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Toimintasuunnitelma 2018:  
Porvoon kaupunginkirjaston alueellinen kehittämistehtävä 

Porvoon kaupunginkirjaston kehittämistehtävän määrittelyn pohjana toimivat ne vakiintuneet 
tehtävät ja käytännöt, joita kirjasto on toteuttanut vuosina 2011–2017 toimiessaan 
Uudenmaan maakuntakirjastona. Uudenmaan maakuntakirjastotoimintaa on viime vuosien 
aikana mukautettu yhä enemmän tehtävälähtöisempään suuntaan, pyrkimällä tuottamaan 
toimialueen erityispiirteitä ja kirjastojen tarpeita vastaavia palveluita.  

Alueella ei ole kerätty keskitettyä maakunnallista kokoelmaa ja yhteisten alueellisten 
tietokantojen tarjoamisesta on luovuttu. Painopisteinä maakuntakirjastotoiminnassa onkin 
viime vuosina ollut kirjastohenkilöstön osaamisen monipuoliseen kehittäminen, kirjastojen 
välisen yhteistyön syventäminen ja valtakunnallisen kirjastoverkon yhteistyöhön 
osallistuminen. Kehittämistehtävässä toiminnan vaikuttavuutta pyritään lisäämään 
yhteistyötä syventämällä ja laajentamalla. 

Toimialue 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa yleisistä kirjastoista (660/2017 2 §) Porvoon 
kehittämistehtävän toimialueeksi määritellään Uudenmaan kunnat. Vuonna 2018 
painopisteenä on kuntienvälisen kirjastoyhteistyön syventäminen ja yhteistyö alueen muiden 
kirjastoalan toimijoiden kanssa. Koulutussuunnittelun pääkohderyhmänä on 
pääkaupunkiseudun ulkopuolisten kirjastojen henkilökunta. Kirjastojen mahdollisuutta 
osallistua koulutuksiin ja kokouksiin parannetaan etäosallistumismahdollisuuksia tarjoamalla. 

Kehittämistehtävän painopistealueet 

Toiminnan painopistealueina vuonna 2018 on monipuolinen kirjastoammatillisen osaamisen 
kehittäminen, kuntienvälisen yhteistyömahdollisuuksien edistäminen sekä ruotsinkielisten 
kirjastopalveluiden kehittäminen alueellisesti ja osana valtakunnallista yhteistyöverkkoa. 

Kirjastoammatillisen osaamisen kehittäminen 

Porvoon kaupunginkirjasto järjestää jatkokoulutusta Uudenmaan yleisten kirjastojen 
henkilökunnalle. Uudenmaan yleisten kirjastojen lisäksi koulutusten suunnittelussa tehdään 
yhteistyötä muun muassa aluehallintoviraston sekä muiden kehittämistehtävää hoitavien 
kirjastojen kanssa. Mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä tehdään myös Kansalliskirjaston, 
toimialueen erikois- ja tieteellisten kirjastojen sekä muiden toimijoiden kanssa. 
Koulutustilaisuuksia järjestetään noin 8–10 kpl/vuosi. Koulutuksiin pyritään järjestämään 
myös etäosallistumismahdollisuus, mikäli se on tarkoituksenmukaista. Osa koulutuksista 
järjestetään Porvoossa, osa toimialueen muissa kunnissa. 

Koulutuspäivien lisäksi pyritään järjestämään myös pienimuotoisempia opastuksia alueen 
kirjastohenkilökunnalle. Osaamisen kehittämisessä hyödynnetään vuoden 2016 aikana 
toteutettua Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Uudenmaan maakuntakirjastojen yhteistä 
osaamiskartoituskyselyä. Alueen kirjastojen osaamistarvetta kartoitetaan jatkossa 
säännöllisesti. 
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Toimialueen kirjastohenkilöstön osaamista kehitetään myös vertaisoppimista ja kirjastojen 
välistä yhteistyötä tukemalla. Vaihtelu virkistää – työntekijävaihdot Uudenmaan kirjastoissa 
-hankkeen puitteissa toteutettu työntekijävaihtomahdollisuus toimialueen sisällä muutetaan 
pysyväksi käytännöksi. Työntekijävaihdoista aiheutuviin matka-, ja majoituskustannuksiin on 
varattu riittävä rahoitus talousarviossa. 

Ruotsinkieliset kirjastopalvelut Uudellamaalla ja valtakunnallisesti 

Kehittämistehtävässä kiinnitetään erityistä huomiota kaksikielisen palvelukulttuurin 
toteutumiseen Uudellamaalla. Koulutus- ja kehittämisyhteistyötä tiivistetään 
valtakunnallisesti kehittämistehtävää kaksikielisellä alueella hoitavien kirjastojen ja muiden 
ruotsinkielisten kirjasto- ja informaatioalan toimijoiden kesken. 

Ruotsinkielisiä siirtokokoelmia lähetetään resurssien mukaan suomenkielisten kuntien 
kirjastoihin, joissa on ruotsinkielinen koulu, kieliyhteisö (språkö) tai muuten kiinnostusta 
ruotsinkieliseen kirjallisuuteen. Alueen kirjastoille tarjotaan myös ruotsin- ja suomenkielistä 
kirjavinkkausta. 

Kehittämiskirjastokokoukset 

Vuonna 2018 järjestetään 1–2 kehittämiskirjastokokousta. Kokouksien ajankohta, paikka ja 
ohjelma tarkentuvat myöhemmin. 

Kehittämistehtävän ohjausryhmä 

Kehittämistehtävän ohjausryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa suunnittelemaan 
kirjastoammatillisia koulutuksia, yhteishankkeita sekä muuta toimintaa. Ryhmässä on 
edustajat Uudenmaan kirjastokimpoista sekä aluehallintovirastosta. Ryhmän seuraava kokous 
järjestetään alkuvuodesta 2018. 

Hankkeet 

Porvoon kaupunginkirjasto seuraa aktiivisesti alueellisia ja valtakunnallisesti toteutettavia 
hankkeita. Ennen syksyn 2018 apurahakierrosta kartoitetaan tarpeet alueellisille ja/tai 
toimialueen yhteishankkeille. 

Kaukopalvelu ja alueellisen tietopalvelun edistäminen 

Porvoon kaupunginkirjasto toimii Uudenmaan kaukopalvelukeskuksena ja osallistuu 
kaukopalvelutoiminnan alueelliseen ja valtakunnalliseen kehittämiseen. Uudenmaan 
kirjastoihin voidaan resurssien mukaan lähettää myös pääasiassa ruotsinkielisiä 
siirtokokoelmia. 

Valtakunnalliset verkkopalvelut ja toiminta valtakunnallisissa yhteistyöelimissä 

Porvoon kaupunginkirjaston henkilöstö osallistuu valtakunnallisten verkkopalveluiden 
(esimerkiksi Kirjasampo/Boksampo) sisällöntuotantoon. 
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Kirjastossa toimii maakunnallinen Celia-yhteyshenkilö, joka osallistuu myös valtakunnalliseen 
ruotsinkielisten yhteyshenkilöiden ryhmän toimintaan. 

Kirjastopalvelupäällikkö osallistuu Yleisten kirjastojen neuvoston kokouksiin ja 
Varastokirjaston johtokunnan toimintaan. Hän toimii myös Yleisten kirjastojen konsortion 
ohjausryhmän jäsenenä. 

FinELib-aineistot 

Porvoon kaupunginkirjasto huolehtii Uudenmaan kirjastojen FinELib-aineistojen tilaamisesta 
ja hallinnoinnista sekä niistä tiedottamisesta alueen kirjastoille. Kirjaston edustaja osallistuu 
FinELib-asiantuntijaseminaareihin ja -aineistokoulutuksiin. Tarpeen mukaan toimialueen 
henkilökunnalle järjestetään koulutusta e-aineistojen ja tietokantojen käytössä. 

Alueellinen tietopalvelu ja paikallisaineistot 

Porvoon kaupunginkirjasto kerää ja säilyttää Porvoon kotiseutuaineistoa sekä Uuttamaata 
kokonaisuutena käsittelevää maakunta-aineistoa alueellisen tietopalvelun tarpeisiin. Porvoon 
kaupunginkirjaston kokoelmapolitiikka kotiseutuaineiston ja Uudenmaan maakunta-aineiston 
osalta päivitettiin vuonna 2015. Vuoden 2018 aikana paikallisaineiston tilanne toimialueella 
selvitetään ja aloitetaan selvitystyö kokoelmien laajempaan arvioimiseen koko toimialueen 
laajuisesti vuonna 2019. 

Henkilöstöresurssit 

Vuosina 2011–2017 maakuntakirjastotoiminnan hoitamiseen varattiin yhteensä 1,9–2,3 
henkilötyövuotta. Kirjastojenvälisen yhteistyön syventäminen ja alueen erityispiirteiden, 
kuten kaksikielisyyden, onnistunut huomioiminen vaativat kuitenkin enemmän 
henkilöstöresursseja. Kehittämistehtävän hoitamiseen onkin jatkossa tarkoitus varata noin 3,3 
henkilötyövuotta. Tehtävän laajentaminen toteutetaan nykyisten henkilöresurssien 
uudelleenorganisoinnilla ja toiminnan tehostamisella sekä uutta henkilökuntaa rekrytoimalla. 

Kehittämistoiminta ja alueellisesti tarjotut palvelut limittyvät osaltaan Helle-kirjastojen 
väliseen yhteistoimintaan, jota Porvoon kaupunginkirjasto johtaa. Tämän kimppayhteistyön 
perusteet on luotu aluehallintoviraston rahoittamassa Yhteistyöllä ja yhteisillä käytännöillä 
lisää asiakasvaikuttavuutta -hankkeessa. Helle-kirjastojen yhteistoiminnasta on laadittu 
erillinen sopimus ja yhteistyötä jatketaan 1.1.2018 alkaen kuntien omalla rahoituksella. 
Yhteistoiminnalla toteutetaan kuntalain (410/2015 8 luvun 49 § 1 mom.) mahdollistamaa 
kuntien vapaaehtoista yhteistyötä kirjastopalvelujen kehittämiseksi. 

Alueellista kehittämistehtävää ja sen resurssitarpeita kartoitettaessa on kiinnitetty erityistä 
huomiota siihen, että tehtävienjako rajatumman kimppayhteistyön ja koko toiminta-alueen 
kattavan kehittämistehtävän välillä on mahdollisimman selkeä, ja että Opetus- ja 
kulttuuriministeriön rahoituksella toteutetun kehittämistehtävän hoitamisessa huomioidaan 
tasapuolisesti kaikki toimialueen kirjastot. 
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Seuraavissa kappaleissa on listattu kirjaston kehittämistehtävän hoitamiseen varatut 
henkilöstöresurssit, henkilön työajasta alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen varattu 
prosenttiosuus sekä kehittämistehtävään liittyvät tärkeimmät työtehtävät ja päävastuualueet. 

Johtava suunnittelija Asko Autio 
(80 % työajasta varattu alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen) 

Tärkeimmät työtehtävät:  
Kehittämistehtävän strategiatyöstä ja aikataulujen suunnittelusta vastaaminen. 
Toimintakertomuksien ja tiliselvityksien laatiminen, valtionavustushakemusten valmistelu ja 
raportointi. Toimintasuunnitelmien sekä talousarvioiden valmistelu yhdessä 
kirjastopalvelupäällikön kanssa. 

Toimialueen laajuisten kehittämishankkeiden koordinointi ja niiden toteuttamiseen 
osallistuminen (ideointi, anominen, käytännönjärjestelyt ja raportointi). 

Kirjaston yhteyshenkilönä toimiminen alueen kirjastoille ja osallistuminen Uudenmaan 
kirjastokimppojen kokouksiin kirjaston edustajana kutsuttaessa. Osallistuminen alueellista ja 
valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen yhteistoimintaverkoston toimintaan 
sekä kirjasto- ja informaatioalan koulutusyhteistyöryhmien kokouksiin (Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto ja kirjastojen koulutusvastaavien kokous, Svenskt bibliotekssamarbete -
ryhmä ja Samarbetsgruppen för utbildning och fortbildning).  

Uudenmaan yleisten kirjastojen henkilökunnalle suunnattujen täydennyskoulutusten 
ideoiminen ja järjestäminen yksin tai yhteistyössä muiden kirjastojen, Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulutuspalautteiden 
arviointi ja koulutustoiminnan kehittäminen. 

Kirjasto- ja informaatioalan kehityksen ja hanketoiminnan seuraaminen valtakunnallisesti ja 
kansainvälisesti. Seminaareihin, koulutuksiin ja kokouksiin osallistuminen sekä niistä 
tiedottaminen toimialueen kirjastoille. Suomen kirjastoseuran toimintaan osallistuminen. 

Kehittämistehtävään liittyvästä viestinnästä ja verkkosisällöistä vastaaminen sekä 
verkkosivujen päivitykseen ja tiedotteiden tuottamiseen osallistuminen. 

Alueellisen ja kuntienvälisten yhteistoiminnan edistäminen ja organisointi. Toimialueen 
kirjastojen johtajille ja henkilöstölle suunnattujen kokousten suunnittelu, järjestäminen ja 
vetäminen. 

Helle-koordinaattori Catharina Latvala 
(20 % työajasta varattu alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen) 

Tärkeimmät työtehtävät:  
Osallistuminen kirjaston järjestämien koulutusten ja kokousten suunnitteluun ja 
toteutukseen, painopisteenä erityisesti ruotsinkielisten ja kaksikielisten koulutusten 
tuottaminen. 

Ruotsinkielisten kirjastopalveluiden ja kirjastoyhteistyön kehittäminen alueellisesti ja 
valtakunnallisesti yhteistyössä aluehallintoviraston sekä muiden kehittämistehtävää 



 

Porvoon kaupunki – Borgå stad Liite 1 5 (8) 
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut   
Kirjastopalvelut    
 30.10.2017   

 

Porvoon kaupunki PL 23, 06101 Porvoo puh. 020 69 2250, www.porvoo.fi 

Borgå stad PB 23, 06101 Borgå tfn 020 69 2250, www.borga.fi 

City of Porvoo P.O. Box 23, FI-06101 Porvoo, Finland tel. +358 20 69 2250, www.porvoo.fi 

kaksikielisillä alueilla hoitavien kirjastojen kanssa. Valtakunnallisten ruotsinkielisten 
verkkopalveluiden sisällöntuotanto (nuortenkirjallisuusvinkkien tuottaminen Boksampon 
Sidospår-osioon). Valtakunnallisten ruotsinkielisten kirjasto- ja informaatioalan 
koulutusyhteistyöryhmien toimintaan osallistuminen (Svenskt bibliotekssamarbete -ryhmä ja 
Samarbetsgruppen för utbildning och fortbildning). Point Collegen järjestämän 
kirjastovirkailijakoulutuksen arviointeihin osallistuminen. 

Kirjaston yhdyshenkilönä toimiminen kimppakirjastoissa (Helle-kirjastot). Johtavan 
suunnittelijan sijaisena toimiminen. Lukemiskulttuurin ja kirjallisuuden edistäminen 
valtakunnallisesti (Runeberg Junior lastenkirjallisuuspalkinnon palkintokoordinaattorina 
toimiminen). 

Finlands svenska biblioteksföreningenin ja Bella/Kaunokki-työryhmän toimintaan 
osallistuminen. Oikoluku ja käännöstyöt suomesta ruotsiin tarvittaessa. 

ICT-suunnittelija (rekrytoidaan myöhemmin) 
(70 % työajasta varattu alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen) 

Tärkeimmät työtehtävät:  
Osallistuminen alueelliseen yhteistyöhön kirjastojärjestelmä- ja tietohallintoasioissa. 
Kehittämistehtävään liittyvien käytössä olevien ja käyttöön otettavien ICT-järjestelmien 
kehittäminen, ylläpito ja käyttäjätuen organisointi. 

Etäyhteyksillä toteutettavien kokousten ja koulutusten toteuttamiseen liittyvä AV-
järjestelmäsuunnittelu ja hankintojen konsultointi. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 
(Kirjastokaista, Kansalliskirjasto yms.). Kirjaston kehittämistoiminnan keskeisten prosessien 
tukeminen. 

Suunnittelija (rekrytoidaan myöhemmin) 
(80 % työajasta varattu alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen) 

Tärkeimmät työtehtävät:  
Toimialueen osaamistarpeen kartoituksiin osallistuminen. Koulutustilaisuuksista, kokouksista 
yhteishankkeista ja muista kehittämiskirjastotoiminnasta ja ajankohtaisista asioista 
tiedottaminen muun muassa uutiskirjeillä tai sosiaalisessa mediassa. Oikoluku ja käännöstyöt 
tarvittaessa. 

Kehittämistoimintaan liittyvien nykyisten ja tulevien verkkosisältöjen ideointi ja 
sisällöntuotanto sekä palveluiden markkinointi. Finnan sisältöjen kehittäminen Uudenmaan 
toimialueella. 

Uudenmaan yleisten kirjastojen henkilökunnalle suunnattujen täydennyskoulutusten ja 
kokousten suunnitteluun, valmisteluun ja käytännön järjestelyihin osallistuminen. Palautteen 
keräämiseen koulutuksista ja koulutusten etälähetysten toteuttaminen yhdessä 
tietojärjestelmäsuunnittelijan kanssa. 
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Informaatikko Tove Selkälä 
(20 % työajasta varattu alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen) 

Tärkeimmät työtehtävät:  
Toimii kirjaston yhteyshenkilönä FinELib-aineistokonsortiossa sekä toimialueen FinELib-
koordinaattorina. Huolehtii muun muassa toimialueen kirjastojen tietokantatilauksista sekä 
niihin liittyvästä tiedottamisesta alueen kirjastoille. Osallistuu säännöllisesti FinELib-
asiantuntijaseminaareihin ja -aineistokoulutuksiin kirjaston edustajana. Kansallisten ja 
ulkomaisten verkko- ja e-aineistojen sekä tietokantojen kehityksen seuraaminen. 

Toimialueen kirjastohenkilöstön digiosaamisen kehittäminen opastamalla digilaitteiden, e-
aineistojen ja tietokantojen käytössä. Kehittämistoimintaan liittyvä yhteistyö kirjastoseurojen 
kanssa. 

Informaatikko Eva Jägerholm-Brunberg 
(10 % työajasta varattu alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen) 

Tärkeimmät työtehtävät:  
Alueen Celia-yhteyshenkilönä toimiminen ja osallistuminen valtakunnalliseen ruotsinkielisten 
Celia-yhteyshenkilöiden ryhmän toimintaan. Toimialueen kirjastohenkilökunnan 
kouluttaminen Celian tarjoamien aineistojen ja palveluiden käytössä sekä muissa 
erityisryhmien kirjastopalveluihin liittyvissä asioissa. 

Toimialueen kirjastohenkilöstön digiosaamisen kehittäminen opastamalla digilaitteiden, e-
aineistojen ja tietokantojen käytössä. Oikoluku ja käännöstyöt suomesta ruotsiin tarvittaessa. 

Pedagoginen informaatikko Saara Salin 
(10 % työajasta varattu alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen) 

Tärkeimmät työtehtävät:  
Kirjavinkkaukset ja lasten- ja nuortenkirjastotyön uusien toimintatapojen esittely toimialueen 
kuntien kirjastoissa ruotsiksi ja suomeksi. Siirtokokoelmien kokoaminen lasten- ja nuorten 
aineistosta sekä niiden välittäminen alueen kirjastoille (esimerkiksi kaksikielinen monta 
samaa -siirtokokoelma). Koulujen ja kirjastojen yhteistyön kehittäminen, lasten- ja 
nuortenkirjastoyhteistyön, lukemiskulttuurin ja monipuolisen lukutaitoa edistäminen 
(esimerkiksi E-kirjojen käytön mallintaminen Lappeenrannan Pontuksen päiväkotikoulussa 
sekä Porvoon Pääskytien yläkoulussa -hanke). 

Kirjastopalvelupäällikkö Asko Rossi 
(10 % työajasta varattu alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen) 

Tärkeimmät työtehtävät:  
Kehittämistehtävää hoitavan kirjaston talouden ja toiminnan suunnittelusta ja seurannasta 
vastaaminen. Kokonaisvastuu kirjastopalveluiden johtamisesta, kehittämisestä, arvioinnista ja 
raportoinnista. Vastuu yhteisistä kilpailutuksista sekä kirjaston valtakunnallisesta 
yhteistyöstä. Alueellisten ja valtakunnallisten yhteishankkeiden ohjaus ja kokousten 
puheenjohtajana toimiminen. Valtakunnallisiin kokouksiin sekä luottamustehtäviin 
osallistuminen (esimerkiksi Yleisten kirjastojen neuvosto (pysyvä edustus), Yleisten 
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kirjastojen konsortion ohjausryhmä (2017–2018), Varastokirjaston johtokunta (1.3.2016–
28.2.2019) ja Koha-Suomi Oy:n hallitus (20.6.2017–). 

Toimistosihteeri Maria Suomela 
(10 % työajasta varattu alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen) 

Tärkeimmät työtehtävät:  
Alueellisen kehittämistoiminnan laskuliikenteen hoito. Kehittämistoiminnan talousseuranta 
yhteistyössä kirjastopalvelupäällikön ja johtavan suunnittelijan kanssa. Raportoinnissa ja 
tiliselvityksissä avustaminen. Kirjastopalvelupäällikön sihteerinä toimiminen 
kehittämistehtävään liittyvissä asioissa. 

Kirjastonhoitaja Heidi Häivälä 
(5 % työajasta varattu alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen) 

Tärkeimmät työtehtävät:  
Antokaukopalvelun hoitaminen ja kirjaston kaukopalvelutoiminnan kehittäminen. Toiminta-
alueen henkilökunnan opastaminen kaukopalvelun käytännöissä. Kaukopalvelutoimintaan 
liittyvistä ajankohtaisista asioista tiedottaminen. Varastokirjaston kokoelmayhdyshenkilönä 
toimiminen. Oikoluku ja käännöstyöt ruotsista suomeen tarvittaessa. 

Kirjastonhoitaja Helena Backman-Karvonen 
(5 % työajasta varattu alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen) 

Tärkeimmät työtehtävät:  
Uudenmaan aluetta kokonaisuutena käsittelevän kirjastoaineiston sisällönkuvailu ja 
kokoelman hoitaminen (esimerkiksi Uudenmaan sanomalehdet ja kirkonkirjat mikrofilmeinä 
sekä kotiseutukokoelman artikkelit leikkeinä). Toiminta-aluetta koskevan tietopalvelun 
tukeminen ja sisällönkuvailun asiantuntijatehtävät. Finlands svenska biblioteksföreningenin 
ja Bella/Kaunokki-työryhmän toimintaan osallistuminen. Oikoluku ja käännöstyöt suomesta 
ruotsiin tarvittaessa. 

Kirjastovirkailija Jouni Malmborg 
(5 % työajasta varattu alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen) 

Tärkeimmät työtehtävät:  
Kehittämistehtävään liittyvien viestintä- ja markkinointimateriaalien graafiseen suunnitteluun 
ja toteuttamiseen osallistuminen. Materiaalien painatukseen, ICT-laitteiden ja -järjestelmien 
toimintaan sekä laitehankintoihin liittyvät asiantuntijatehtävät. Verkkosisältöjen 
päivittäminen tarvittaessa. 

Vahtimestari Thomas Blom 
(2,5 % työajasta varattu alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen) 

Tärkeimmät työtehtävät:  
Antokaukolainojen ja siirtokokoelmien lähetys yleisille kirjastoille. Kehittämistehtävään 
liittyvien, kirjaston tai muiden toimijoiden tuottamien, esitteiden ja muun fyysisen 
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materiaalin välittäminen toimialueen kirjastoille (esimerkiksi Kirjastot.fi, Kansalaisneuvonta 
ja Suomi.fi). Kehittämistehtävään liittyvän postiliikenteen hoito. 

Vahtimestari Roger Johansson 
(2,5 % työajasta varattu alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen) 

Tärkeimmät työtehtävät:  
Antokaukolainojen ja siirtokokoelmien lähetys yleisille kirjastoille. Kehittämistehtävään 
liittyvien, kirjaston tai muiden toimijoiden tuottamien, esitteiden ja muun fyysisen 
materiaalin välittäminen toimialueen kirjastoille (esimerkiksi Kirjastot.fi, Kansalaisneuvonta 
ja Suomi.fi). Kehittämistehtävään liittyvän postiliikenteen hoito. 


