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Käsiteltiin seuraavia asioita

• Rahoitus, seuranta, ohjaus ja raportointi

• VM:n Auta-hanke

• Alueellista kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen kierros

• Metatietoprosessi ja konsortion kuulumiset

• Kaukolainat 1.1.2018 alkaen

• Valtakunnallinen kehittämistehtävä

• Kirjastojen kuulumiset



Rahoitus, seuranta, ohjaus ja raportointi

• Alueellisella kehittämistehtävällä tuetaan kaikkien alueen kirjastojen toiminnan 
kehittymistä – yhteishankkeet, palvelujen käytön edistäminen, hyvät käytänteet

• Osaamisen kehittäminen

• Avustusten päätösaikataulu nykyisen kaltainen – sidoksissa valtion 
talousarvioesityksen hyväksymiseen

• Avustushakemukset ovat julkisia asiakirjoja

• Hallitusohjelman mukaisesti kuntien tehtäviä ohjataan pääsääntöisesti 
lainsäädännöllä 

• Resurssien ohjauksesta tulosten ohjaamiseen

• YKN rooli on itsenäinen ministeriöstä riippumaton toimija

• Matkakustannusten korvaukset, kts. Leenan vastaukset kirjastojen kysymyksiin

https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/OKM22022018.pdf


Digituki, metatietoprosessi, kaukolainat

• VM:n Auta-hanke, neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari, Heikin 
esitys verkossa
• Auta-hankkeen loppuraporttiin lausunnot YKN, Helsingin kaupunginkirjasto 

ja Kirjastoseura

• Metatietoprosessi
• Kansalliskirjasto ja kirja-alan toimijat, kumppanina Helsingin kaupunginkirjasto

• Kaukopalvelumaksut 1.1.2018 alkaen

https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/VM220218.pdf
https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Yleisten kirjastojen neuvoston lausunto Digituen toimintamalliehdotukseen.pdf
https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Digituen toimintamalliehdotus lausunto_helsinginkaupunginkirjasto.pdf
https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/ancmt/Suomen kirjastoseuran lausunto digituen toimintamallista 05032018.pdf


Valtakunnallinen kehittämistehtävä ja 
kirjastokierros

• Tuotetaan kaikille kirjastoille yhteisiä palveluja ja edistetään kirjastojen 
välistä yhteistyötä

• Kirjastot.fin toimintaa koordinoiva ryhmä entisen ohjausryhmän tilalle

• Kehittämistehtävät muodostuvat kirjastojen ydintehtävien pohjalta: 
lukutaidon edistäminen, medialukutaito, lasten- ja nuortenkirjastotyö, 
ikääntyneiden palvelut ja kokoelmatyö. 

• Vuosi 2018 toimintamallin ja suuntaviivojen hakemisen aikaa

• Toivotaan, että valtakunnallinen kehittämistehtävä 
• huomioi alueiden tarpeet ja toiveet ja tukee alueellista kehittämistä
• nostaa alueella tehtävää työtä esiin
• Tuottaa yhteisesti hyödynnettäviä verkkosisältöjä



Osaamisen kehittäminen

• Tavoitteena yhteistyö: AVIt, alueellista kehittämistehtävää hoitavat 
kirjastot ja valtakunnallista kehittämistehtävää hoitava kirjasto
• Päällekkäisyyksien purkaminen

• Monimuotoinen koulutus

• Etäosallistuminen

• Osaamistietopankki

• Resurssien hyödyntäminen ja jakaminen

• Tulevaisuuden trendeistä käytännön työhön

• Tilastoinnin uudistaminen

• Koottu tietopankki –
• mm. koulutuskalenteri

• toiminnan kehittämisestä kootusti

https://www.kirjastot.fi/koulutuskalenteri?group=391


Kirjastojen kuulumiset

• Osaamiskartoitukset ja koulutusten suunnittelu tältä pohjalta

• Tutustumiset alueen kirjastoihin

• Viestintä

• Etäyhteydet

• Alueellisia toimintaa ohjaavia ryhmiä



Yhteenveto

• Kehittämistehtävää hoitavat kirjastot – verkkosivut

• Kokousten muistiot

• Seuraava kokous Lahdessa 23.5.

https://www.kirjastot.fi/kehittamistehtavaa-hoitavat-kirjastot
https://www.kirjastot.fi/kehittamistehtavaa-hoitavat-kirjastot/kokousmuistiot-ja-asialistat

