimmäisen vuoden jälkeen, haetaanko aina erikseen, vai onko tietty määritelty osuus? 

V: Haetaan kuten tänäkin vuonna. 

K: Avustushakemusten julkisuus – ovatko alueellista kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen avustushakemukset julkisia, 
ja mistä niitä olisi mahdollista selata?

V: Asiakirjat ovat julkisia, asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi okm:n kirjaamosta.



Kehittämistehtävää hoitavien kirjaston ohjaus

Hallitusohjelma: Kuntien tehtävien ohjauksen uudistaminen 

Kuntien tehtävien ohjauksen jatkuva pirstaloituminen ja yksityiskohtaistuminen katkaistaan. 
Käynnistetään kuntien tehtävien ohjauksen pitkän tähtäimen uudistaminen, jonka 
tavoitteena on, että:

- vastaisuudessa kuntien tehtäviä ohjataan pääsääntöisesti lainsäädännöllä ja sitä 
täydentäen tarvittaessa asetuksilla

- suositusperusteisesta ohjauksesta luovutaan

- siirrytään resurssien ohjauksesta tavoiteltujen tulosten ohjaamiseen

- valvonnassa siirrytään resurssien valvonnasta asiakkaan saaman palvelutuloksen 
valvontaan

- kuntien omavalvonnassa määrittelemien tulosindikaattoreiden avulla

- yksityiskohtaisesta ohjauksesta siirrytään suurpiirteisempään ohjaukseen.

Kunnallisten palvelujen tuottamisen menetelmiä, resursseja ja prosesseja koskevat 
yksityiskohtaiset säännökset ja suositukset pitkälti kumotaan.



Tehtävän ohjaus ja toimijoiden roolit 

K: Millaisia koko alueen yhteisiä työryhmiä perustetaan alueellisen kehittämistehtävän tueksi? On ollut esimerkiksi puhetta, 
että olisi ohjausryhmä, jossa yhdessä mietittäisiin asioita. Mikä on näiden rooli. Asiaan toivotaan kansallista yhtenäisyyttä. 

V: Tarkoituksenmukaisia ryhmiä toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen, mallit voivat olla erilaisia, ohjausryhmä 
sinällään on terminä huono, koska toimintaa ohjaa okm lain, asetuksen ja rahoituksen kautta.

K: Mikä on ministeriön näkemys eri toimijoiden roolista (alueellista kehittämistehtävää hoitavan kirjaston rooli, 
entisen/entisten maakuntakirjastojen rooli, AVIn rooli)?

V: Okm ohjaa lain, asetuksen ja rahoituksen kautta. Okm:n ohjaus mahdollistaa.

AVI edistää toimialueellaan ministeriön kirjastopoliittisten tavoitteiden toteutumista (mm. alueellisen kehittämistehtävän 
toteutumista) sekä seuraa ja arvioi toimialueensa kirjastojen toimintaa. AVI on kehittämisen ja yhteistyön tuki.

Okm on  antanut tehtävän kunnille ja määritellyt toiominnan raamit, okm / AVI  ei ohjaa operatiivista toimintaa.

Entiset maakuntakirjastot  ovat varmasti keskeisiä yhteistyökumppaneita.

K: Miten AVIen rooli suhtautuu kehittämiskirjastoihin esim. koulutusten järjestämisen ja kulujen osalta?

V: Koulutuksen järjestämisessä erilaiset painotukset.

Molemmat saavat koulutuksen järjestämiseen rahoituksen ministeriöltä.

Tarvittaessa tehdään yhteistyötä.

K: YKN:n rooli?

V: YKN on erillinen, ministeriöstä riippumaton,  itsenäinen toimija, jonka rooli on juuri sellaisena tärkeä. 



Rahoitus ja talous

K: Miten tarkkaan on pitäydyttävä talousarviossa eri toimintoihin menevien menojen osalta? 

Esimerkiksi nyt jo näyttää siltä, että entiset maakuntakirjastot ovat nostaneet 

kaukolainamaksut niin suuriksi (10-15 euroa/nide), että kaukolainaus keskittyy alueellista 

kehittämistehtävää hoitaviin kirjastoihin ja antokaukolainauksen postimaksuihin 

talousarviossa varattu summa ei riitä. Voiko nipistää jostakin muusta talousarviossa 

ilmoitetusta toiminnosta ja käyttää enemmän esimerkiksi juuri näihin postimaksuihin. Toki 

loppusummassa on pitäydyttävä sen mukaisesti, kuinka paljon rahaa myönnetään. 

V: Kyllä voi, koska syy on ilmeinen ja perusteltu; yhteydenotto ministeriöön ja ilmoitus 

muutostarpeesta.

K: Jos tulee kysymyksiä rahankäytöstä kesken vuoden, keneltä kysytään?

V: Okm:n taloustarkastus: Taloustarkastaja Päivi Leskinen / tarkastuspäällikkö Viivi 

Lajunen.



Rahoitus ja talous

K: Halutaanko hakemukseen jatkossa talousarvio tulolajeittain (esimerkiksi matkakulut), vai 
myös seikkaperäisesti toiminnoittain (esim. alueelle jalkautuvien informaatikoiden 
matkakulut, matkakulut alueellisen kehittämistehtävän ja valtakunnallisen 
kehittämistehtävän kirjastojen yhteisiin kokouksiin jne.)?

V: Tätä voisi olla hyvä avata seuraavalla hakukierroksella erillisellä / eritellymmällä talousarviolla. 
Osassa hakemuksia näin on jo tehtykin.

K: Matkakustannusten korvaus – missä tilanteissa korvataan alueen kirjastojen 
henkilökunnan osallistuessa esim. koulutuksiin, työryhmiin jne.?

Saako rahoitusta käyttää koko kehittämiskirjastoalueen henkilöstön osalta esim. 
matkakustannuksiin? Nyt meillä on vahva tavoite tehdä tämä yhdessä ja osallistamisen
takia olisi tärkeää, että mahdollisimman laajasti myös kehittämiskirjastoalueen kirjastoista 
päästään osallistumaan vaikkapa tutustumismatkoille. 

V: Työryhmiin osallistuminen,  jos työryhmät tukevat tehtävän toteuttamista, on OK, 
koulutuksiin osallistumisen korvaaminen ei  mahdollista, koska kustannukset syövät  
helposti kohtuuttoman osan itse toimintaan suunnatusta avustuksesta – satsataan 
etäyhteyksiin.



Rahoitus ja talous

K: Saako rahoitusta käyttää muiden kuin palveluiden hankintaan, esim. koordinaattorin ja projektisuunnittelijan 
hankintoihin, esim. laitteita, työvälineitä, dokumentointityökaluja jne.

Konkreettinen esimerkki: Tänään selviteltiin tässä juuri Skype-kokousten tallennusta ja muita webinaarioptioita. Näiden 
järjestämiseen liittyen voisi tulla siis teknisten laitteiden hankintakustannuksia (mikkiä, kameraa, editointilaitteistoa) ja
sivusimmehan myös tiettyjen alustojen hankintakuluja.

V: Avustusta voi käyttää toiminnasta aiheutuviin todellisiin kustannuksiin. Hankintojen osalta tulee noudattaa hankintalakia.

K: Voiko alueellista kehittämistehtävää hoitava kirjasto hakea myös AVI:n hankehaun kautta rahaa koko alueen kattavalle 
kehittämishankkeelle?

V:Kyllä voi, muuhun kehittämistoimintaan kuin varsinaiseen lakisääteiseen kehittämistehtävään. 

OKM / AVI –vuoropuhelu korostuu.

K: Taloushallinnon tueksi toiveena selkeä ja yksityiskohtaisempi ohjeistus, esimerkiksi ministeriön talousosastolta?

V: Millaista ohjeistusta kaivataan?  

Kannattaa tutustua:

Valtionavustusten hakeminen, käyttäminen ja valvonta – okm:n verkkosivusto

http://minedu.fi/valtionavustusten-hakeminen-kaytto-ja-valvonta

Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018.

http://minedu.fi/documents/1410845/3505134/Opas+valtionavustusten+hakemisesta+ja+k%C3%A4yt%C3%B6st%C3%A4
+ja+k%C3%A4yt%C3%B6n+valvonnasta+2018-1/8a823061-adea-4db2-b751-d0cbf9f1079f

http://minedu.fi/valtionavustusten-hakeminen-kaytto-ja-valvonta
http://minedu.fi/documents/1410845/3505134/Opas+valtionavustusten+hakemisesta+ja+k%C3%A4yt%C3%B6st%C3%A4+ja+k%C3%A4yt%C3%B6n+valvonnasta+2018-1/8a823061-adea-4db2-b751-d0cbf9f1079f


VKT / AKT – valtionavustukset 2018
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Kirjasto Haettu Myöntö Asukkaita Kuntien lkm.

2017 yht. 31.12.2017

Helsinki 1 367 280 1 286 000 5 516 224 295

Kuopio 220500 203000 393 945 32

Joensuu 117500 105000 163 060 13

Lahti 398000 353000 679 564 36

Tampere 300 349 292000 788 301 45

Vaasa 280 000 225 000 440 743 40

Oulu 245 000 225 000 485 858 38

Turku 332 982 250 000 698 328 44

Rovaniemi 156 337 147 000 179 281 21

Porvoo 201 442 110 000 1 657 644 26

507 053 22 ilman metropol.

Aikataulu:

- vko 9, esittely ministerille

- vko 9-11, päätökset



Toiminta ja toiminnan arviointi

K: Mietitäänkö painotuksia kehittämiskirjastoalueiden välillä, eli keskittyykö jokin tietty alue nyt tai 
jatkossa tietyn palvelun tai palveluiden kehittämiseen?

V: Lähtökohtaisesti kaikilla on samat lakisääteiset tehtävät. Jos on tarvetta jonakin hetkenä johonkin 
alueelliseen painotukseen (ex. vankien kirjastopalvelujen kehittäminen), painotusta harkitaan.

Lain 9 §:ssä on määritelty erityinen tehtävä, joka on tarkoitettu sellaisen tehtävän hoitamiseen, jota ei ole 
tarkoituksenmukaista toteuttaa hajautetusti ja jonka tarjonta kattaa koko maan.

K: Miten pyritään mahdollisimman selkeästi siihen, että eri kehittämiskirjastoalueiden tavoitteet ja 
kehitettävät asiat olisivat yhteismitallisia, siis saman suuntaisia kokonaisuuksiltaan?

V: Arvioinnilla. Kehittämällä tarkoituksenmukaisia kehittävän arvioinnin työkaluja (itsearviointi, 
vertaisarviointi jne.)

K: Miten mitataan toiminnan vaikuttavuutta (ennen oli maakuntakirjastojen laatusuositukset, mutta nyt ei 
ole käytössä mittareita arvioinnin tueksi)?

V: Ks. edellä.

Hallitusohjelma: Suositusperusteisesta ohjauksesta luovutaan.



Alueellinen kehittämistehtävä

• vankien kirjastopalvelujen kehittäminen 2018

• yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa (Kati Sunimento)

» Oulu – Oulun vankila (sulj.)

» Kuopio – Kuopion vankila (sulj.)

» Tampere – Kylmäkosken vankila (sulj.)

» Turku – aiemmassa hanketoiminnassa saatujen tulosten 

levittäminen ja edelleen kehittäminen; kehittämisen 

koordinointi

• digituen toimintamallin edistäminen
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