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Tiivistelmä

Tässä  Satakunnan  seutukirjastoselvityksessä  käydään  läpi  kaikki  Satakunnan  25 
kunnallista  kirjastolaitosta.  Niiden  toimintoja,  yhtäläisyyksiä  ja  eroavaisuuksia  esitetään 
mm.  taulukoiden  ja  kuvioiden  avulla.  Tiedot  on  kerätty  syksyllä  2007  muun  muassa 
haastatteluin ja tilastotietokantoihin kohdistuvina tiedonkeruina. 

Selvityksessä kuvataan seudullisen yhteistyön hallintomalleista tilaaja-tuottaja -malli sekä 
isäntäkuntamalli,  joiden  lisäksi  esitellään  myös  aktiivisen  yhteistyön  lisäämisen 
mahdollisuuksia. Tilaaja-tuottaja -mallissa palvelujen taso neuvotellaan vuosittain, ja sitä 
on  mahdollista  nostaa  tai  laskea  halutun  palvelutason  mukaan.  Tuottajakunta  tuottaa 
tilaajan ostamat palvelut. Käytännössä tuottajakunnan kirjastopalveluihin mukaan tulevien 
kuntien kirjastolaitoksista tulee tuottajakunnan lähikirjastoja. Isäntäkuntamallissa palvelut 
tuottaa  yksi  isäntäkunta,  ja  sopimus  on  voimassa  toistaiseksi.  Isäntäkuntamalliin 
perustuvaa seutukirjastoratkaisua on mahdollista kehittää pitkäjänteisesti, kun sopimus ei 
”ole katkolla” vuosittain. 

Seudullisen  kirjastoratkaisun  käytännön  toimenpiteistä  käydään  selvityksessä  läpi 
sopimusohjauksen  sisältöjä  sekä  palvelutason  määrittelyä,  henkilöstöä,  aineistoa  ja 
hallinnon järjestämistä koskevia seikkoja. Palvelutason eli toiminnan tason ja palveluiden 
laadun määrittelyn mittariksi voidaan valita tavoitetasoksi esimerkiksi maakunnan, läänin 
tai maan keskiarvo. Näiden lisäksi voidaan luoda mittareita kuvaamaan henkilökohtaisia 
palveluja, toistuvia tapahtumia sekä kertaluontoisia tapahtumia. Nämä asiantuntijapalvelut 
voi mitata laskemalla tapahtumien osallistujamäärät asettaen niille realistisen tavoitetason. 
Opetusministeriön  laatusuositukset  yhdistettynä  asiantuntijapalvelujen  mittaamiseen 
antavat  huomattavasti  tarkempaa  kuvaa  kirjastojen  toiminnasta.  Myös  Internetissä 
toteutettavilla  tai  lomakemuotoisilla  asiakaskyselyillä  saadaan  arvioita  palvelutason 
määrittämiseen.  Henkilöstö  siirtyy  uuden  työnantajan  palvelukseen  lain  nojalla,  koska 
kyseessä  on  liikkeenluovutus.  Palvelusehdot  säilyvät  entisinä.  Myös  esimerkiksi 
eläkemaksuista  ja  lomapalkkavelasta  vastaamisesta  on  määriteltävä  sopimuksessa. 
Kiinteistöt  annetaan  seutukirjaston  käyttöön  vastikkeetta,  mutta  tulevaisuudessa 
hankittava  kirjastoaineisto  määritellään  kuuluvaksi  aina  tiettyyn  paikalliseen 
kirjastoyksikköön  sopimuksen  purkautumisen  varalta.  Kirjastoautojen  kohtalon 
määrittämiseksi on tehtävä oma kirjastoautoselvityksensä. Kustannusten jakoperusteena 
on suositeltavaa käyttää asukaslukua, sillä alueen asukkaat käyttävät jo kirjastopalveluja 
paljon seudullisesti yli kuntarajojen. 

Satakunnan  alueen  seudullisen  kirjaston  alueellisina  vaihtoehtoina  esitellään  kolme 
aluemallia.  Ensimmäinen on Yhtenäinen Satakunta,  jossa pyrittäisiin  koko Satakunnan 
kattavaan  seutukirjastoratkaisuun.  Toinen  on  alueen  jakaminen  kahteen  osaan,  Porin 
seutukirjastoon  ja  Rauman  seutukirjastoon,  joista  ensimmäinen  kattaisi  Pohjois-
Satakunnan  ja  Porin  seutukunnat  ja  jälkimmäinen  Rauman  seutukunnat.  Kolmas 
vaihtoehto  olisi  lähteä  toteuttamaan  seudullisia  kirjastoratkaisuja  seutukunnittain  eli 
luomalla  alueelle  kolme  seutukirjastoa,  Pohjois-Satakunnan,  Porin  ja  Rauman 
seutukirjastot. 
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1 Aluksi

1.1 Yhteiskunnallinen tilanne ja Satakunta 

Keväällä  2005  valtioneuvosto  käynnisti  Paras-hankkeen  palvelurakenneuudistuksen 
uudistaakseen kunta-  ja palvelurakennetta.  Hankkeen taustalla  on mm. väestön nopea 
ikääntyminen, mikä tarkoittaa muun muassa hoivapalvelujen tarpeen voimakasta kasvua. 
Muuttoliike keskittyy kasvukeskuksiin, mutta syrjäisemmät alueet kärsivät väestökadosta, 
joten  palvelujen  järjestäminen  asukkaille  vaikeutuu.  Huoltosuhde  tulee  heikkenemään 
kasvukeskusten  ulkopuolella  huomattavasti.  Lisäksi  globalisaation  seurauksena 
tuotantotaloutta on siirretty ns. ”halvan työvoiman” maihin, mikä myös tiukentaa joidenkin 
kuntien taloutta heikentyneinä yhteisöveroina ja lisääntyneenä työttömyytenä. Nämä seikat 
asettavat kuntatalouksille kovat haasteet palvelujen turvaamisessa.  

Väestö  tulee  ikääntymään  myös  Satakunnassa  seuraavien  vuosikymmenien  aikana. 
Pahiten  ikääntyminen  tullee  koettelemaan  Tilastokeskuksen  väestöennusteen  mukaan 
Satakunnan kunnista  Laviaa,  Merikarviaa  ja  Siikaista,  joissa  yli  64-vuotiaita  arvioidaan 
olevan yli  40 % väestöstä vuonna 2030.  Satakunnan ”nuorekkaimmat” kunnat  lienevät 
tuolloin Eurajoki, Lappi, Noormarkku, Rauma, Ulvila ja Vampula, joissa yli 64-vuotiaiden 
osuus jää himpun verran alle 30 prosentin (ks. liitteen 1 tilasto). Vuonna 2006 eniten yli 64-
vuotiaita Satakunnan alueella oli Merikarvialla (26,4 % asukkaista). (Tilastokeskus 2007a.) 

Ikääntymisen seurauksena väestöllinen huoltosuhde (eli  lasten ja vanhusten lukumäärä 
sataa  työikäistä  kohti)  tulee  keikahtamaan  monessa  kunnassa.  Ennusteen  mukaan 
vuonna 2030 esimerkiksi Laviassa huoltosuhde on jo 122,5 (vuonna 2006 se oli 62,8) ja 
Merikarvialla  120,2  (vuonna  2006  se  oli  70,4).  Parhaiten  pärjäävät  seudun  ”suuret”: 
Porissa huoltosuhteen arvioidaan olevan 80,7 (vuonna 2006 se oli 52,9) ja Raumalla 77,1 
(vuonna 2006 se oli 50,3). (tilastokeskus 2007b.)

Satakunnassa väki  myös vähenee vääjäämättä,  kuten liitteen 1 taulukosta voi  havaita. 
Tilastokeskuksen  väestöennusteen  mukaan  vuonna  2030  Satakunnassa  asuu  vajaa 
kymmenen  tuhatta  asukasta  vähemmän  kuin  vuonna  2006.  Pahimmin  kato  tullee 
koettelemaan Pohjois-Satakunnan aluetta: esimerkiksi Karvialla arvioidaan olevan yli  20 
prosenttia vähemmän asukkaita kuin nykyään. Vain Eurajoen, Harjavallan, Lapin ja Porin 
arvioidaan saavan hieman lisäystä asukaslukumääräänsä. Suunnilleen nykyisen kokoisina 
säilyvät Eura, Huittinen, Kiikoinen, Kiukainen, Luvia ja Vampula. (Tilastokeskus 2007a.) 
Muut Satakunnan kunnat joutuvat sopeutumaan väestömäärän laskuun. Lienee selvää, 
että  asukasluvun  alentuminen  ja  samalla  vähentyneen  asukaskannan  ikääntyminen 
tuottavat ennen näkemättömät haasteet kuntatalouksien selviytymiselle. 

Jotta  kansakuntamme  voisi  paremmin  varautua  tulevien  ongelmien  ratkaisemiseen, 
valtiovalta laittoi siis vuonna 2005 alulle kunta- ja palvelurakenneuudistuksen. Kunnat ja 
valtio  toteuttavat  yhteistyössä  kyseisen uudistuksen (eli  Paras-hankkeen)  vuoden 2012 
loppuun  mennessä.  Uudistus  pyrkii  vahvistamaan  kunta-  ja  palvelurakennetta  sekä 
edistämään  uusia  palveluiden  organisointi-  ja  tuotantotapoja.  (sisäministeriö  2007.) 
Muutoksen  seurauksena  moni  kunta  organisoi  toimintansa  kuntaliitoksin,  mikä  on 
näkyvissä jo Satakunnassakin: esimerkiksi Kodisjoki liittyi Raumaan vuoden 2007 alusta, 
Kiukainen liittyy Euraan vuoden 2009 alusta, Vampula liittyy Huittisiin vuoden 2009 alusta, 
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ja esimerkiksi  Kokemäki sekä Harjavalta selvittelevät keskinäisen yhteistyön lisäämisen 
mahdollisuuksia.

Keväällä  2007  voimaan  tulleet  lait  kunta-  ja  palvelurakenneuudistuksesta  määräsivät 
maakuntakeskuskaupungit  suunnittelemaan  palvelujen  käytön  parantamista  kuntarajat 
ylittäen  niihin  rajoittuvien  kuntien  kanssa.  Tämän  perusteella  myös  Pori  velvoitettiin 
käymään  neuvotteluja  naapurikuntiensa  (Luvia,  Merikarvia,  Nakkila,  Noormarkku, 
Pomarkku,  Siikainen,  Ulvila)  kanssa eri  toimialoilla.  Yksi  toimialoista  oli  kulttuuri,  jonka 
yhtenä alatyöryhmänä toimi kirjastotyöryhmä (jäseninään Paras-hankkeeseen kuuluneiden 
kuntien  kirjastotoimesta  vastanneet  virkamiehet  sekä  Harjavallan  ja  Kokemäen 
kirjastotoimenjohtajat  (perusteena  näiden  tiivis  yhteistyö  Nakkilan  kunnankirjaston 
kanssa)). 

Satakunnan  Paras-hankkeen  Kirjastoryhmä  esitti  raportissaan  kirjastoyhteistyön 
syventämistä seudullisesti. Satakunnan kuntien asukkaat käyttävät jo hyvin paljon alueen 
muita kirjastoja kotikuntansa kirjaston lisäksi, joten mahdollisen seudullisen kirjaston käyttö 
olisi luontevaa. Myös kirjastolaki (1998/904) siunaa yhteistyön ajatuksen: siinä todetaan, 
että kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen on kuntien vastuulla, mutta palvelut voidaan 
järjestää joko itse, tai osittain tai kokonaan yhteistyössä muiden kuntien kanssa tai muulla 
tavoin.  Kunta  kuitenkin  vastaa  siitä,  että  palvelut  ovat  lain  mukaisia.  (emt.  3§.)  Länsi-
Suomen  lääninhallitus  (2007)  arvioi  alueen  kirjastojen  henkilöstöresurssien  määrän  ja 
laadun  kehitystä  vuonna  2006.  Yksi  arviointiraportin  toimenpide-ehdotuksista  sisälsi 
esityksen  kuntien  järjestämisestä  kirjasto-  ja  tietopalvelunsa  laajemmiksi  seudullisiksi 
kokonaisuuksiksi, lähtökohtina asiantuntijuuden jakaminen, erikoistuminen ja kokoelmien 
yhteiskäyttö,  ei  henkilöstösäästö.  (Länsi-Suomen  lääninhallituksen  sivistysosasto, 
Kirjastotoimen tulosryhmä, 2007.)

Yleisten  kirjastojen  nähdään  olevan  perusopetuksen  ohella  julkishallinnon  tärkein  tapa 
toteuttaa  ne  edellytykset,  joita  tietoyhteiskunnan  kansalaisuudelta  vaaditaan.  Se  on 
sivistys-  ja  kulttuuripalvelu,  jonka  vaikutukset  ulottuvat  oppimiseen,  opetukseen  ja 
aktiiviseen  kansalaisuuteen.  (Kirjastostrategia  2010  2003,  6.)  Kuntien  vastuulla  on 
huolehtia  fyysisten  kirjasto-  ja  tietopalvelujen  saatavuus  kohtuullisen  matkan  päähän 
verkko-  ja  etäpalvelujen  lisäksi.  Lisäksi  kuntien  on  huolehdittava  riittävästä  määrästä 
kirjasto- ja tietopalvelualan henkilöstöä sekä kirjastoaineiston ja välineistön uusiutumisesta 
ja  hankinnasta.  Kunnat  vastaavat  myös  siitä,  että  kirjasto-  ja  tietopalvelut  sekä 
kansalaisten  ja  opetuksen  tietohuolto  ovat  kirjattuina  kuntien  tietostrategioihin, 
maakuntaohjelmiin yms. (emt. 6, 23.) 

Kirjastolaissa (1998/904) määrätään myös yleisten kirjastojen tavoitteiksi edistää väestön 
yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan 
tietojen,  taitojen  ja  kansalaisvalmiuksien  kehittämiseen,  kansainvälistymiseen  sekä 
elinikäiseen  oppimiseen.  Lisäksi  laki  määrää  tavoitteiksi  edistää  myös  virtuaalisten  ja 
vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. (emt 
2§.) 

Pienissä kunnissa kirjastojen resurssit  ovat  vähäiset  ja  lain  kirjaimen toteuttaminen on 
haastavaa jo nyt. Mikä mahtaakaan olla palvelujen taso parinkymmenen vuoden päästä? 
Lisäksi  väestön  ikääntyminen  asettaa  haasteita  myös  kirjastopalveluille  -  esimerkiksi 
kirjastokotipalvelutoiminnan tarve tulee todennäköisesti kasvamaan kaikissa kunnissa. 
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Porin  kaupunginkirjasto  -  Satakunnan  maakuntakirjasto  sai  keväällä  2007 
opetusministeriöltä  18 000  euron  suuruisen  avustuksen  seutukirjastoselvityksen 
tekemiseksi.   Seutuselvitystyön ensimmäinen vaihe käynnistettiin 6.8.2007 ja se päättyi 
31.12.2007. Seutukirjastoselvityksen johtoryhmän perustava kokous järjestettiin 6.9.2007. 
Kokoukseen  oli  kutsuttu  jokaisen  Satakunnan  kunnan  kirjaston  edustaja.  Kokouksen 
jäsenet  valitsivat  keskuudestaan seutukirjastoselvityksen  ohjausryhmän,  jonka jäseniksi 
valittiin seuraavat:

Karri Hara, Euran kirjastotoimenjohtaja 
Asko Hursti, Porin kirjastotoimenjohtaja
Jouko  Ilvonen,  Merikarvian  kirjastonjohtaja;  vaihtoehtoisesti  Niina  Honko,  Pomarkun 
kirjastonhoitaja
Tarja Jansson, Lavian kirjastonjohtaja 
Paula Kauppila, Porin kirjastotoimen apulaisjohtaja
Markku Koivisto, Säkylän ja Köyliön kirjastotoimenjohtaja 
Aini Lähteenmäki, Kankaanpään kirjastotoimenjohtaja 
Leena Purhonen, Nakkilan kirjastotoimenjohtaja
Leena Ratia, Rauman kirjasto-kulttuurijohtaja
Marjut Tiisala, Huittisten kirjastotoimenjohtaja.
Marketta  Pennanen-Virhiä,  asiakaspalvelupäällikkö,  Porin  kaupunginkirjasto-
maakuntakirjasto (Porin kaupunginkirjaston henkilöstön edustaja).
Pälvi Lepoluoto toimi ohjausryhmän sihteerinä syksyn 2007 ajan.

Seutuselvitystyön tavoitteena oli kartoittaa Satakunnan kirjastojen nykytila kuntatasolla ja 
etsiä  vaihtoehtoja  seudullisen  yhteistyön  organisoimiseksi.  Tässä  raportissa  pyritään 
täyttämään nuo tavoitteet siten, että aluksi esitellään seutukirjastosuunnitelmia Suomessa 
ja  jo  toteutuneita  seutukirjastoja.  Tämän  jälkeen  käsitellään  Satakunnan 
kirjastoyhteistyötä.  Seuraavaksi  siirrytään  kuntakohtaiseen  esittelyyn,  jonka  jälkeen 
kuvataan  kirjastojen  toimintaa  maakunnan  tasolla.  Lopuksi  selvityksessä  esitellään 
seutukirjaston  hallintomalleja  ja  palvelujen  toteuttamista  seudullisesti  sekä  mahdollisia 
seudullisia kirjastovaihtoehtoja Satakunnassa.  

1.2 Seutukirjastotoimintaa Suomessa

Suomen  yleisissä  kirjastoissa  yhteistyö  alkoi  tiivistyä  1980-luvulla  atk-järjestelmien 
käyttöönoton  myötä,  kun  yhteiset  aineisto-  ja  lainaajarekisterit  kirjastojen  välillä 
mahdollistuivat. Nykyään yhteistyö on yleistynyt mm. ”kirjastokimppojen” muodossa, sillä 
monella  kirjastolla  on  yhteinen  aineistotietokanta  usein  maantieteellisesti  lähellä 
sijaitsevien kunnankirjastojen kanssa.
 
Tiukkenevat kuntataloudet asettavat haasteensa myös yleisten kirjastojen olemassaololle 
ja kehittymiselle. Jotta vähintäänkin olemassa olevien kirjastopalvelujen taso turvattaisiin, 
on monilla alueilla alettu pohtia seutukirjastojen mahdollisuutta. Seutukirjastoselvityksiä on 
laadittu  mm.  Kouvolan,  Hämeenlinnan  ja  Jyväskylän  seudulla.  Parhaillaan 
seutukirjastoselvityksiä  tehdään  mm.  Varsinais-Suomen,  Meri-Lapin  ja  Oulun  seudulla. 
Joillakin  seuduilla  odotellaan  mahdollisten  kuntaliitosselvitysten  tuloksia  ennen 
toimenpiteitä  (esimerkiksi  Jyväskylässä),  kun  taas  joissakin  kunnissa  on  jo  päädytty 
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kuntien yhteisiin  kirjastolaitoksiin (esimerkiksi  Viitasaari-Pihtipudas, Haapajärvi-Pyhäjärvi 
ja  Lapinlahti-Varpaisjärvi).  Osassa  maata  on  jo  toteutettu  laajempia 
seutukirjastokokonaisuuksia. 

Mikkelin seudun kirjasto  aloitti toimintansa vuonna 2004, kun Ristiinan kunta alkoi ostaa 
kirjastopalvelunsa Mikkelin kaupunginkirjasto – Etelä-Savon maakuntakirjastolta. Vuonna 
2007  Mikkelin  kirjastoon  kuuluvat  Haukivuori  (liittyi  2005;  kuntaliitos  Mikkelin  kanssa 
toteutui  2007,  joten  kirjasto  on nyt  ”oikea”  Mikkelin  kaupungin  lähikirjasto),  Pertunmaa 
(liittyi  2006)  ja  Puumala  (liittyi  2007).   Lisäksi  Hirvensalmen  kunta  ostaa 
kirjastotoimenjohtajapalvelunsa  Mikkelistä.  Kuntien  kirjastot  ovat  nyt  Mikkelin 
kaupunginkirjaston  lähikirjastoja,  ja  kuntien  kirjastojen  työntekijät  siirtyivät  uuteen 
seutukirjastoon  vanhoina  työntekijöinä.  Jokaiseen  uuteen  lähikirjastoon  nimettiin 
kirjastonjohtajakelpoisuuden  omaava  vastuuhenkilö.  Käytännössä  kyseessä  on  tilaaja-
tuottaja -malli: kunnat tilaavat palvelut Mikkelin kaupungilta, joka ne tuottaa.

Mikkelin  seudun  kuntien  kirjastoissa  palvelun  koetaan  parantuneen  esimerkiksi 
aukioloaikojen kasvulla ja kokoelmien paremmalla täydennettävyydellä. Henkilöstö taas on 
saanut enemmän koulutusta sekä uusia työtapoja että -välineitä ja suuremman työyhteisön 
etuja. Kirjastojen käytäntöjä on saatettu samalle tasolle toisten yksiköiden kanssa - mm. 
kirjastojärjestelmiä  on  vaihdettu  ja  yksikön  kokouksia,  työvuoroja,  taukoja  ym.  on 
yhdenmukaistettu.  (Puntanen  2007.)  Yhteistyön  luomisen  alkusykäys  tuli  Mikkelin 
ympäristön  pieniltä  kunnilta,  joilla  oli  vaikeuksia  rekrytoida  kirjastonjohtajia  kuntiinsa 
(Utriainen 2007).

Suomen  ensimmäinen  varsinainen  seutukirjasto,  Joensuun  seutukirjasto,  aloitti 
toimintansa  vuoden 2007  alussa.  Perusteena  seutukirjaston  toimintaan  polkaisemiselle 
nähtiin se, että alueen asukkaat käyttävät kirjastoja yli kuntarajojen sekä se, että pieniin 
kirjastoihin  oli  vaikeaa  rekrytoida  koulutettua  henkilöstöä.  Ajateltiin,  että  seudullinen 
kirjasto  vaikuttaisi  houkuttelevammalta  työpaikalta  mm.  urakehityksen  ja 
koulutusmahdollisuuksien vuoksi.  Joensuun seutukirjastoon kuuluvat  seitsemän kunnan 
(Joensuu, Eno, Kontiolahti,  Liperi,  Outokumpu, Polvijärvi,  Pyhäselkä) kirjastolaitokset ja 
Joensuu  toimii  isäntäkuntana.  Muiden  kuntien  kirjastotyöntekijät  siirtyivät  vanhoina 
työntekijöinä osaksi Joensuun kaupungin henkilökuntaa. Kunnankirjastojen irtaimisto siirtyi 
seutukirjastolle ilman korvausta, sen sijaan kiinteä omaisuus jäi kuntien omistukseen, eikä 
seutukirjasto  maksa  niiden  käytöstä  vuokraa.  Kustannusperusteena  on  kuntien 
väestöpohja. (Seutukirjastotyöryhmä 2006.) 

Kokemuksia  Joensuun  seutukirjastosta  on  tätä  kirjoitettaessa  kertynyt  lähes  vuosi. 
Asiakkaat  ovat  olleet  tyytyväisiä  hyvin  toimiviin  kuljetuksiin.  Myös  aukioloajat  ovat 
lisääntyneet.  Kesälomien  vuoksi  kirjastoa  ei  tarvitse  enää  sulkea  kesäisin,  koska 
sijaisjärjestelyt toimivat. Henkilöstön pelot kohtuuttomista työmatkoista ovat osoittautuneet 
aiheettomiksi.  Iso  kaupunki  on  työnantajana  tiukempi  esimerkiksi  seurannan  suhteen, 
mutta  samalla  siltä  saa  myös  ison  kaupungin  etuja,  virkistäytymismahdollisuuksia  ja 
alennuksia liikkeistä. Myös henkilöstön osaamisen kehittäminen esimerkiksi koulutuksen 
avulla on nyt helpompaa. Lisäksi pienten kuntien kirjastot kokevat pääsevänsä mukaan 
kehitykseen varmemmin kuin ennen. (Kärnä 2007.)
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1.3 Kirjastoyhteistyö Satakunnassa

Satakunnan ensimmäinen yleisten kirjastojen kuntarajat ylittävän yhteistyön loivat Kysy-
kirjastot,  joihin kuuluvat Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan kirjastot.  Näillä on yhteinen 
aineistotietokanta  (lisäksi   näiden  verkkotietokannasta  eli  web-origosta  löytyvät  myös 
Huittisten,  Ulvilan  ja  Vampulan  kirjastojen  aineistot).  Luotsata-kirjastoilla  (Merikarvia, 
Noormarkku, Pomarkku ja Siikainen) on myös yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri. Moni 
Satakunnan  kirjastoista  on  mukana  yhteisissä  aineistonhankintarenkaissa.  Muuta 
yhteistyötä  – esimerkiksi  kirjailijavierailuja ja lasten- ja nuortenkirjastotyötä – kirjastojen 
välillä  tehdään  vaihtelevasti.  Tässä  yhteydessä  on  myös  mainittava,  että  Porin 
kaupunginkirjasto  on Satakunnan maakuntakirjastona luonut  toimivan logistiikan alueen 
kirjastoihin  näiden  kaukopalvelupyyntöjen  toteuttamiseksi.  Maakuntakirjastosta  on 
kuljetetettu aineistoa maakunnan kirjastoihin kerran viikossa jo vuodesta 2000 alkaen. 

Satakunnasta  löytyy  muutakin  kirjastoyhteistyötä.  Maakunnan  alueella  käynnistettiin 
vuonna  2004  kirjastorajat  ylittävä  yhteistyöfoorumi,  jossa  ovat  mukana  Porin 
kaupunginkirjasto  –  Satakunnan  maakuntakirjasto,  Satakunnan  ammattikorkeakoulun 
kirjastot,  Palmgren-konservatorion kirjasto,  Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin yksikön 
kirjasto, Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuslaitoksen kirjasto ja Porin 
tiedekirjasto.  Yhteistyöfoorumin  aloitteesta  on  syntynyt  ”Satakunta  kirjastoa”  -esite, 
Satakunnan  kirjastojen  käyttötutkimus  vuonna  2007  sekä  Satakunnan  yhteinen 
kirjastopäivä  29.11.2007.  Foorumin  tarkoituksena  on  lisätä  yhteistyötä  Satakunnan 
erilaisten kirjastotoimijoiden välillä. 

2 Satakunta toimintaympäristönä: kunnat kirjastoineen

Satakunnassa on hieman nimeään vähemmän kuntia, sillä vuonna 2007 kuntamäärä oli 25 
kappaletta. Kuntien koko vaihtelee noin 1300 asukkaan Kiikoisista yli  76 000 asukkaan 
Poriin,  joten  kuntien  ja  niiden  kirjastojen  resurssit  ja  käytännöt  ovat  hyvin  kirjavia. 
Seuraavassa esitellään Satakuntaa ja sen kirjastoja kunnittain. Kuntien väestörakenteiden 
arvioidut muutokset ovat myös esillä, koska ne ovat yksi painavimmista palvelurakenteiden 
muuttamisperusteista. Väestöennusteiden pohjana ovat tilastokeskuksen väestöennusteet, 
jotka löytyvät raportin liitteestä 1. 

2.1 Eura

Eura on esihistorialtaan rikas,  vahvasti  työpaikkaomavarainen vajaan 10 000 asukkaan 
kunta,  joka sijaitsee Satakunnan eteläkärjessä.  Tulevaisuudessa euralaisten lukumäärä 
tippuu  vain  hieman,  ja  ikärakenne  säilyy  suhteellisen  hyvänä  (euralaisista  lähes 
kolmasosan arvioidaan olevan yli  65-vuotiaita vuonna 2030, kun vuonna 2006 heitä oli 
lähes joka viides. Alle 15-vuotiaiden osuus tullee pysyttelemään 17 prosentin tietämillä).

Euran  kunnan  kirjastolaitokseen  kuuluu  pääkirjasto  ja  kaksi  sivukirjastoa.  Vakituiseen 
henkilökuntaan kuuluvat kirjastotoimenjohtaja, yksi vt. kirjastonhoitaja (osa-aikaeläkkeellä), 
yksi  kokoaikainen  kirjastovirkailija  ja  viisi  osa-aikaista  kirjastovirkailijaa  (joista  yksi  on 
oppisopimusopiskelija).  Kuntalaisista  41 % oli  kirjaston lainaajia  vuonna 2006.  Lainaus 
asukasta kohti oli samana vuonna 16,7 lainaa (laskua edellisvuodesta 0,9 lainaa/asukas). 
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Kirjaston  markkinointi  on  aktiivista:  kirjastotoimenjohtaja  kirjoittaa  kolumneja  paikallisiin 
lehtiin ja alueen lehtien toimittajia kutsutaan tapahtumiin. Lisäksi euralaisilla on ”Lukuinto”-
toimintaa: kirjasto lainaa lastenkirjasarjoja alakouluille, ja aineistoa on kierrossa jo 1200 
kappaletta. Kirjasto huolehtii  aineiston lainaamisesta ja kuljetuksesta kouluihin; koulujen 
tarvitsee  vain  lukea  kirjat  ja  palauttaa  ne  3  kuukauden  päästä,  jonka  jälkeen  kirjasto 
toimittaa heille taas uuden kirjasarjan.

2.2 Eurajoki

Eurajoki mainostaa itseään ”Suomen sähköisimpänä kuntana”, koska kuntaan kuuluvalla 
Olkiluodolla toimii kaksi ydinvoimalaa ja kolmas on rakenteilla. Eurajoella on vajaa kuusi 
tuhatta asukasta ja se sijaitsee Pohjanlahden rannalla Rauman pohjoispuolella. Eurajoen 
asukasmäärän ennustetaan kasvavan muutamalla sadalla vuoteen 2030 mennessä, ja yli 
65-vuotiaiden  osuus  kasvanee  yli  10  prosenttia  (vuonna  2006  heitä  oli  vajaa  17  % 
kuntalaisista, vuonna 2030 luvun arvioidaan olevan yli  28 %). Alle 15-vuotiaiden osuus 
laskenee vuoden 2006 hieman yli 18 prosentista 17,5 prosenttiin.

Eurajoella on pääkirjasto sekä kirjastoauto, jonka palveluja myydään myös Lapin kunnalle. 
Pääkirjasto  sijaitsee  keskustan  alakoululla.  Vakituiseen  henkilökuntaan  kuuluvat 
kirjastonjohtaja,  yksi  virkailija  ja  yksi  kirjastoauton  kuljettaja–virkailija.  Eurajoen 
kuntalaisista  melkein  puolet  (49,8  %)  oli  kirjaston  lainaajia  vuonna  2006.  Suhteessa 
asukasmäärään Eurajoella lainataan Satakunnan eniten (32,8 lainaa/asukas vuonna 2006; 
luku nousi edellisvuodesta 0,9 lainaa/asukas). Eurajoen kirjasto on Satakunnan ainoana 
avoinna  myös  sunnuntaisin.  Aineistovalikoimassa  suositaan  nuorisoa  hankkimalla 
runsaasti dvd-levyjä, nuorten musiikkia ja sarjakuvia (esim. mangaa). Kirjastossa on myös 
taidelainaamo. 

2.3 Harjavalta

Harjavallan  kaupunki  sijaitsee  noin  30  kilometrin  päässä  Porista  Helsingin  suuntaan 
Kokemäenjoen varressa. Kaupungissa on vajaa 8000 asukasta, ja asukasluvun uskotaan 
tulevaisuudessa hieman nousevan. Harjavallan asukkaista arvioidaan vuonna 2030 olevan 
yli 30 prosenttia yli 65-vuotiaita (vuonna 2006 heitä oli 20,5 %) ja alle 15-vuotiaiden osuus 
pyörii 15 prosentin tietämillä kuten nykyäänkin. 

Harjavallan kirjastolla on pääkirjaston lisäksi yksi sivukirjasto ja lainausasema. Pääkirjasto 
on valmistunut 1998. Kirjaston vakituiseen henkilökuntaan kuuluvat kirjastotoimenjohtajan 
lisäksi  kirjastonhoitaja,  3  kirjastovirkailijaa  (joista  kaksi  osa-aikaeläkkeellä)  ja 
järjestelyapulainen.  Kirjasto  kuuluu  Kysy-kimppaan  (kuten  Kokemäen  ja  Nakkilankin 
kirjastot). Vuonna 2006 Harjavallan asukkaista lähes puolet (47,5 %) oli kirjaston lainaajia 
ja lainaus asukasta kohti oli  15,1 lainaa (edellisvuodesta luku laski 0,4 lainaa). Kirjasto 
tekee  yhteistyötä  mm.  päiväkotien,  perhepäivähoitajien,  koulujen  ja  oppilaitosten  sekä 
paikallisen  kirjakaupan  kanssa,  esimerkiksi  kirjailijavierailuja  järjestetään  yhdessä. 
Yhteistyötä on tehty myös Säkylän ja Köyliön kirjastojen kanssa mm. lukuleikillä lapsille; 
Euran kanssa viritellään lukemisharrastuksen edistämistä yhdessä. Myös taidelainaamo 
aloittaa pian toimintansa kirjaston tiloissa. 
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2.4 Honkajoki

Honkajoki  on pieni maaseutukunta Satakunnan pohjoisrajalla. Asukkaita Honkajoella oli 
vuoden 2006 lopussa hieman vaille 2000, ja asukasluvun arvioidaan vähenevän yli  15 
prosenttia seuraavan parin vuosikymmenen aikana. Honkajoella vanhusväestön osuus oli 
vuonna 2006 viidesosa asukkaista ja sen on arveltu kasvavan lähes kolmasosaan vuoteen 
2030  mennessä.  Myös  alle  15-vuotiaiden  osuuden  arvioidaan  hieman  kasvavan 
tulevaisuudessa (vuonna 2006 se oli 14,5 %, vuoden 2030 arvio on 16,1 % asukkaista).

Honkajoen  kirjasto  sijaitsee  kunnan  keskustassa  1990-luvulla  valmistuneessa  uudessa 
kirjastotalossa.  Kirjasto  on  saanut  myös  Länsi-Suomen  lääninhallitukselta  ”Vuoden 
kirjasto” -tunnustuksen vuonna 1994. Kirjaston vakituiseen henkilökuntaan kuuluu nykyään 
yksi kokoaikainen kirjastovirkailija. Hieman yli kolmasosa kunnan asukkaista on kirjaston 
lainaajia (35,2 % vuonna 2006). Asukasta kohti lainattiin 12,2 lainaa vuonna 2006 (luku 
laski edellisvuodesta 0,6 lainaa/asukas). 

2.5 Huittinen

Huittisten  kaupungissa  oli  hieman  yli  9000  asukasta  vuoden  2006  lopussa.  Huittinen 
sijaitsee  Kaakkois-Satakunnassa,  Turun,  Tampereen  ja  Porin  muodostaman  kolmion 
keskellä. Huittinen on hyvin vilkas linja-autoliikenteen risteytymispaikka. Vampulan kunta 
liittyy Huittisiin vuoden 2009 alusta alkaen. Huittisten asukasluvun arvioidaan pysyttelevän 
suurin  piirtein  vakaana  seuraavan  parinkymmenen  vuoden  aikana.  Huittisissa  yli  65-
vuotiaita  oli  asukkaista  viidesosa  vuonna  2006;  vuonna  2030  heitä  arvioidaan  olevan 
melkein  kolmasosa.  Alle  15-vuotiaiden  osuus  oli  vuonna  2006  15,4  %  ja  osuuden 
arvellaan hieman heikkenevän tulevaisuudessa (vuonna 2030 14,3 %).

Huittisten kirjastoon kuuluu pääkirjasto ja kirjastoauto. Kirjasto myy parin pysäkin verran 
kirjastoautopalveluja  Vampulan  kunnalle.  Kirjaston  sijainti  on  hyvä:  se  sijaitsee 
keskustaajaman  reunalla.  Kirjaston  vakituisessa  henkilökunnassa  ovat 
kirjastotoimenjohtaja, kirjastonhoitaja ja kolme virkailijaa. Vuonna 2006 huittislaisista 45,3 
% oli  kirjaston lainaajia,  ja kirjastosta lainattiin asukasta kohden 22,4 lainaa (luku laski 
edellisvuodesta 0,5 lainaa/asukas).  Kirjaston aineistovalikoimaan kuuluu Keijo Jaakolan 
kokoelma  (kirjallisuutta,  joka  liittyy  Huittisiin  tai  huittislaisiin),  joka  on  tutkailtavissa 
kirjastossa paikan päällä.

2.6 Jämijärvi

Jämijärvi, tuo hieman yli parin tuhannen asukkaan kunta, sijaitsee Pohjois-Satakunnassa 
Kankaanpään itäisenä naapurina. Jämijärven arvioidaan menettävän asukkaistaan lähes 
parikymmentä  prosenttia  vuoteen  2030  mennessä.  Yli  65-vuotiaiden  osuus  tullee 
kasvamaan:  heitä  oli  hieman yli  viidesosa  asukkaista  vuonna  2006  ja  heitä  arvellaan 
olevan  vähän vajaa  kolmasosa vuonna 2030.  Nuorison eli  alle  15-vuotiaiden osuuden 
arvioidaan pysyttelevän tulevaisuudessa suurin piirtein samana kuudesosana asukkaista 
kuin vuonna 2006 (17,8 %; vuonna 2030 17,1 %).
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Jämijärvellä  on  pääkirjaston  lisäksi  yksi  lainausasema.  Kirjastoa  hoidetaan  yhden 
kirjastosihteerin  voimin.  Jämijärven  asukkaista  vajaa  kolmasosa  (31,4  %)  oli  kirjaston 
lainaajia  vuonna  2006,  ja  asukasta  kohti  lainattiin  13,6  lainaa.  Lukema  laski 
edellisvuodesta 0,2 lainaa. 

2.7 Kankaanpää

Kankaanpään kaupunki on Pohjois-Satakunnan keskus, jolla on vireä elinkeinoelämä ja 
aktiivista  taide-  ja  kulttuuritoimintaa.   Asukkaita  kaupungissa  on  vajaa  13 000  ja 
asukasluvun arvellaan laskevan noin tuhannella vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2006 yli 
65-vuotiaita oli lähes viidesosa asukkaista ja osuuden arvioidaan nousevan vuoteen 2030 
mennessä lähes kolmasosaan. Alle 15-vuotiaita oli noin kuudesosa (16,5 %) asukkaista 
vuonna 2006. Alle 15-vuotiaiden osuuden arvioidaan laskevan hieman vajaaseen 15 %:iin 
vuoteen 2030 mennessä. 

Kankaanpään  kirjastoon  kuuluu  pääkirjaston  lisäksi  kirjastoauto.  Kirjastolaitoksessa 
työskentelee kirjastotoimenjohtajan lisäksi neljä kirjastonhoitajaa ja viisi kirjastovirkailijaa. 
Kirjastoautoa hoitavat  kirjastonhoitaja ja virkailija  vuoroviikoin.  Vuonna 2006 asukkaista 
lainaajia  oli  42,9  %,  ja  asukasta  kohden  lainattiin  22,7  lainaa.  Lainausluvussa  on 
vähennystä  edellisvuoteen  verrattuna  1,2  lainaa.  Kirjastoa  markkinoidaan  aktiivisesti 
paikallislehdissä,  radiokanavilla  ja  kaupungin  tapahtumakalenterissa;  myös  asiakkaille 
jaetaan esitteitä tulevista tapahtumista. Kehitteillä on myös internet-palvelu lapsille. 

2.8 Karvia

Karvia  on  maaseutumainen  kunta  Satakunnan  pohjoisimmassa  sisänurkassa,  Etelä-
Pohjanmaan ja Pirkanmaan rajalla. Asukkaita löytyy hieman alle 3000. Asukaskadon on 
arvioitu  olevan  yli  viidesosa tulevina  vuosikymmeninä  verrattuna  vuoteen 2006;  arvion 
mukaan  karvialaisia  on  vuonna  2030  enää  vajaa  2200.  Vanhusväestön  osuus  on  jo 
vuonna 2006 lähes neljäsosa asukkaista;  vuonna 2030 heitä arvioidaan olevan jo joka 
kolmannen kuntalaisen. Alle 15-vuotiaita kunnasta löytyi vuonna 2006 vajaa 15 prosenttia 
ja vuonna 2030 osuuden arvioidaan kasvavan 16,3 prosenttiin.

Karvian komeassa pääkirjastossa työskentelee yksi kirjastonhoitaja. Lisäksi kunnassa on 
yksi  lainausasema. Karvialaisista 42,5 % oli kirjaston lainaajia vuonna 2006 ja lainaus / 
asukas oli 14,6 lainaa. Lukema laski edellisvuodesta 0,9 lainaa. Kirjastossa on järjestetty 
muun  muassa  murrekirjoituskilpailua  ja  runoiltaa.  Vuosittaisella  Karvian  Willillä  viikolla 
kirjastossa  tapahtuu  esimerkiksi  iltakirjasto  (avoinna  klo  22  asti),  kasvomaalausta, 
pakinatuokio ym.

2.9 Kiikoinen

Kiikoinen sijaitsee keskisessä Satakunnassa Pirkanmaan rajalla.  Kunta on Satakunnan 
pienin  asukasluvultaan,  noin  1300  asukasta.  Väestön  määrän  arvioidaan  heikkenevän 
muutamalla  kymmenellä  hengellä  vuoteen 2030 mennessä.  Yli  65-vuotiaita  oli  vuonna 
2006 neljäsosa asukkaista; vuonna 2030 heitä arvellaan olevan yli kolmasosa (35,9 %). 
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Alle 15-vuotiaiden osuus heikkenee hieman (vuonna 2006 heitä oli 16,7 %, kun vuonna 
2030 heitä arvioidaan olevan 14,8 % asukkaista). 

Kiikoisten  kirjasto  sijaitsee  kirkon  vieressä.  Kirjastossa  työskentelee  kirjasto- 
kulttuurisihteeri. Kiikoislaiset lainasivat kirjastosta aineistoa asukasta kohden 14,3 lainaa 
vuonna 2006; luvussa on kasvua kokonainen laina edellisvuoteen verrattuna. Lainaajia 
Kiikoisten asukkaista oli lähes joka kolmas kuntalainen, 29,4 %. 

2.10 Kiukainen

Kiukaisten  kunnassa on vajaa  3500 asukasta  ja  se  sijaitsee Satakunnan eteläpuolella 
sisämaassa.  Kiukaisten  väkiluvun  arvellaan  vähenevän  vajaa  5  prosenttia  seuraavan 
parinkymmenen vuoden sisällä. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä oli vuonna 2006 hieman 
yli viidesosa; vuonna 2030 sen arvellaan olevan lähes kolmasosa kiukaislaisista. Alle 15-
vuotiaiden osuus laskee hieman: vuonna 2006 joka kuudes Kiukaisissa asuva oli alle 15-
vuotias,  vuonna  2030  heitä  arvioidaan  mahtuvan  13  kiukaislaisen  joukkoon  kaksi. 
Kiukainen liittyy osaksi Euran kuntaa vuoden 2009 alussa. 

Kiukaisissa on kaksi kirjastoa, yksi Eurakosken ja toinen Panelian taajamassa. Kirjaston 
henkilökuntaan  kuuluvat  kirjastonjohtaja  ja  kirjastovirkailija.  Aineiston  hankinnan 
painopisteenä ovat musiikki ja elokuvat. Asukkaista lainaajia on 89,4 %, mutta lukema ei 
vastaa todellisuutta: vanhasta - nyttemmin jo uuteen vaihdetusta - kirjastojärjestelmästä ei 
ollut  mahdollista  saada  esiin  lainausoikeutta  käyttäneiden  asiakkaiden  lukumäärää. 
Lainaus asukasta kohden oli vuonna 2006 13,4 lainaa; luvussa oli kasvua edellisvuoteen 
nähden 0,1 lainaa. 

2.11 Kokemäki

Kokemäki  sijaitsee  nimikkojokensa  ja  ”kakkostien”  eli  Pori-Helsinki  -tien  varrella 
Harjavallan  ja  Huittisten  välissä.  Kokemäellä  on  pitkä  ja  värikäs  historia:  merkkejä 
asutuksesta  on  löydetty  7000  vuoden  takaa.  Nykyään  kaupungissa  asuu  lähes  8300 
henkilöä. Väkiluvun arvioidaan olevan alle 8000 vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2006 
kuntalaisista  viidesosa  oli  yli  65-vuotiaita;  vuonna  2030  heitä  arvioidaan  olevan  jo 
kolmasosan. Alle viisitoistavuotiaiden osuus asukkaista säilynee samana (vuonna 2006 
heitä oli 14,8 %, vuoden 2030 arvio on 14,9 %).

Kokemäen kirjastolaitokseen kuuluu pääkirjaston lisäksi yksi sivukirjasto. Kirjasto kuuluu 
Kysy-kirjastokimppaan,  jonka  muut  osapuolet  ovat  Harjavalta  ja  Nakkila.  Kokemäellä 
työskentelee  kirjastotoimenjohtajan  lisäksi  3,2  virkailijaa  (sivukirjasto  on  avoinna 
seitsemän  tuntia  viikossa,  mistä  seuraa  vuositasolla  0,2  henkilötyövuotta).  Aineistossa 
painottuvat  puutarha-  ja  hoitoala  paikkakunnan  oppilaitosten  tueksi.   Vuonna  2006 
lainaajia  asukkaista  oli  43,2  %.  Kokemäen  asukkaat  lainasivat  17,5  lainaa  asukasta 
kohden vuonna 2006, mikä oli 0,9 lainaa vähemmän kuin vuonna 2005. 
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2.12 Köyliö

Köyliö löytyy Rauman seutukunnasta, Kokemäen, Huittisten, Vampulan, Kiukaisten, Euran 
ja Säkylän välistä.  Suomen kirjoitettu historia alkaa Köyliöstä – kunta tunnetaan piispa 
Henrikin ja talonpoika Lallin välisen kohtaamisen tapaamispaikkana. Nykyisin Köyliössä 
asustelee  hieman  vajaa  3000  asukasta.  Väen  arvioidaan  vähenevän  kuudesosalla 
vuoteen 2030 mennessä. Joka viides köyliöläinen oli vuonna 2006 yli 65-vuotias; vuonna 
2030 heitä  arvellaan olevan lähes joka kolmannen (30,5 %).  Alle  15-vuotiaiden osuus 
säilyy suht’koht’ samoissa lukemissa: vuonna 2006 heitä oli  köyliöläisistä 17 prosenttia, 
kun vuonna 2030 heitä on arvioitu olevan 16,1 prosenttia asukkaista. 

Köyliön kirjastolaitokseen kuuluu pääkirjaston lisäksi peräti neljä lainausasemaa, jotka ovat 
avoinna yhteensä 11 tuntia viikossa.  Köyliö ostaa kirjastotoimenjohtajapalvelut Säkylältä, 
joten Köyliössä on 1/3 kirjastotoimenjohtaja. Lisäksi Köyliön kirjastossa työskentelee yksi 
kokopäiväinen  ja  yksi  osa-aikainen  kirjastovirkailija;  lainausasemilla  työskentelee 
sivutoimisesti  neljä  henkilöä.  Vuonna  2006  köyliöläisistä  oli  31,2  % kirjaston  lainaajia. 
Köyliössä  kirjastoaineistoa  lainattiin  vuonna  2006  11  lainaa  asukasta  kohden;  tuossa 
luvussa oli kasvua 0,8 lainaa edellisvuoteen nähden. 

2.13 Lappi

Lapin kunta sijaitsee eteläisessä Satakunnassa Rauman naapurina. Kunnassa on tehty 
päätös  Rauman kaupunkiin  liittymisestä  1.1.2009 alkaen.  Asukkaita  on  vajaa  3300,  ja 
lukeman arvioidaan nousevan muutamalla henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Asukkaista 
joka viides oli vuoden 2006 lopussa yli 65-vuotias, vuonna 2030 heitä arvioidaan olevan 
lähes joka kolmannen (29,8 %). Alle 15-vuotiaita Lapissa oli  2006 17,9 % ja osuuden 
arvioidaan hieman heikkenevän (vuoden 2030 arvio: 16,7 %). 

Lapin  kirjastopalveluja  täydennetään  pääkirjaston  lisänä  ostamalla  Eurajoelta 
kirjastoautopalveluja neljän pysäkin verran. Kirjastossa työskentelee yksi kirjastonhoitaja ja 
yksi  kirjastovirkailija.  Vuonna 2006 asukkaista  36,6  % oli  kirjaston  asiakkaita.  Lainaus 
asukasta  kohden  oli  vuonna  2006  17,9  lainaa,  mikä  oli  0,4  lainaa  enemmän  kuin 
edellisvuonna.

2.14 Lavia

Lavian kunnan nimen pitäisi olla ”Järviä” – kunnan alueella kun on peräti 52 järveä! Lavia 
kuuluu  Pohjois-Satakunnan  seutukuntaan,  vaikka  se  sijaitseekin  maantieteellisesti 
keskisessä  Satakunnassa.  Laviassa  asuu vajaa  2200  ihmistä.  Asukasluvun  arvioidaan 
laskevan  parisenkymmentä  prosenttia  vuoteen  2030  mennessä.  Lisäksi  kunnan 
ikärakenne muuttunee rajusti  vanhusvoittoiseksi  lähivuosikymmeninä:  kun vuonna 2006 
joka neljäs lavialainen oli yli 65-vuotias, tuossa ikäryhmässä arvioidaan olevan lähes 43 
prosenttia lavialaisista vuonna 2030. Alle 15-vuotiaita Laviassa on vähän, vuonna 2006 
heitä oli vain joka kahdeksas lavialainen. Vuonna 2030 heitä arvellaan olevan vielä hieman 
vähemmän, 12,2 % lavialaisista. 
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Lavian  kirjasto  sijaitsee  keskuskoulun  kanssa  samassa  rakennuksessa.  Sijainnista  on 
hyötynsä, sillä jokaisella luokka-asteella on käytössä kerran viikossa oma ”kirjastovälkkä” 
eli välitunti, jolloin kirjasto on käytössä ainoastaan kyseisten luokkien oppilaille. Kirjastossa 
työskentelee  kirjastonjohtaja  ja  osa-aikainen  kirjastovirkailija.  Johtajan  toimialueeseen 
kuuluvat myös kunnan museo- ja kulttuuritoimi. Lavialaisista 37 % on kirjaston asiakkaita. 
Vuonna  2006  asukasta  kohden  lainattiin  kirjastosta  12,1  lainaa.  Lukema  laski 
edellisvuodesta yhdellä lainalla. 

2.15 Luvia

Luvia  on  noin  3300  asukkaan  kunta,  joka  sijaitsee  Porin  eteläpuolella  Pohjanlahden 
rannalla.  Kuntalaisten  lukumäärän  arvioidaan  pysyvän  suurin  piirtein  samana  myös 
seuraavien vuosikymmenten aikana, mutta vanhusväestön osuus kasvaa myös Luvialla: 
kun vuonna 2006 yli 65-vuotiaita oli hieman vajaa 17 prosenttia, heitä arvioidaan olevan 
vuonna 2030 melkein joka kolmannen kuntalaisen (31,7 %). Alle 15-vuotiaiden osuuden 
uskotaan pysyvän 18 % tietämillä kuten vuonna 2006.

Luvian kirjasto toimii vielä 1900-luvun alussa rakennetuissa ahtaissa tiloissa, mutta uusi 
kirjasto valmistuu vuonna 2009. Lainausasemat ovat kahden koulun yhteydessä. Kirjaston 
henkilökuntaan  kuuluvat  kirjastonjohtaja,  kirjastovirkailija  ja  järjestelyapulainen. 
Aineistonhankinnassa suositaan lasten- ja nuorten aineistoa. Vuonna 2006 luvialaisista oli 
kirjaston asiakkaita 43,9 %. Lainaus asukasta kohden oli vuonna 2006 18,3 lainaa; lukema 
tipahti edellisvuodesta 2,2 lainaa. 

2.16 Merikarvia

Merikarvialla  on  paljon  kesämökkejä  ja  yrityksiä.  Tämä  Porin  pohjoisnaapuri  sijaitsee 
Pohjanlahden  rannalla.  Merikarvialaisia  oli  vuoden  2006  lopussa  vajaa  3600,  ja 
asukasluvun  arvioidaan  hupenevan  parilla  kymmenellä  prosentilla  vuoteen  2030 
mennessä. Kun yli 65-vuotiaita oli vuonna 2006 kuntalaisista joka neljäs, arvioidaan heitä 
olevan vuoteen 2030 mennessä jo 40 prosenttia väestöstä. Alle 15-vuotiaiden osuuden 
uskotaan pysyttelevän 15 prosentin tietämillä sekä vuonna 2006 (14,7 %) että 2030 (14,6 
%). 

Merikarvian  avarassa  kirjastossa  työskentelevät  kirjastonjohtaja,  jonka  toimenkuvaan 
kuuluvat myös kulttuuriasiat, sekä yksi kokoaikainen ja kaksi osa-aikaista kirjastovirkailijaa. 
Kokoelmassa  on  viime  aikoina  kohennettu  varsinkin  dvd-  ja  cd-levyjen  osuutta. 
Kuntalaisista  oli  vuonna  2006  kirjaston  asiakkaita  38,8  %.  Asukasta  kohti  aineistoa 
lainattiin 16,4 lainaa; luku kasvoi edellisvuodesta 0,1 lainaa.  

2.17 Nakkila

Nakkila,  tuo  maankuulu  nahkiaispitäjä,  sijaitsee  Kokemäenjoen  varrella  Harjavallan  ja 
Ulvilan  kaupunkien  välissä.  Se  on  nykyään  lähes  6000  asukkaan  kotikunta.  Nakkilan 
arvellaan menettävän lähes tuhat asukasta vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2006 lähes 
joka viides nakkilalainen oli yli  65-vuotias ja vuonna 2030 heitä arvioidaan olevan lähes 
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joka kolmannen kuntalaisen. Alle 15-vuotiaiden osuus pyörii 17 prosentin hujakoilla nyt ja 
niillä main sen uskotaan olevan vielä vuonna 2030. 

Nakkilan  kirjastossa  työskentelevät  kirjastotoimenjohtaja  ja  kaksi  kirjastovirkailijaa. 
Nakkilan kirjasto on osa Kysy-kirjastokimppaa kuten Harjavallan ja Kokemäenkin. Vuonna 
2006  kunnan  asukkaista  41  %  oli  kirjaston  asukkaita.  Asukasta  kohden  Nakkilan 
kirjastosta lainattiin vuonna 2006 20 lainaa, laskua luvussa oli edellisvuoteen nähden 3,2 
lainaa. 

2.18 Noormarkku

Noormarkun kunta tulee vastaan heti seuraavaksi,  kun Porista lähdetään suuntaamaan 
Kankaanpäähän  päin.  Noormarkussa  asustaa  vähän  yli  6000  ihmistä.  Väestömäärän 
odotetaan laskevan noin 400:lla vuoteen 2030 mennessä. Noormarkussa yli 65-vuotiaita 
oli  vuonna 2006 harvempi kuin joka viides asukas, mutta vuonna 2030 heitä oletetaan 
olevan jo lähes joka kolmannen noormarkkulaisen. Sen sijaan nuorten, alle 15-vuotiaiden, 
osuuden  uskotaan  pysyttelevän  hieman  alle  20  prosentissa  myös  tulevina 
vuosikymmeninä kuten tänäänkin. 

Noormarkun  kirjastolaitokseen  muodostuu  vuoden  2008  alusta  alkaen  pääkirjastosta. 
Kunta alkaa ostaa Porilta kirjastoautopalveluja neljälle pysäkille. Kirjastossa työskentelee 
kolme  kirjastovirkailijaa.  Vuonna  2006  Noormarkun  asukkaista  lainaajia  oli  28,3  %,  ja 
kirjastosta lainattiin aineistoa asukasta kohden vähiten Satakunnassa, 9,6 lainaa. Luvussa 
oli  laskua  edellisvuoteen  0,6  lainaa.  Kuntalaisista  kuitenkin  noin  700  käyttää  Porin 
kaupunginkirjaston palveluja. Kunnan kirjastopalvelujen tulevasta järjestämisestä  on käyty 
neuvotteluja Porin kaupunginkirjaston kanssa. 

2.19 Pomarkku

Pomarkun  kunta  sijoittuu  Porin  ja  Kankaanpään  väliin,  Kankaanpäästä  lounaaseen. 
Asukkaita vuoden 2006 lopussa oli noin kaksi ja puoli tuhatta. Kuntalaisten määrä tulee 
laskemaan: arvioiden mukaan vuonna 2030 väkeä on pari sataa vähemmän. Lähes joka 
neljäs pomarkkulainen oli vuonna 2006 yli 65-vuotias, ja heitä arvioidaan olevan vuoteen 
2030 mennessä jo joka kolmannen asukkaan. Samaan aikaan alle 15-vuotiaiden osuus 
tullee  laskemaan:  kun  vuonna  2006  heitä  oli  noin  joka  kuudes,  vuonna  2030  heitä 
arvioidaan olevan noin joka kahdeksannen kuntalaisen. 

Kunnan kirjastolaitokseen kuuluu pääkirjaston lisäksi kaksi lainausasemaa, jotka ovat auki 
yhteensä  kolme  tuntia  viikossa.  Pomarkun  pääkirjaston  avarat  tilat  sijaitsevat 
kunnanviraston  naapurissa.  Kirjastossa  työskentelee  yksi  kirjastonhoitaja. 
Pomarkkulaisista kirjaston asiakkaita oli vuonna 2006 vain 27,5 % - luku on Satakunnan 
alhaisin.  Asukasta  kohti  lainattiin  10,5  lainaa,  mikä  oli  0,7  lainaa  vähemmän  kuin 
edellisenä vuonna. Kirjastossa on järjestetty muun muassa näytelmiä ja konsertteja. 
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2.20 Pori 

Porin kaupunki, joka sijaitsee Kokemäenjoen suulla Pohjanlahden rannalla, on Suomen 
kymmenenneksi suurin ja Satakunnan suurin kaupunki hieman yli  76 000 asukkaallaan. 
Lukeman uskotaan nousevan vuoteen 2030 mennessä parilla kolmella sadalla. Vuonna 
2006  joka  viides  porilainen  oli  yli  65-vuotias.  Heidän  osuutensa  tulee  myös  Porissa 
kasvamaan: on arvioitu,  että vuonna 2030 lähes joka kolmas porilainen kuuluu tuohon 
ikäryhmään. Alle 15-vuotiaiden osuus asukkaista pyörii 15 prosentin paikkeilla nyt ja siinä 
sen arvioidaan pysyvän myös tulevina vuosikymmeninä.

Porin kaupungin kirjastolaitokseen kuuluu vuoden 2008 alusta pääkirjaston lisäksi kuusi 
sivukirjastoa, yksi laitoskirjasto ja kirjastoauto. Henkilöstöä oli vuonna 2006 yhteensä 77; 
nimikkeinä  kirjastotoimenjohtaja,  kirjastotoimen  apulaisjohtaja,  asiakaspalvelupäällikkö, 
kirjastonjohtaja,  informaatikko,  osastonjohtaja,  kirjastonhoitaja,  tietopalveluvirkailija, 
kirjastovirkailija,  kirjastoautonkuljettaja,  kirjastoautonkuljettaja-virkailija,  atk-tukihenkilö, 
näyttelysihteeri,  toimistosihteeri,  kanslisti  ja  vahtimestari.  Porilaisista  oli  vuonna  2006 
kirjaston asiakkaita 45,9 % ja asukasta kohti aineistoa lainattiin 23,7 lainaa. Lukema nousi 
edellisvuodesta  0,1  lainaa.  Porin  kirjastossa  on  paljon  oheistoimintaa.  Porin 
kaupunginkirjasto  toimii  myös  Satakunnan  maakuntakirjastona,  joten  se  tarjoaa 
maakunnan kirjastoille muun muassa koulutusta ja kaukolainoja. 

2.21 Rauma

Rauma löytyy Pohjanlahden rannalta Satakunnan ja Varsinais-Suomen rajalta. Kaupunki 
on kuulu vanhasta kaupungistaan, joka on Unescon nimeämä maailmanperintökohdekin. 
Raumalaisia  oli  vuoden  2006  lopussa  hieman  yli  37 000.  Väestömäärän  ennustetaan 
vähenevän  vajaalla  tuhannella  asukkaalla  vuoteen  2030  mennessä.  Yli  65-vuotiaiden 
osuuden arvioidaan kasvavan vuoden 2006 17,7 prosentista 28,8 prosenttiin vuonna 2030. 
Samalla aikavälillä alle 15-vuotiaiden osuus säilynee nykyisen noin 15 prosentin tietämillä. 

Rauman kirjastolaitokseen kuuluu pääkirjaston lisäksi  neljä sivukirjastoa ja kirjastoauto. 
Kirjastossa  työskentelee  36  henkilöä,  nimikkeinään  kirjasto-kulttuurijohtaja, 
kirjastonjohtaja,  osastonjohtaja,  kirjastonhoitaja,  kirjastovirkailija,  palvelusihteeri, 
järjestelyapulainen, vahtimestari  ja toimistosihteeri. Vuonna 2006 kirjaston asiakkaita oli 
49,7 % Rauman asukkaista. Lainaus asukasta kohden oli vuonna 2006 25 lainaa, kun taas 
edellisenä  vuonna  se  oli  0,2  lainaa  enemmän.  Rauman  kirjasto  osallistuu  aktiivisesti 
paikallisiin tapahtumiin, esimerkiksi pitsiviikoille ja ikäihmisten kulttuuriviikoille. Kirjastossa 
toimii myös taidelainaamo. 

2.22 Siikainen

Siikaisten  kunta  sijaitsee  Pohjois-Satakunnassa  Merikarvia,  Honkajoki,  Kankaanpää  ja 
Pomarkku naapureinaan. Asukkaita oli  vuonna 2006 hieman alle 1800, ja asukasluvun 
arvioidaan vähenevän vuoteen 2030 mennessä 20 prosenttia. Väestö oli jo vuoden 2006 
ikäjakauman mukaan vanhusvoittoista: asukkaista joka neljäs oli  yli  65-vuotias. Vuonna 
2030 heitä arvioidaan olevan jo hieman yli 40 % asukkaista. Kun alle 15-vuotiaita löytyi 
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vielä vuonna 2006 vajaa 15 prosenttia,  heidän määränsä arvioidaan olevan enää 11,7 
prosenttia asukkaista vuonna 2030.

Siikaisissa on pääkirjaston lisäksi yksi lainausasema, joka on avoinna kaksi tuntia viikossa. 
Siikaisten  kirjastossa  työskentelee  yksi  kirjastosihteeri.  Kunnan  asukkaista  30,9  %  oli 
kirjaston  asiakkaita  vuonna  2006.  Siikaisissa  lainattiin  kirjastosta  15,4  lainaa  asukasta 
kohti vuonna 2006, tuo luku oli 1,8 lainaa pienempi kuin vuonna 2005. 

2.23 Säkylä

Säkylän kunta löytyy Satakunnan eteläosasta Pyhäjärven rannalta. Säkylä tunnetaan mm. 
Porin prikaatin sijaintipaikkana. Kunta on vahvasti  työpaikkaomavarainen. Säkylässä oli 
vuonna 2006 melkein 5 000 asukasta. Asukasluvun on ennakoitu vähenevän noin 300 
hengellä vuoteen 2030 mennessä. Kun vuonna 2006 joka viides säkyläläinen oli yli  65-
vuotias,  on heitä arvioitu olevan jo joka kolmannen kuntalaisen vuonna 2030.  Alle 15-
vuotiaiden osuus laskenee vuoden 2006 15,7 prosentista 12,9 prosenttiin.

Säkylässä on pääkirjaston lisäksi yksi lainausasema, joka on avoinna 15 tuntia viikossa. 
Säkylä  myy  kirjastonjohtajapalveluja  Köyliöön,  joten  Säkylässä  on  0,7 
kirjastotoimenjohtajaa,  jonka  vastuulle  kuuluvat  myös  kunnan  kulttuuriasiat.  Lisäksi 
kirjastossa työskentelee  kaksi  kokoaikaista  ja  yksi  osa-aikainen kirjastovirkailija  ja  yksi 
kirjasto-kulttuurivirkailija.  Säkylän  aineistohankinnassa  painotetaan  sotahistoriaa  ja 
sotakirjallisuutta.  Vuonna 2006 säkyläläisistä oli  kirjaston asiakkaita 43,4 %. Kirjastosta 
lainattiin 14,6 lainaa vuoden 2006 tilastojen mukaan - lainaus laski edellisvuoteen nähden 
yhden  lainan.  Kirjasto  on  tehnyt  yhteistyötä  mm.  sukututkijoiden  ja  sotaveteraanien 
kanssa.

2.24 Ulvila 

Ulvilan  kaupunki  sijaitsee Porin  kupeessa Kokemäenjoen varressa.  Asukkaita  siellä  oli 
lähes 14 000 vuonna 2006 - vuonna 2030 heitä arvioidaan olevan noin tuhat vähemmän. 
Ulvilassa  oli  Satakunnan  vähiten  yli  65-vuotiaita  vuonna  2006:  vain  16,4  prosenttia 
kaupunkilaisista.  Kyseisen  väestönosan  on  kuitenkin  arvioitu  kasvavan  lähes  30 
prosenttiin (29,9 %) kaupunkilaisista vuoteen 2030 mennessä. Alle 15-vuotiaiden osuus oli 
vuonna 2006 18,7 prosenttia,  ja  osuuden uskotaan laskeneen 17,5 prosenttiin  vuonna 
2030. 

Ulvilan  upean  pääkirjaston  lisäksi  kaupungin  kirjastolaitokseen  kuuluu  myös  kolme 
sivukirjastoa.  Henkilöstöön  kuuluvat  kirjastotoimenjohtajan  lisäksi  neljä  kokoaikaista  ja 
kaksi  osa-aikaista  kirjastovirkailijaa  ja  yksi  kirjavinkkari.  Vuonna  2006  melkein  puolet 
ulvilalaisista oli  kirjaston asiakkaita: 49,5 %. Kirjastosta lainattiin asukasta kohden 20,3 
lainaa vuonna 2006. Lukema laski edellisvuodesta 0,3 lainaa. Kirjastossa on artoteekki, 
josta voi lainata taidetta kotiin ja maksaa sen vähittäin; lisäksi paikallisteatteri Ulpu esittää 
näytöksensä  kirjastotalon  tiloissa.  Myös  mm.  kansalaisopiston  piirit  käyttävät  tiloja 
kokoontumisiinsa. 
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2.25 Vampula

Vampulan kunta sijaitsee Kaakkois-Satakunnassa Varsinais-Suomen rajalla. Kunnassa oli 
asukkaita vuonna 2006 hieman alle 1700 henkilöä. Vampula liittyy Huittisten kaupunkiin 
vuoden  2009  alusta  alkaen.  Asukasluvun  arvioidaan  hiipuvan  vain  hieman,  parilla 
kymmenellä  hengellä,  seuraavan  parinkymmenen  vuoden  aikana.  Vampulalaisista  jo 
vuonna 2006 joka neljäs oli yli 65-vuotias; vuonna 2030 heitä arvioidaan olevan jo lähes 
joka  kolmannen  (29,9  %).  Nuorison,  alle  15-vuotiaiden,  osuuden  arvellaan vähenevän 
nykyisestä 17,5 prosentista 16,2 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.  

Vampulan  kunnankirjasto  sijaitsee  ”kylän  komeimmassa  rakennuksessa”,  entisessä 
säästöpankissa. Kunnassa käy myös ostopalveluna Huittisten kirjastoauto parilla pysäkillä 
joka toinen viikko. Kirjaston ainoa työntekijä on kirjastosihteeri.  Vampulalaiset lainasivat 
viime  vuonna  12,8  lainaa  asukasta  kohden,  mikä  oli  0,9  lainaa  enemmän  kuin 
edellisvuonna.  Kuntalaisista  oli  kirjaston  asiakkaita  noin  joka  kolmas,  32,7  %,  vuonna 
2006. Kirjastossa on järjestetty esimerkiksi  lukumaraton ja koululaisille sekä päiväkodin 
väelle suunnattuja kirjastoseikkailuja.
 

3 Kirjastojen toiminta

Satakuntalaisten  kirjastojen  toimintaa  kuvaavien  kappaleiden  lähteinä  on  käytetty 
pääasiassa  opetusministeriön  ylläpitämästä  kirjastojen  tilastotietokannasta 
(http://tilastot.kirjastot.fi/).  Tilastotietojen  lisäksi  tietoja  on  kerätty  haastattelemalla 
kirjastoista  vastaavia  henkilöitä  vuoden  2007  syksyn  aikana.  Kirjastojen  toiminnoista 
seuraavassa  tarkastellaan  lähemmin  kirjastojen  aineistoja,  palveluja,  henkilöstöä, 
kirjastojen käyttöä, talouksia, tietotekniikkaa, hallintoa ja toiminnan ohjausta. 

3.1 Kirjastojen aineistot

Satakunnan  kirjastojen  kokoelmien  aineistomäärät  eroavat  suuresti  toisistaan  kuten 
alueen  kuntien  -  ja  kirjastojen  -  kootkin.  Jotta  kokoelmaa  voisi  määrällisesti  vertailla 
kuntien kesken, kirjastoaineiston koko ja siitä kirjojen määrä suhteutettuna asukaslukuun 
vuonna  2006  selviävät  seuraavalla  sivulla  olevasta  kuviosta  1.  Kokoelmien  laadullista 
arviointia on tässä yhteydessä mahdotonta suorittaa. Yleisesti voidaan sanoa, että kalliita 
erikoisaineistoja  (esimerkiksi  suuret  kirjasarjat,  cd-rom-levyt  yms.)  hankitaan vähäisissä 
määrin kirjastoihin (suuremmissa kirjastoissa enemmän).  Joissakin pienissä kirjastoissa 
aineisto on vanhentunutta tai vanhentumassa kovaa vauhtia. Tähän ovat syinä esimerkiksi 
joidenkin kirjastojen aineistomäärärahojen niukkuus ja tietokirjallisuuden kalleus yleisesti: 
tietokirjallisuus  on  usein  erikoistunutta,  joten  se  on  myös  hyvin  kallista,  koska 
painosmäärät ovat pienet. 
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Kuvio 1: Satakunnan kirjastojen aineisto/asukas ja siitä kirja-aineiston osuus/asukas vuonna 2006.

Kuviosta 1 voidaan havaita,  että ylivoimaisesti  eniten aineistoa asukasta kohden löytyy 
Köyliön kirjastosta.  Noormarkun kirjastossa aineistoa on vähiten.  Kuviosta näkyy  myös 
Eurajoen  kirjaston  suuri  panostus  muuhun  kuin  kirja-aineistoon.  Koska  kuvio  kuvaa 
asukaskohtaista  aineistomäärää,  pienten  kuntien  tilanne  näyttää  hyvältä.  Valitettavasti 
määrästä ei kuitenkaan voida tehdä aineiston laatua koskevaa päätelmää. Lienee selvää, 
että joissakin pienissä kirjastoissa uutta aineistoa hankittaessa on vaikeaa luoda nykyisellä 
määrärahatasolla laadullisesti korkeatasoista kokoelmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka 
kokoelma on määrällisesti iso, se voi olla sisällöltään osin vanhentunutta. Kuntakohtaiset 
tarkat  aineistoluvut  löytyvät  liitteestä  2  (Satakunnan  kirjastojen  kokoelmat  eli 
kirjastoaineisto yhteensä ja aineistoa / asukas sekä kirja-aineistoa / asukas vuonna 2006).

Satakunnan kuntakohtaiset vuoden 2006 kirjastoaineistojen hankintaa koskevat luvut ovat 
seuraavan sivun taulukossa 1. 
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hankinta 2006: kokonaishankinta kirjahankinta muun aineiston 
Kunta yhteensä kpl / 1000 as hankinta, kpl / 1000 as
Eura 4 258 373 73,1
Eurajoki 3 822 379 275,5
Harjavalta 2 859 339 30,4
Honkajoki 988 438 52,7
Huittinen 4 184 355 103,7
Jämijärvi 1 064 446 41,2
Kankaanpää 3 444 199 65,9
Karvia 1 379 442 43,9
Kiikoinen 931 645 70,5
Kiukainen 1 518 362 86,1
Kokemäki 3 912 419 42,3
Köyliö 1 751 468 123,1
Lappi 1 635 368 128,9
Lavia 1 116 451 55,1
Luvia 1 780 481 52,0
Merikarvia 2 211 377 237,3
Nakkila 3 155 474 62,6
Noormarkku 1 452 221 16,0
Pomarkku 709 239 39,2
Pori 28 134 314 49,7
Rauma 14 870 339 60,0
Siikainen 834 408 53,3
Säkylä 1 385 233 45,0
Ulvila 5 955 370 55,6
Vampula 1 182 617 72,2
Satakunta 94 402 342 65,7
Länsi-Suomen lääni 746 812 335 61,3
 taulukko 1: Satakunnan kirjastojen kappalemääräiset hankinnat vuonna 2006.

Taulukosta  1  voidaan  havaita,  että  asukaslukuun  suhteutettuna  vähiten  kirja-aineistoa 
hankkii  Kankaanpään  kirjasto  ja  eniten  Kiikoisten  kirjasto.  Muuta  kirjastoaineistoa  eli 
esimerkiksi  CD-  ja  DVD-levyjä  hankkii  eniten  Eurajoen  kirjasto,  vähiten  Noormarkun 
kirjasto. 

Opetusministeriön Kirjastopoliittinen ohjelma 2001 -  2004 suosittelee aineistohankinnan 
osalta  kirjojen  uushankinnaksi  vähintään  400  kirjaa  tuhatta  asukasta  kohden  ja  muun 
aineiston  hankinnaksi  vähintään  100  tallennetta  per  tuhat  asukasta  (emt.  2001,  134). 
Satakunnan  kirjastoista  tälle  kirjojen  hankinnan  tavoitetasolle  ylsivät  vuonna  2006 
Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Kiikoinen, Kokemäki, Köyliö, Lavia, Luvia, Nakkila, Siikainen 
ja  Vampula.  Muun  aineiston  hankinnassa  vuonna  2006  suositellulle  tasolle  pääsivät 
Satakunnan kunnista ainoastaan Eurajoki, Huittinen, Köyliö, Lappi ja Merikarvia.  Jotkut 
kirjastot  ovat  painottaneet  aineistonhankintaansa  esimerkiksi  DVD-elokuviin  ja  CD-
levyihin.  Satakunnassa hankitaan kirjastoihin hieman enemmän sekä kirjoja että muuta 
aineistoa kuin Länsi-Suomen läänissä keskimäärin. 
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3.2 Kirjastojen palvelut

Vaikka kirjastojen palveluvalikoimaa pyritään nykyään suuntaamaan kansallisella tasolla 
asiakaslähtöisen verkkoasioinnin suuntaan, voi olettaa, että henkilökohtainen tietopalvelu 
eri muodoissaan tulee säilymään kirjaston peruspalveluna. Tietopalveluun sisältyvät sekä 
asiakkaalle tehty mahdollisuus etsiä tietoa itse tai siihen liittyvä henkilökohtainen neuvonta 
sekä  valmiit  tiedonhaut  viitetietoineen.  Kyseessä  ovat  siis  tiedonhaku  ja  tiedonhaun 
ohjaus. Tietopalveluun kuuluu olennaisena osana myös palveluneuvonta, jossa asiakas 
pyytää kirjastotyöntekijältä apua tai opastusta. Yksi neuvonnan lajeista on suosittelu, jossa 
asiakkaat pyytävät henkilökunnalta ehdotuksia luettavakseen. (Lovio & Tiihonen 2005, 26.) 
Suosittelu on yleistä varsinkin maaseudun pienissä kirjastoissa, joissa henkilökunnan ja 
asiakkaan välinen suhde on hyvin tuttavallinen. 

Kirjastoissa työskentelevät saavat myös usein opettaa asiakkaita kirjaston käyttöön (tätä 
kutsutaan  käyttäjäkoulutukseksi)  tai  tiedonhankintaan.  Satakunnassa  käyttäjäkoulutus, 
jonka  kohderyhminä  ovat  eri  luokka-asteiden  koululaiset,  on  suunnitelmallista  14 
kirjastossa.  Tiedonhakukoulutus  on  aktiivista  vain  neljässä  kirjastossa.  Yksi  kirjasto 
suunnittelee  aloittavansa  opettajille  suunnatun  koulutuksen,  toisen  suunnitelmissa  oli 
aloittaa seniori-ikäisille suunnattua koulutusta. Suurimmissa kirjastoissa näitä toteutetaan 
säännönmukaisesti. Ei ole ihme, ettei tiedonhakua pystytä kovinkaan monessa kirjastossa 
kouluttamaan, sillä tiedonhakukoulutusten toteuttamiseen tarvitaan henkilöstöresursseja ja 
opettamisesta  kiinnostunutta  persoonaa.  Kirjastostrategia  2010 suosittelee,  että  kunnat 
järjestäisivät oppijoiden tietohuollon palkkaamalla pedagogisen informaatikon joko yhteen 
kuntaan tai alueelliseen käyttöön (emt. 2003, 24).  

Monessa  yleisessä  kirjastossa  myös  kirjavinkkaus  on  yleistä.  Kirjavinkkaajat  kertovat 
kirjoista esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa tai kirjastoissa. Vinkkaajat kertovat kirjoista 
omin sanoin; saattavatpa he lukea kirjoista kiinnostavia otteitakin. (Lovio & Tiihonen 2005, 
26).  Kirjavinkkaus  vaatii  motivaatiota  ja  aikaa.  Satakunnan  kirjastoissa  kirjavinkkausta 
toteutetaan  omin  voimin  11  kirjastossa.  Kolme  kirjastoa  ostaa  ja  yhdessä  kirjastossa 
aiotaan ruveta ostamaan vinkkauspalveluja. Loput kirjastoista kokevat, että henkilöstö- tai 
taloudelliset resurssit ovat riittämättömät vinkkaamisen toteuttamiseen. Tämä on sääli, sillä 
lasten  ja  nuorten  lukemisharrastuksen  tukemista  pidetään  yhtenä  tärkeänä 
kirjastotoiminnan painopistealueena.

Kirjastokotipalvelu  on  kirjastoaineiston  toimittamista  lainaksi  niille,  jotka  eivät  sitä  itse 
kykene hakemaan kirjaston tiloista. Satakunnan kirjastoista 17 järjestää näitä palveluja. 
Tavat vaihtelevat: joissakin kirjastoissa virkailija vie aineiston asiakkaalle kotiin, joissakin 
toisissa taas esimerkiksi omaiset tai sosiaalitoimi toimittavat aineiston perille. 

Jokaisesta  Satakunnan  kirjastosta  löytyy  asiakaskäyttöön  tarkoitettuja  tietokoneita. 
Useimmiten  koneen  saa  käyttöönsä  varaamalla  sen  lainaustiskiltä,  mutta  joissakin 
kirjastoissa on myös ns.  vartti-  tai  pikakoneita,  joihin voi  jonottaa vaikkapa lukeakseen 
sähköpostinsa. Eurajoen kirjasto on alueen kirjastoista ainoa, jossa on asiakaskäyttöön 
maksuttomien tietokoneiden lisäksi myös kaksi maksullista tietokonetta. Lähes jokaisessa 
kirjastossa  on  myös  tietokonepääte,  joka  on  tarkoitettu  pelkästään  kirjastotietokannan 
selailuun.
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Kirjastojen  oheistoiminnat  tarkoittavat  kirjastohenkilöstön  tai  esimerkiksi  erilaisten 
harrastajaryhmien  järjestämää  toimintaa  kirjastoissa  (Lovio  &  Tiihonen  2005,  27). 
Satakuntalaisissa kirjastoissa järjestetään paljon oheistoimintaa. Esimerkiksi kymmenessä 
kirjastossa  käy  usein  kirjailijavieraita  ja  yhdessä  silloin  tällöin.  Monessa  pienehkössä 
kirjastossa vierailuja on toteutettu aiemmin, mutta niistä on luovuttu:  ongelmiksi koettiin 
vierailujen kalleus sekä kuntalaisten osallistumattomuus, vaikka tapahtumaa mainostaisi 
vaikka millä mitalla. Yhdestä kirjastosta todettiinkin, että kuntalaiset eivät uskaltaneet tulla 
asioimaan kirjastoon kirjailijavierailun aikana, kun siellä oli vieraita. 

Joissakin  kirjastoissa  järjestetään  myös  luentoja  joko  omin  voimin  tai  yhteistyössä 
esimerkiksi  kansalaisopiston  kanssa.  Näyttelyt  ovat  suosittu  tapa  tutustuttaa  ihmisiä 
erilaisiin asioihin ja niitä järjestetäänkin 21:ssä 25 kirjastosta. Näyttelyiden järjestäminen 
on  myös  tilakysymys,  sillä  jotkut  kirjastot  ovat  niin  pieniä,  että  jo  muutaman  ihmisen 
läsnäolo tekee tilan ahtaaksi tai sitten seinäpinta-alaa ei ole riittävästi edes pienimuotoisen 
näyttelyn järjestämiseen, oikeista näyttelytiloista puhumattakaan. Joissakin kirjastoissa on 
omaa  näyttelytilaa,  toisissa  on  myös  taidelainaamo,  josta  voi  ”lainata”  taidetta 
nähdäkseen, sopiiko se kodin seinälle ja lunastaa sen sitten itselleen vähittäin.

Kaiken edellä mainitun lisäksi Satakunnan kirjastot järjestävät esimerkiksi erilaisia tieto- ja 
lukukilpailuja, nukketeatteria, askartelua, näytelmiä ym. usein lapset kohderyhmänään. 

3.3 Kirjastojen henkilöstö

Länsi-Suomen lääninhallitus on  arvioinut  kirjastotoimen henkilöstöresurssien määrän ja 
laadun kehitystä vuonna 2006. Raportissa todetaan, että 90 prosentissa läänin kirjastoista 
on alalle koulutettu ja ammattitaitoinen henkilöstö, mutta vain 60 prosentissa kunnista on 
mahdollisuus  laadukkaiden  palvelujen  tuottamiseen  (näissä  henkilöstössä  on  pätevä 
johtaja  ja  riittävä  määrä  korkeakoulutettua  henkilöstöä).  Länsi-Suomen  läänissä  vain 
parissakymmenessä  kunnassa  henkilöstömäärä  on  laatutavoitteen  tasolla.  Tämä 
tarkoittaa, että palvelu on laadukasta, kun kirjastossa tehdään työtä yksi henkilötyövuosi 
tuhatta  asukasta  kohti.  Kirjastotoimesta  vastaavat  virkamiehet  vastaavat  joissakin 
kunnissa myös jonkin muun toimialan tehtävistä ja vain isommissa kaupungeissa johtaja 
voi keskittyä kirjastotoimen kehittämiseen ja johtamiseen. Toimenpide-ehdotuksina Länsi-
Suomen lääninhallitus suosittelee, että kunnat järjestäisivät kirjastopalvelunsa laajemmiksi 
seudullisiksi kokonaisuuksiksi, jotta asiantuntijuutta voitaisiin jakaa ja erikoistuminen sekä 
kokoelmien  yhteiskäyttö  mahdollistuisi.  Lisäksi  olisi  suotavaa,  että  kunnat  täyttäisivät 
vapautuvat  virat/toimet  kirjastotoimen  peruspalvelun  laadun  ja  henkilöstön  riittävyyden 
takaamiseksi.  Myös olemassa olevan pätevän henkilöstön jaksamisesta tulisi  huolehtia. 
(Länsi-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto 2007, 105.) 

Kirjastopalvelujen  järjestämisessä  on  otettava  huomioon  myös  suurten  ikäluokkien 
eläköityminen, joka koskee Länsi-Suomen läänissä vuosien 2005 – 2013 välisenä aikana 
lähes  neljää  sataa  (376)  henkilöä.  Näistä  Satakunnan  osuus  on  46  kirjastoalan 
ammattilaista  (Opetusministeriö  2004).  Maassamuuton  ja  maahanmuuton  suhteen 
Satakunnan attraktiivisuusaste  on  heikko,  mikä  tarkoittaa  käytännössä  sitä,  että  harva 
satakuntalainen  kunta  on  muuttovoittaja.  Myös  tämä  muodostaa  riskin  virkojen 
täyttämiselle. Lisäksi, kuten aiemmin on jo mainittu, kunnat ovat parhaillaan pohtimassa 
ratkaisuja  palvelujensa  rahoittamiseksi  tulevaisuudessa.  Väestön  eläköityessä  kuntien 
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elinkelpoisuus  vaikeutuu  vääjäämättä.  Lähitulevaisuuden  ratkaisumalleja  ovat 
kuntaliitokset  tai  palvelujen  järjestämisen  asukaspohjan  kasvatus  muulla  keinoin, 
esimerkiksi  seudullisia  palveluja  järjestämällä.  Nämä  seikat  vaikuttavat  osaltaan  myös 
kirjastojen toimintamahdollisuuksiin jo lähitulevaisuudessa. 

Kirjastopoliittisessa  ohjelmassa  2001  -  2004  (2001)  esitetään  kirjastojen  henkilöstön 
määrän suositukseksi  yksi  henkilötyövuosi  (htv)  tuhatta asukasta kohti.  Tällöin taso on 
erinomainen. Henkilöstön määrän taso on hyvä, kun htv/1000 as on 0,86 - 0,99; tyydyttävä 
on  0,71  -  0,85  ja  heikko  alle  0,71  htv/1000  as.  (emt.  124.)  Vuoden 2006 toteutuneet 
henkilötyövuodet  1000  asukasta  kohti  sekä  kirjastoammatilliset  henkilötyövuodet  1000 
asukasta kohti  esitetään alla  olevassa kuviossa 2.  Tarkat  kuntakohtaiset  luvut  löytyvät 
liitteestä 3. 
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kuvio 2. Henkilötyövuodet ja niistä kirjastoammatilliset tuhatta asukasta kohti Satakunnassa 2006.

Kuviosta 2 on havaittavissa, että yksikään Satakunnan kirjastoista ei yltänyt vuonna 2006 
henkilöstömäärältään  erinomaiselle  tasolle,  sen  sijaan  hyvän  tason  saavuttivat  alueen 
suurimpien kaupunkien Porin ja Rauman kirjastot, joissa henkilöstöäkin on eniten.  Muista 
kunnista  hyvän  tasolle  ylsivät  myös  Honkajoki  ja  Lavia.  Näissä  molemmissa 
kunnankirjastoissa tilanne on kuitenkin heikentynyt vuoden 2007 aikana, sillä Honkajoella 
siirrettiin toinen kirjastovirkailija kunnan muihin tehtäviin toukokuussa 2007; Laviassa taas 
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kirjastovirkailijan  vaihtuessa  elokuussa  2007  tämän  tehtävä  osa-aikaistettiin  75  %:iin. 
Karvia oli Satakunnan kunnista heikoiten henkilöstöresurssoitu vuonna 2006 (vain 0,35 htv 
/  1000 as). Keskimäärin Satakunnassa henkilöstömäärä jäi  tyydyttävälle tasolle vuonna 
2006 (0,77 htv /  1000 as).   Kaiken kaikkiaan vuonna 2006 Satakunnan kirjastoissa oli 
yhteensä 177,6 henkilötyövuotta, joista kirjastoammatillisia 81,9 % (145,6 htv).

Vuonna 2006 kirjastonjohtajia  (nimikkeet  kirjastonjohtaja  ja  kirjastotoimenjohtaja)  oli  16 
Satakunnan  kunnassa;   kolmessa  kunnassa  taas  kirjastonhoitaja  vastasi  kirjaston 
toiminnasta.  Kirjastoasetuksen  4  §:n  mukaan  kunnan  kirjasto-  ja  tietopalveluista 
vastaavalla henkilöllä on oltava ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi 
on  suoritettu  vähintään  35  opintoviikon  laajuiset  kirjasto-  ja  informaatioalan  aine-  tai 
ammatilliset opinnot (Kirjastoasetus 4 §). Kuudessa Satakunnan kunnassa ei täytetä tätä 
kriteeriä. Ammattinimikkeistä eniten edustettuina ovat kirjastovirkailijat (joka toinen alueen 
kirjastotyöntekijöistä), kirjastonhoitajat jäävät kauas taakse (joka seitsemäs). 

Edellisellä  sivulla  olleesta  kuviosta  2  voidaan  myös  nähdä,  että  kirjastoammatillisen 
henkilöstön käyttö jää joissakin kunnissa alle läänin ja koko maan keskiarvon. Joissakin 
kunnissa  jopa puolella  henkilökunnasta  ei  ole  kirjastoammatillista  koulutusta.  Monessa 
kunnassa  käytetään  osana  kirjastohenkilöstöä  palkkatuella  työllistettäviä  sekä 
harjoittelijoita, mikä usein merkitsee palvelujen heikentymistä verrattuna ammattitaitoisen 
ja  /  tai  koulutetun  henkilöstön  tekemään  työhön.  Käytäntö  ei  palvele  kirjastojen 
kehittymistä maaseudun ja taajaman monipalvelukeskukseksi, kuten opetusministeriö on 
linjannut (Opetusministeriö 2006).

3.4 Kirjastojen käyttö 

Kokonaisuudessaan  Satakunnan  kirjastojen  käytössä  on  suuria  kuntakohtaisia  eroja. 
Alueen  isommissa  kuntakeskuksissa  kirjastoista  lainataan  paljon,  mutta  Eurajoen 
kunnankirjaston lainausluvut ovat kaikista korkeimmat. Satakunnan kirjastoista Eurajoen 
kirjasto  on  ainoana  avoinna  myös  sunnuntaisin  ja  panostaa  runsaasti 
aineistohankinnassaan nuorisoon: sarjakuvia, DVD-elokuvia ja nuorisomusiikkia hankitaan 
paljon. 

Kävijälukuja  tutkailtaessa  on  myös  muistettava,  että  monessakaan  kirjastossa  ei  ole 
kävijälaskuria,  vaan käynnit  lasketaan otantalaskennalla:  kävijät  lasketaan kuusi  kertaa 
vuodessa viikonpäivää vaihdellen ja näiden summa kerrotaan vuotuisten aukiolopäivien 
määrällä. Lukemat antavat kuitenkin suuntaa todellisuudesta. Seuraavalla sivulla olevassa 
kuviossa 3 näkyvät Satakunnan kirjastojen lainaus asukasta kohti ja käynnit asukasta kohti 
vuonna 2006. 
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kuvio 3. Lainaus / asukas ja käynnit / asukas Satakunnan kirjastoissa vuonna 2006.

Kuten  kuviosta  3  voidaan  huomata,  eniten  lainataan  siis  Eurajoen,  Rauman  ja  Porin 
kirjastoista, vähiten Noormarkun, Pomarkun ja Köyliön kirjastoista. Huittisten, Merikarvian 
ja Rauman kirjastoissa käydään eniten, kun taas Kiikoisten, Vampulan ja Lapin kirjastoilla 
on vähiten kävijöitä. Kuntakohtainen tilastotaulukko löytyy liitteestä 4 (lainaus / asukas ja 
käynnit / asukas Satakunnan kirjastoissa vuonna 2006).

Satakunta on alueena tiivis ja alueella on paljon pendelöintiä eli työmatkailua kuntarajojen 
yli.  Myös  kirjastoja  käytetään  paljon  yli  kuntarajojen.  Valitettavasti  kuntakohtaisen 
asiakasvertailun tekeminen ei tässä yhteydessä onnistu, sillä kirjastojen asiakastiedoissa 
kotikuntaa  ei  ole  merkitty  jokaiselle  asiakkaalle.  Joidenkin  kirjastojen  asiakastietojen 
kohdalta kotikunnat puuttuvat kokonaan. Tämä tekee vertailun mahdottomaksi. 

Joidenkin  kunnankirjastojen  heikot  aineistomäärärahat  vaikuttavat  myös  niiden 
kaukolainalukuihin.  Kun  oma  kokoelma  ei  riitä  palvelemaan  asiakkaita,  on  aineistoa 
tilattava  muualta.  Alueen  kirjastot  käyttävät  pääasiassa  maakuntakirjastoa  eli  Porin 
kaupunginkirjasto  –  Satakunnan  maakuntakirjastoa  kaukolainaukseen.  Yksi 
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maakuntakirjaston lakisääteisistä tehtävistä onkin juuri tukea alueensa yleisten kirjastojen 
kauko-  ja  tietopalvelua  (Kirjastoasetus  18.12.1998,  3§).  Alla  olevassa  taulukossa  ovat 
Satakunnan kirjastojen lähettämät ja saamat kaukolainat vuodelta 2006. 

Kunta kokonais- lähetetyt saadut saadut, %
 lainaus 2006 kaukolainat kaukolainat lainauksesta
Eura 158 149 0 197 0,1
Eurajoki 191 585 78 900 0,5
Harjavalta 115 958 2 005 2 339 2
Honkajoki 24 497 0 736 3
Huittinen 202 734 105 1 154 0,6
Jämijärvi 29 722 0 538 1,8
Kankaanpää 286 062 18 867 0,3
Karvia 41 236 24 508 1,4
Kiikoinen 18 484 2 121 0,7
Kiukainen 45 078 3 354 0,8
Kokemäki 146 757 2 169 2 425 1,7
Köyliö 32 372 5 281 0,9
Lappi TL 58 604 19 848 1,4
Lavia 26 609 14 202 0,8
Luvia 60 914 8 734 1,2
Merikarvia 58 921 101 489 0,8
Nakkila 116 446 1 927 2 188 1,9
Noormarkku 58 835 1 104 878 1,5
Pomarkku 26 637 222 782 2,9
Pori 1 808 310 21 612 1 244 0,1
Rauma 913 117 56 1 139 0,1
Siikainen 27 686 223 352 1,3
Säkylä 72 124 13 573 0,8
Ulvila 280 121 28 261 0,1
Vampula 21 754 16 180 0,8
Satakunta 4 827 940 29 752 20 290 0,4
Länsi-Suomen lääni 37 517 800 183 673 171 395 0,5
Koko maa 102 579 181 412 137 406 754 0,4
taulukko  2.  Satakunnan  kirjastojen  lähetetyt  kaukolainat,  saadut  kaukolainat  ja  saatujen  kaukolainojen 
prosentuaalinen osuus kokonaislainauksesta vuonna 2006.

Kuten  taulukosta  2  voi  nähdä,  Pori  lähettää  kaukolainoja  kappalemääräisesti  huimasti 
aineistostaan.  Muista  kirjastoista  Kysy-kirjastojen  (Harjavalta,  Kokemäki,  Nakkila) 
suhteellisen  korkeat  lähetettyjen  kaukolainojen  luvut  muodostuvat  pääasiassa  näiden 
kirjastojen toisilleen lainaamasta aineistosta. Noormarkun aineistoa taas kaukolainataan 
eniten Luotsata-kirjastojen (joihin  kuuluvat  Noormarkun lisäksi  Merikarvia,  Pomarkku ja 
Siikainen) pyynnöstä. Taulukosta 2 voidaan myös huomata, etteivät saadut kaukolainat 
näyttele  kovinkaan  suurta  osaa  kokonaislainauksesta.  Kuntakohtaiset  erot  ovat  jälleen 
suuret.  Honkajoki  ja  Pomarkku,  molemmat  pieniä  kuntia,  joutuvat  pyytämään  eniten 
kaukolainoja  oman  kokoelmansa  tueksi.  Sen  sijaan  alueen  suurimmat  toimijat,  Pori, 
Rauma  ja  Ulvila,  sekä  Eura,  jonka  aineistomäärärahoja  on  parannettu  viime  aikoina 
huomattavasti, pärjäävät pitkälle oman kokoelmansa voimin. 
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Alla  olevassa  kuviossa  4  esitetään  Satakunnan  kirjastojen  lainaus  aukiolotuntia  kohti 
vuonna 2006. Pienissä kunnissa kokonaislainaus jää pieneksi, mikä näkyy myös kuviossa.
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kuvio 4: Lainaus aukiolotuntia kohti Satakunnan alueen kirjastoissa vuonna 2006.

Alueen suurimmissa kirjastoissa, Porissa ja Raumalla lainataan eniten aukiolotuntia kohti. 
Myös Kankaanpään,  Ulvilan,  Eurajoen ja  Nakkilan lainausluvut  aukiolotuntia  kohti  ovat 
korkeat. Alueen pienissä kunnissa lainaajia on vähän, joten myös lainaukset aukiolotuntia 
kohden  ovat  vähäisiä.  Vähiten  aukiolotuntia  kohti  lainattiin  Honkajoen,  Pomarkun  ja 
Siikaisten kirjastoista. Kuntakohtaiset luvut löytyvät liitteestä 5. 

Satakunnan kuntakokojen vaihtelu on yksi syy, miksi myös kirjastokustannukset ovat hyvin 
vaihtelevat  alueella.  Seuraavan  sivun  kuviossa  5  kuvataan  lainan  hinta  euroina  (= 
toimintakulut  /  laina)  sekä  käynnin  hinta  euroina  (=  toimintakulut  /  käynti).   Pienessä 
kirjastossa  lainan  kulut  ovat  korkeammat  kuin  suuressa  kirjastossa,  sillä  kirjastoja 
käytetään enemmän kaupungeissa ja taajaan asutuissa kunnissa kuin maaseudulla, jossa 
välimatkat ovat pitkät. Useat kunnat ovat luopuneet sivukirjastoistaan ja kirjastoautoistaan, 
mikä osaltaan vähentää mahdollisuutta käyttää kirjastoja varsinkin haja-asutusalueilla.
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kuvio 5. lainan hinta ja käynnin hinta Satakunnan alueen kirjastoissa vuonna 2006.

Kuviosta 5 voidaan nähdä, että lainan hinnat asukasta kohti vaihtelevat Eurajoen kirjaston 
1,03 €:sta Köyliön kirjaston 4,18 €:oon. Kun Eurajoella kirjaston lainausluvut ovat korkeat 
ja kirjaston kulut pienet, lainan hinnasta tulee alhainen. Köyliössä halutaan pitää yllä neljää 
lainausasemaa, mikä on Satakunnan ennätys: vain Porissa on enemmän palvelupaikkoja, 
mutta  siellä  on  25  kertaa  enemmän  asukkaita!  Tämä  luonnollisesti  vaikuttaa  Köyliön 
kirjaston  toimintakuluihin  ja  sitä  kautta  lainan  hintaan.  Toisena lainan hintaan suuresti 
vaikuttavana  tekijänä  voidaan  pitää  henkilöstöresursseja,  jotka  ovat  kallis  menoerä. 
Eurajoella oli henkilötyövuosia käytössä tuhatta asukasta kohden 0,47, kun taas Köyliössä 
niitä  oli  0,81.  Köyliön  jälkeen  kalleimmat  lainan  hinnat  ovat  Lavian  ja  Honkajoen 
kirjastoissa; halvimmat taas Eurajoen jälkeen Kankaanpään ja Ulvilan kirjastoissa. Lavian 
kirjaston lainan hinta ei kuitenkaan kerro koko totuutta. Laviassa kirjastonjohtajan vastuulla 
on  myös  kunnan  museo-  ja  kulttuuritoimi,  mutta  hänen  koko  palkkansa  maksetaan 
kirjaston budjetista, mikä tietysti nostaa lainan hintaa todellisuutta korkeammaksi.

Kuviosta 5 on havaittavissa myös se, että pienimmissä kunnissa käynnin hinta on suuri: 
lukumääräisesti  kävijöitä on vähän.  Käynnin hintaa arvioitaessa on muistettava mittarin 
epäluotettavuus,  jota  jo  kuvion  3  kohdalla  puitiin.  Kävijäluku  siis  saattaa  vääristää 
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todellisuutta, mutta suuntaa voidaan silläkin arvioida. Kiikoisissa käynnin hinta on korkein, 
mutta  se  on  myös  alueen  pienin  kunta,  joten  kävijämäärät  ovat  väkisinkin  vähäiset. 
Vampulan  ja  Lapin  kirjastojen  käyntien  hinnat  ovat  alueen  seuraavaksi  korkeimmat. 
Alueen  alhaisimmat  käynnin  hinnat  löytyvät  Eurajoen,  Ulvilan  ja  Huittisten  kirjastojen 
tilastoista. Kuntakohtaiset luvut löytyvät liitteestä 6.

3.5 Kirjastojen taloudet

Kuntien rahoituksesta osa tulee valtion rahoituksesta.  Kunnille osoitetaan laskennallisia 
valtionosuuksia myös kirjastojen ylläpitoa varten, vaikka kunnat saavatkin käyttää nämä 
summat  mihin  tarkoitukseen  haluavat.  Kirjastojen  aineiston  hankintakulut  valottavat 
kirjastoaineistoon  käytettyjä  summia.  Kirjastojen  suurin  menoerä  ovat  henkilöstökulut. 
Kirjastojen  kokonaiskulut  ovat  kirjastojen  toimintakulut,  jotka  sisältävät  henkilöstökulut, 
palvelujen  ostot,  aineet,  tarvikkeet  ja  tavarat,  vuokrakulut  sekä  muut  kulut.  Vertailun 
mahdollistamiseksi  aineistokulut  ja  toimintakulut  on  laskettu  myös  suhteessa 
asukaslukuun. Lisäksi selvitetään kuntien kirjastoja varten saamia valtionosuuksia. 
2006 aineiston hankintakulut hankinnat, % 
kunta hankintakulut, € / asukas, € toimintakuluista
Eura 64 056 6,78 17
Eurajoki 71 909 12,33 36,2
Harjavalta 64 723 8,43 23
Honkajoki 17 839 8,87 18,9
Huittinen 77 102 8,51 19,8
Jämijärvi 20 888 9,57 20,7
Kankaanpää 70 030 5,55 14,2
Karvia 27 801 9,84 30,3
Kiikoinen 19 150 14,83 34,2
Kiukainen 38 817 11,56 31,6
Kokemäki 78 009 9,32 28,4
Köyliö 35 200 11,94 26
Lappi TL 40 979 12,54 31,6
Lavia 25 314 11,53 23,2
Luvia 32 150 9,67 25,6
Merikarvia 30 046 8,39 18,3
Nakkila 59 984 10,28 27,8
Noormarkku 30 296 5,19 22
Pomarkku 12 001 4,74 17,2
Pori 549 533 7,22 14,1
Rauma 282 230 7,71 12,3
Siikainen 11 463 6,37 16,7
Säkylä 31 300 6,34 17,2
Ulvila 124 641 9,03 24,2
Vampula 20 283 11,90 24,8
Satakunta 1 839 917 8,02 17,4
Länsi-Suomen lääni 14 562 453 7,82 16,1
koko maa 36 663 647 7,01 14,4
Taulukko 3. Aineiston hankintakulut euroina, hankinta asukasta kohden euroina ja aineistomäärärahojen osuus 
kokonaistoimintakuluista Satakunnan kirjastoissa 2006.
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Edellisen sivun taulukosta 3 voidaan havaita, että kirjastoaineistojen hankintaan käytetään 
eniten asukasta kohden rahaa, lähes 15 euroa, Kiikoisissa. Alueen hännänhuippuna on 
Pomarkku,  jossa  hankintoihin  asukasta  kohti  käytettiin  alle  viisi  euroa.  Suurin 
hankintamenojen osuus toimintamenoista on kuitenkin Eurajoella, sillä 36,2 % koko sen 
kirjaston toimintamenoista kohdistuu aineistonhankintaan. Vaikka eniten euroja käytetään 
aineistonhankintaan  alueen  suurissa  kaupungeissa,  Raumalla  ja  Porissa,  niiden 
käyttämien  aineistomäärärahojen  suhde  koko  kirjaston  toimintamenoihin  on  alueen 
vähäisin, Raumalla vain 12,3 prosenttia.   

2006 henkilöstö- hlöstökulut, % toiminta- toimintamenot 
kunta kulut, € toimintamenoista menot, € / asukas, €
Eura 177 646 47,2 376 029 39,79
Eurajoki 85 718 43,2 198 473 34,02
Harjavalta 149 175 53,0 281 538 36,69
Honkajoki 55 767 59,0 94 600 47,04
Huittinen 203 957 52,4 389 445 42,97
Jämijärvi 23 800 23,5 101 150 46,34
Kankaanpää 321 016 65,1 493 481 39,11
Karvia 35 930 39,2 91 668 32,45
Kiikoinen 20 600 36,7 56 070 43,43
Kiukainen 74 007 60,3 122 786 36,57
Kokemäki 158 738 57,8 274 461 32,81
Köyliö 69 000 51,0 135 200 45,86
Lappi TL 66 746 51,5 129 694 39,70
Lavia 76 394 70,0 109 137 49,72
Luvia 87 667 69,8 125 535 37,75
Merikarvia 118 006 71,9 164 173 45,83
Nakkila 102 298 47,4 215 774 37,00
Noormarkku 96 947 70,5 137 450 22,47
Pomarkku 44 881 64,2 69 927 27,66
Pori 2 236 350 57,5 3 888 772 51,07
Rauma 1 125 240 49,1 2 292 400 62,65
Siikainen 42 097 61,3 68 619 38,12
Säkylä 110 000 60,4 182 095 36,88
Ulvila 259 407 50,5 514 108 37,25
Vampula 32 178 39,3 81 923 47,71
Satakunta 5 773 565 54,5 10 594 508 46,18
Länsi-Suomen lääni 50 933 778 56,5 90 180 975 48,47
koko maa 145 569 605 57,2 254 691 990 48,71
Taulukko  4.  Henkilöstömenot,  niiden  osuus  toimintakuluista,  toimintakulut  ja  toimintakulut  asukasta  kohti  
Satakunnan kirjastoissa vuonna 2006.

Taulukossa  4  (yllä)  esitetään  Satakunnan  kirjastojen  henkilöstömenot,  niiden 
prosentuaalinen osuus kirjastojen toimintakuluista, kirjastojen toimintakulut euroina sekä 
toimintakulut  asukasta  kohti  vuodelta  2006.  Kuten  taulukosta  voi  nähdä, 
henkilöstömenojen  prosentuaalisen  osuuden  vaihtelu  koko  kirjaston  toimintamenoista 
vaihtelee Jämijärven 23,5 %:sta Merikarvian 71,9 %:iin. Henkilöstömenoista ei voida vetää 
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suoraa johtopäätöstä henkilöstöresurssien riittävyyteen, sillä asiaan vaikuttaa esimerkiksi 
se, onko henkilöstö ollut jo pitkään toimessaan, jolloin ikälisät ym. kasvattavat palkkojen 
osuutta.  Toinen  merkityksellinen  seikka  on,  että  joissakin  kunnissa  kirjaston  johtavalla 
viranhaltijalla on vastuullaan myös muita kunnallisia tehtäviä (esimerkiksi  kulttuuriasiat), 
mutta  hänen  koko  palkkansa  voi  olla  osana  kirjaston  talousarviota.  Taulukosta  voi 
kuitenkin  nähdä,  miten  kirjastotoiminnan  taloudelliset  resurssit  jakautuvat  kunnittain. 
Toimintakulut asukasta kohti -sarakkeen vaihteluväli on Noormarkun 22 eurosta Rauman 
63 euroon. 

Yksi  kuntien lakisääteisistä tehtävistä  on vastata kirjastojen toiminnasta.  Muun muassa 
tätä  tarkoitusta  varten  ne  saavat  valtionosuutta.  Raha  oli  korvamerkittyä  kirjastojen 
toimintaan  vuoteen  1991  asti,  jonka  jälkeen  kunnat  ovat  vapaasti  saaneet  käyttää 
kirjastoja varten saamansa rahan. (Heinisuo ym. 2004, 46.) Tämä näkyy monen kirjaston 
taloudessa ja toiminnassa. Kurjistumisen kierre on selvä: jos uusia aineistoja ei ole vara 
ostaa,  eikä  oheistoimintaa  järjestää,  ei  asiakastakaan  kiinnosta  tulla  museoituvaan 
kirjastoon. Toisaalta taas monissa kunnissa, joissa kirjastoja arvostetaan ja niiden taloutta 
tuetaan, kirjastoa myös käytetään paljon.

Vuonna  2006  keskimääräinen  kirjastojen  yksikköhinta  (eli  kaikkien  kirjastojen 
toimintakulujen keskiarvo) oli 44,77 €. Tämä on perusteena valtionosuuksien laskemiselle, 
jotka muodostuvat yksikköhinnasta kerrottuna asukasluvulla. Vuoden 2006 laskennalliset 
rahoitusosuudet jakautuivat  seuraavasti:  valtio 45,3 % ja kunta 55,7 % (euroissa tämä 
tarkoittaa,  että  yksikköhinnasta  44,77  €  on  valtion  maksuosuus  20,28  €  ja  kunnan 
maksuosuus  24,49  €).  Rahoituksen  kiristymisestä  kertoo,  että  kun  vuoden  2008 
yksikköhinta tulee olemaan 52,06 €, tulee valtion maksuosuudeksi enää 41,85 % (euroissa 
valtion osuus on 21,79 € ja kunnan osuus 30,27 €). Seuraavan sivun taulukossa 5 on 
esitetty  vuoden  2006  Satakunnan  kirjastojen  valtionosuuksien  ja  kunnallisen 
maksuosuuden  jakautuminen.  Summat  on  laskettu  kirjastojen  kirjastotilastotietokantaan 
(http://tilastot.kirjastot.fi) ilmoittamista toimintakuluista (sisältävät mm. kiinteistömenot). 
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kunta asukasluku*

valtionosuuden 
laskennallinen 
peruste v. 2006 toimintakulut 06

kunnan 
maksama

kunnan 
maksu- 
osuus, %

kunnan 
maksama, € / 
asukas

Eura 9 428 422 092,00 376 029 184 821,32 49,2 19,60

Eurajoki 5 796 259 487,00 198 473 80 925,39 40,8 13,96

Harjavalta 7 745 346 744,00 281 538 124 462,97 44,2 16,07

Honkajoki 2 023 90 570,00 94 600 53 571,79 56,6 26,48

Huittinen 9 109 407 810,00 389 445 204 707,07 52,6 22,47

Jämijärvi 2 226 99 658,00 101 150 56 004,93 55,4 25,16

Kankaanpää 12 692 568 221,00 493 481 23 6076,89 47,8 18,60

Karvia 2 875 128 714,00 91 668 33 360,56 36,4 11,60

Kiikoinen 1 313 58 783,00 56 070 29 441,30 52,5 22,42

Kiukainen 3 365 150 651,00 122 786 54 541,10 44,4 16,21

Kokemäki 8 420 376 963,00 274 461 103 696,76 37,8 12,32

Köyliö 2 952 132 161,00 135 200 75 331,07 55,7 25,52

Lappi TL 3 259 145 905,00 129 694 63 599,03 49,0 19,51

Lavia 2 218 99 300,00 109 137 64 154,10 58,8 28,92

Luvia 3 306 148 010,00 125 535 58 486,47 46,6 17,69

Merikarvia 3 649 163 366,00 164 173 90 168,20 54,9 24,71

Nakkila 5 859 262 307,00 215 774 96 948,93 44,9 16,55

Noormarkku 6 121 274 037,00 137 450 13 311,24 9,7 2,17

Pomarkku 2 578 115 417,00 69 927 17 643,10 25,2 6,84

Pori ** 76 152 3 519 745,00 3 888 772 2 294 327,51 59,0 30,13

Rauma 36 673 1 641 850,00 2 292 400 1 548 641,95 67,6 42,23

Siikainen *** 1 816 89 438 68 619 28 103,59 41,0 15,48

Säkylä 4 930 220 716,00 182 095 82 110,65 45,1 16,65

Ulvila 13 934 623 825,00 514 108 231 515,28 45,0 16,61

Vampula 1 742 77 989,00 81 923 46 593,98 56,9 26,75

Satakunta 230 181 10 423 759,00 10 594 508 5 872 545,18   

Satakunta 
keskimäärin 9 207 416 950,36 423 780,3 234 901,81 47,1 19,79

* OPM käytti vuoden 2006 maksuperusteissaan tilastokeskuksen 31.12.2004 ilmoittamaa lopullista väkilukua
** Pori maakuntakirjasto: laskennallinen yksikköhinta 46,22 OPM:n mukaan
*** Siikaisten asukastiheys 3,9/km2: yksikköhinta 49,25 €
taulukko 5: valtionosuudet ja kuntien rahoitus Satakunnan alueen kirjastoihin vuonna 2006. 

Taulukossa 5 on esitetty vuoden 2006 laskennallinen kirjastojen valtionosuus ja kuntien 
rahoitus.  Taulukkoa  tutkittaessa  on  huomattava,  että  Porin  kaupunginkirjasto  saa 
Satakunnan  maakuntakirjastona  korotettua  valtionosuutta  maakuntakirjastomenoihin. 
Harvaan asuttujen kuntien yksikköhintoja on korotettu 10 prosentilla, ja Siikainen kuuluu 
tähän  ryhmään.  Taulukosta  on  nähtävissä,  että  prosentuaalisesti  (ja  siten  myös 
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euromääräisesti) eniten kirjastoonsa panostaa Rauman kaupunki ja vähiten Noormarkun 
kunta.

Kirjastojen  rahoitusta  tutkailtaessa  on  otettava  huomioon  valtionosuusjärjestelmän 
monimutkaisuus,  jota  ei  tässä  yhteydessä  ole  mahdollista  tarkastella  lähemmin. 
Mainittakoon,  että  kuntien  lopulliset  valtionosuudet  tasataan laskennallisten  verotulojen 
perusteella,  ja  tasaus  jaetaan  hallinnonaloille  (yleinen  valtionosuus  6  %,  sosiaali-  ja 
terveydenhuolto  57  %,  opetus-  ja  kulttuuritoimi  37  %).  Jos  kunnan  verotulot  ovat 
keskimääräistä  pienemmät,  osuutta  lisätään  ja  vastaavasti,  jos  verotulot  ovat 
keskimääräistä suuremmat, osuutta vähennetään.  (Kunnat.net 2007d.) 

Valtionosuusjärjestelmä  uudistetaan  vuoden  2010  alussa,  jolloin  valtionosuuksia 
yhdistetään  ainakin  kuntien  yleisten  valtionosuuksien,  verotuloihin  perustuvan 
valtionosuuden  tasauksen,  sosiaali-  ja  terveydenhuollon  asukaskohtaisten 
valtionosuuksien,  esiopetuksen  perusopetuksen,  kirjaston,  kuntien  kulttuuritoiminnan  ja 
taiteen  perusopetuksen  valtionosuuksien  osalta  (Peruspalveluohjelmaa  valmisteleva 
ministeriryhmä 2007). 

Monet kirjastot Suomessa taistelevat kurjistuvissa kuntatalouksissa, mikä on nähtävissä 
mm.  aineistomäärärahojen  ja  henkilöstöresurssien  tiukkuutena.  Satakunnan  tilanne 
näyttää kuitenkin tilastojen valossa kohtalaisen hyvältä. Viimeisen viiden vuoden aikana 
vain kahdeksan kunnankirjaston aineistomäärärahoja on vähennetty. Muiden 17 kirjaston 
aineistomäärärahat ovat joko pysytelleet aiempien vuosien tasolla tai jotkut ovat saaneet 
hieman lisää määrärahoja aineistoon, osa tuntuvastikin. 

Tässä  yhteydessä  on  muistettava,  että  kirjastojen  aineistomäärärahat  eivät  ole 
maassamme  vieläkään  palautuneet  1990-luvun  alun  lamaa  edeltävälle  tasolle. 
Kirjahankinnat ovat supistuneet koko maassa vuodesta 1985 yli kolmanneksella, mikä on 
näkynyt  eniten  lasten  tietokirjallisuuden  hankintojen  vähentymisenä.  Kun  vuonna  1987 
Suomen kirjastoihin hankittiin yhteensä 2,4 miljoonaa kirjaa, niitä pystyttiin  hankkimaan 
vuonna 2005 vain 1,6 miljoonaa. (Suomen kulttuurirahasto 2007.) 

3.6 Kirjastojen tietotekniikasta

Satakunnan 25 kunnankirjastosta jo 24 kirjastossa on tätä nykyä käytössä ATP:n Origo-
kirjastojärjestelmä, kun keväällä 2007 myös Jämijärven ja Kiukaisten kirjastot vaihtoivat 
Oorninki-kirjastojärjestelmänsä  Origoon.  Kankaanpää  on  Satakunnan kirjastoista  ainoa, 
jolla on käytössä Pallas Pro -kirjastojärjestelmä. 

Tietotekniset yhteistyöjärjestelyt aineisto- ja asiakasrekisterien suhteen eivät ole ainakaan 
vielä kovin yleisiä Satakunnan alueella. Eurajoen ja Lapin kunnankirjastoilla on yhteinen 
”webkimppa” eli Internetistä kirjastojen kotisivuilta löytyvä yhteinen tiedonhakusivu, mutta 
niillä on erilliset tietokannat. Kysy-kirjastojen (Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan kirjastot) 
yhteiseltä  Internet-tiedonhakusivulta  löytyvät  myös  Huittisten,  Ulvilan  ja  Vampulan 
kirjastojen aineistot.  Niin sanottu ”aitokimppa” tarkoittaa yhteistä tietokantaa, jossa ovat 
sekä  aineisto-  että  asiakasrekisteritiedot  (Lindholm  2006).  Näitä  löytyy  Satakunnan 
alueelta neljä: Kysy-kirjastot,  Luotsata-kirjastot (joissa ovat mukana Luoteis-Satakunnan 
kirjastot eli Merikarvia, Noormarkku, Pomarkku ja Siikainen), Köyliön ja Säkylän yhteinen 
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aineisto-  ja  asiakasrekisteritietokanta  sekä Huittisten ja  Vampulan yhteinen aineisto-  ja 
asiakasrekisteritietokanta. 

Satakunnassa tehdään kuitenkin paljon yhteistyötä palvelinten käytössä. Moni kunta ostaa 
kirjastojensa palvelinpalvelut toiselta alueen kunnalta. Vain Eurajoki, Kankaanpää, Lappi ja 
Rauma  hallinnoivat  pelkästään  omaa kirjastopalvelintaan.  Kysy-kimpan  eli  Harjavallan, 
Kokemäen ja  Nakkilan  palvelintoiminnot  on ostettu  Ulvilasta,  josta  löytyy  myös  Ulvilan 
oman palvelimen lisäksi Huittisten ja Vampulan kirjastojen palvelimet. Luotsata-kimpan eli 
Merikarvian, Noormarkun, Pomarkun ja Siikaisten palvelinta ylläpidetään Noormarkussa. 
Euran ja Kiukaisten palvelintoiminnot ovat Eurassa, Köyliön ja Säkylän taas Säkylässä. 
Porin  palvelimelta  löytyvät  Porin  oman aineisto-  ja  asiakasrekisterin  lisäksi  Honkajoen, 
Jämijärven, Karvian, Kiikoisten, Lavian ja Luvian kirjastojen palvelintoiminnot.

3.7 Kirjastojen hallinto ja toiminnan ohjaus

Satakunnan  kirjastoissa  yhteensä  12  kunnassa  on  kirjastotoimenjohtaja;  näistä  jaettu 
johtajuus on Köyliöllä (30 %) ja Säkylällä (70 %). Kirjastonjohtaja löytyy viidestä kunnasta. 
Kolmessa  kunnassa  kirjastoa  hoitaa  kirjastonhoitaja.  Viidessä  kirjastossa  kirjastosta 
vastaa  kirjastosihteeri  tai  kirjastovirkailija.  Kuudessa  kunnassa  kirjastosta  vastaavan 
henkilön tehtäviin kuuluvat myös kunnan kulttuuriasiat.  Suurimmissa kirjastoissa johtaja 
keskittyy  vain  esimiestehtäviin  ja  hallintoon,  sen  sijaan  pienissä  yksiköissä  kirjastosta 
vastaavan  henkilön  työaikaa  ei  kulu  paljonkaan hallintotehtäviin.  Kirjastonjohtajista  osa 
arvioikin, että hallinto vie maksimissaan viitisen prosenttia työajasta.  Pienissä yksiköissä 
kirjastonjohtaja  osallistuu  myös  asiakaspalveluun  vaihtelevasti.  Joissakin  kunnissa 
henkilökunnan vähäinen määrä pakottaa johtajan olemaan lähes täysipäiväisesti mukana 
asiakaspalvelussa.  Arvata  saattaa,  että  ratkaisu  ei  ole  paras  mahdollinen  kirjaston 
toiminnan seurantaa ja kehittämistä silmällä pitäen.

Satakuntalaisissa kunnissa kirjastotoimea hallinnoidaan ja sen toimintaa ohjataan hyvinkin 
erilaisin  lautakuntajärjestelyin.  Kymmenessä  kunnassa  kirjastoasioita  käsitellään 
sivistyslautakunnassa (Honkajoki, Jämijärvi, Kiukainen, Köyliö, Lavia, Luvia, Noormarkku, 
Pomarkku, Siikainen ja Vampula). Kirjasto- ja kulttuurilautakunta ohjaa kirjaston toimintaa 
viidessä  kunnassa  (Eurassa1,  Eurajoella,  Kiikoisissa,  Nakkilassa  ja  Raumalla2). 
Harjavallan,  Huittisten  ja  Kankaanpään  kaupunkien  kirjastoasiat  käsitellään 
kulttuurilautakunnassa.  Kokemäellä  ja  Lapissa  vapaa-aikalautakunta  vastaa 
kirjastoasioista.  Karvialla  koululautakunta,  Merikarvialla  opisto-  ja  kulttuurilautakunta, 
Säkylässä  kulttuuri-  ja  liikuntalautakunta  ja  Ulvilassa  kulttuuri-  ja  matkailulautakunta 
tekevät kirjastoasioita koskevat päätökset. Porin kaupunki on ainoa, jolla on pelkästään 
kirjaston asioita käsittelevä kirjastolautakunta.

Kuntien lautakuntakäytännöt eroavat suuresti toisistaan. Joissakin kunnista päätöksenteko 
on  keskitetty  viranhaltijoille  niin,  että  lähes  ainoa  lautakunnassa  käsiteltävä  asia  on 
kirjaston budjetti  ja sen toteutuminen, kun taas toisissa kunnissa lautakunnat päättävät 
melkein  kaikista  muistakin  kirjastoasioista.  Kirjastosta  vastaava  henkilö  toimii 

1 Euran kunnan organisaatiomuutos astuu voimaan 1.1.2008, jolloin lautakunnasta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.
2 Rauman kaupungin organisaatiomuutos astuu voimaan 1.1.2008, jolloin lautakunnasta vapaa-aika- ja 
kulttuurilautakunta.
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kirjastoasioiden esittelijänä 12 kunnassa, muissa kunnissa esittelijänä on joko toimialan 
johtaja tai kirjastosta vastaavan henkilön esimies. 

3.8  Yhteenveto kirjastojen toiminnasta

Satakunnan  kunnissa  kirjastoihin  käytetään  euroja  noin  prosentin  verran  kuntien 
talouksista: eniten resursoivat kirjastojaan Köyliö ja Rauma, 1,5 % kuntien käyttömenoista, 
ja vähiten Karvia, Noormarkku ja Pomarkku, 0,6 % kunnan menoista. Kuntien keskiarvo ja 
mediaani ovat prosentin luokkaa.  Kuten jo aiemmin on mainittu, Satakunnassa kuntien 
väliset erot ovat suuret, mutta niin vaihtelevat kuntakootkin. Silti pienissäkin kirjastoissa 
voidaan saada aikaiseksi monipuolista kirjastotoimintaa, jos henkilöstö on motivoitunutta. 

Kirjastojen  tehokkuuslukuna  on  käytetty  mittaria,  joka  saadaan,  kun  henkilöstökulut  ja 
aineistokulut  lasketaan  yhteen.  Saatu  summa  jaetaan  fyysisten  käyntien  ja 
kokonaislainauksen  yhteismäärällä.  Tuloksena  saatu  luku  on  sen  parempi,  mitä 
pienemmästä  luvusta  on  kyse.  Tämän  mittarin  tuottamia  tuloksia  on  syytä  arvioida 
varovasti,  sillä  jo  aiemmin  tässä  selvityksessä  on  puhuttu  käyntien  mittaamisen 
epäluotettavuudesta. Tehokkuuden suuntaa sillä toki voidaan arvioida varsinkin, jos sitä 
tutkaillaan  aikasarjana  ja  /  tai  suhteessa  samankokoisiin  kuntiin,  jota  vertailua  tässä 
yhteydessä  ei  ole  mahdollista  tehdä.  Seuraavalla  sivulla  on  taulukko  6,  jossa  ovat 
kirjastojen tehokkuusluvut vuodelta 2006. 
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 vuosi 2006 hlöstö- ja aineisto- käynnit ja lainat  
Kunta kulut yhteensä yhteensä tehokkuusluku
Eura 241 702 216 216 1,12
Eurajoki 157 627 264 085 0,60
Harjavalta 213 898 173 129 1,23
Honkajoki 73 606 43 167 1,70
Huittinen 285 232 335 155 0,84
Jämijärvi 44 688 44 522 1,00
Kankaanpää 391 046 450 212 0,87
Karvia 63 731 63 647 1,00
Kiikoinen 39 750 23 164 1,71
Kiukainen 112 824 73 279 1,54
Kokemäki 236 747 228 268 1,04
Köyliö 104 200 55 934 1,86
Lappi TL 107 725 77 372 1,39
Lavia 101 708 45 469 2,23
Luvia 119 817 86 396 1,38
Merikarvia 148 052 109 340 1,35
Nakkila 162 282 166 538 0,97
Noormarkku 127 243 95 280 1,33
Pomarkku 56 882 41 253 1,38
Pori 2 785 883 2 590 081 1,07
Rauma 1 407 470 1 420 233 0,99
Siikainen 53 566 40 008 1,34
Säkylä 141 300 121 636 1,16
Ulvila 384 048 462 718 0,83
Vampula 52 461 30 662 1,71
Satakunta 7 628 952 7 262 992 1,05
Länsi-Suomen lääni 65 496 231 58 434 244 1,12
koko maa 182 236 252 162 105 070 1,12

taulukko 6: Satakunnan kirjastojen tehokkuusluku (henkilöstökulut + aineistokulut jaettuna käyntien + lainojen 
yhteismäärällä) 2006.

Satakunnan pienissä kunnissa kirjastopalveluja kirjastojen tehokkuus vaikuttaa heikolta, 
mutta  kirjastojen  suurin  menoerä  ovat  juuri  henkilöstökulut.  Lavian  ja  Honkajoen 
tehokkuuslukemat  tulevat  kasvamaan jo  vuoden  2007  tilastoissa  henkilöstösupistusten 
vuoksi (lisäksi on muistettava Lavian kirjaston kustannusvääristymä eli  kirjastonjohtajan 
koko   palkan  kuuluminen  kirjaston  henkilöstökustannuksiin,  vaikka  kirjastonjohtajan 
vastuualueisiin kuuluvat myös kunnan kulttuuri- ja museotoimi). Köyliö, kuten jo aiemmin 
on  mainittu,  ei  aio  luopua  lainausasemistaan  ja  antaa  kirjastolleen  kohtuulliset 
aineistomäärärahatkin.  Kiikoinen  ja  Vampula  ovat  alueen  pienimmät  kunnat,  joissa 
molemmissa on vain yksi työntekijä. Heidän vastuullaan on kirjastotoiminnan lisäksi myös 
muuta  kunnan  toimintaa  (Kiikoisissa  kulttuuriasiat  ja  Vampulassa  kuntatiedotteen 
toimittaminen). 
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4 Seudullisen kirjaston mahdollisuudet

Seudullisia  kirjastoratkaisuja  ajateltaessa  haetaan  usein  kustannussäästöjä  pitkällä 
aikavälillä,  vaikka  esimerkiksi  Länsi-Suomen  lääninhallitus  esittää,  että  seudullisia 
kirjastoratkaisuja  suunniteltaessa  lähtökohtana  eivät  olisi  henkilöstösäästöt  vaan 
asiantuntijuuden  jakaminen,  erikoistuminen  ja  kokoelmien  yhteiskäyttö  (Länsi-Suomen 
lääninhallitus 2007, 15). 

Pienten kuntien kirjastoille seutukirjaston voisi sanoa olevan elinehto. Kurjistumisen kierre 
olisi  katkaistavissa  seudullisella  kirjastoratkaisulla,  kun  esimerkiksi  aineistovalikoima  ja 
toiminnot voisivat monipuolistua. Henkilöstö saisi paremmat mahdollisuudet edetä urallaan 
ja kouluttautua isomman organisaation puitteissa. Työkierrosta voisi olla apua esimerkiksi 
työuupumisen  uhkaamille.  Myös  ongelmatilanteiden  ratkaiseminen  helpottuisi,  kun 
asiantuntijuutta ja vertaistukea olisi saatavilla oman talon sisältä. Mitä seutukirjasto sitten 
tuo isoille kirjastoille? Esimerkiksi rekrytointimahdollisuudet paranisivat, kun käytettävissä 
olisivat  koko  kirjastoverkon  kontaktit.  Kilpailutusmahdollisuudet  vaikkapa  aineistoa 
hankittaessa  paranisivat,  kun  hankittavan  aineiston  määrä  kasvaisi.  Tästä  olisi  hyötyä 
kaikille seutukirjaston jäsenille aineistovalikoiman kasvaessa. 

Kuntalaisille  seutukirjastoratkaisuista  olisi  paljon etuja.  Kirjastopalvelujen  laatu  paranisi, 
kun  esimerkiksi  aineiston  saatavuus  helpottuisi  nimikemäärien  kasvun  ja  seudullisen 
aineistokuljetuksen mahdollisesti lisääntyessä; lisäksi oheistapahtumat saattaisi tulla lisää. 
Yhtenäiset  käytännöt  esimerkiksi  yhdellä  kaikkiin  kirjastoihin  käyvällä  kirjastokortilla, 
samoilla aineiston lainausajoilla ja yhtenäisillä sakkomaksuilla selkeyttäisivät asiakkaille eri 
toimipisteiden käyttämistä.  Sijaisjärjestelyjen  parantuessa kirjastojen aukioloajat  voisivat 
jopa  lisääntyä.  Myös  kirjastoautotoiminnan  verkottaminen  seudullisesti  koskemaan 
useampia kuntia toisi palvelut lähemmäs kuntalaisia. 

4.1 Palvelujen järjestäminen yli kuntarajojen

Kuntalain  10  luvussa  määritellään  kuntien  yhteistyön  järjestämisen  perussäännökset. 
Laissa sanotaan, että kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Kunnat 
voivat  sopia  tehtävän  antamisesta  toisen  kunnan  hoidettavaksi  yhden  tai  useamman 
kunnan  puolesta.  Laki  mahdollistaa  kunnalle  tai  sen  viranomaiselle  laissa  säädetyn 
tehtävän, jossa toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle, antamisen virkavastuulla toisen 
kunnan  viranhaltijan  hoidettavaksi.  (Kuntalaki  76  §.)  Lähtökohtaisesti  tässä 
sopimusyhteistyössä  muut  kunnat  eivät  osallistu  yhteistyösopimuksen  tarkoittamaa 
tehtävää toteuttavan organisaation hallintoon ja muuhun päätöksentekoon, vaan tehtävää 
toteuttavan kunnan päätösvallan laajuus määrätään yhteistoimintasopimuksessa (Suomen 
kuntaliitto 2005, 2). 

Kuntalaissa sanotaan kuntien yhteisestä toimielimestä, että kun kunta hoitaa sopimuksen 
nojalla  tehtävää  yhden  tai  useamman  kunnan  puolesta,  voidaan  sopia,  että  ensiksi 
mainitun  kunnan  tehtävästä  huolehtivaan  toimielimeen  valitsevat  osan  jäsenistä  muut 
asianomaiset kunnat (Kuntalaki 77 §). Tämä yhteinen toimielin voi olla lautakunnan lisäksi 
myös  johtokunta  tai  toimikunta.  Lisäksi  on  muistettava,  että  kuntien 
yhteistoimintasopimukset ovat julkisoikeudellisia sopimuksia, joita koskevat erimielisyydet 
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käsitellään hallinto-oikeudessa hallintolainkäyttölain mukaisesti. (Suomen kuntaliitto 2005, 
2.)

Kirjastopalvelujen järjestämisessä on syytä muistaa Opetusministeriön linjaus kirjastojen 
palvelujen  maksuttomuudesta.  Peruspalvelut  eli  maksuttomat  palvelut  ovat  lainaus  ja 
palautus sekä lainojen uusiminen, etälainaus (e-kirjat ja muut sähköiset dokumentit silloin, 
kun tekijänoikeudet sen sallivat),  perustietopalvelu (ja kaikki  tietopalvelun mahdollistava 
aineistoon  kohdistuva  esityö),  aineiston  käyttö  kirjastossa,  kaukolainaus 
maakuntakirjastoista  ja  Yleisten  kirjastojen  keskuskirjastosta,  kirjaston  oman 
aineistotietokannan etäkäyttö, kirjaston hankkimien tietokantojen käyttö kirjaston koneilla 
ja  kotona  (mikäli  on  kotikäyttölisenssejä),  työvälineiden  käyttö  kirjastossa  (tietokoneet, 
mikrofilminlukulaitteet  ym.),  internet-yhteyden  tarjoaminen,  tiedonhakukoulutuksen 
perusteet  (ja  soveltuvat  tilat  ja  laiteresurssit),  erikoiskoulutukset  (esim.  sponsoroinnin 
turvin),  kirjaston  järjestämät  tilaisuudet  (pääsääntöisesti  ilmaisia;  satutunnit, 
kirjailijavierailut ym.) ja kotipalvelu. (Heinisuo ym. 2004, 44.)

Suomen kirjastoseuran hallitus on lausunnossaan (7.12.2005) todennut,  että palvelujen 
järjestämisestä  vastaavien  tahojen  tulee  olla  riittävän  suuria  pystyäkseen  tuottamaan 
monipuoliset  ja  ajanmukaiset  kirjasto-  ja  tietopalvelut  (Suomen  kirjastoseuran  hallitus 
2005).  Monet  seikat  puhuvat  ison  kirjaston  palveluista  vastaamisen  puolesta 
Satakunnassakin.  Esimerkiksi  jotkut  pienet  kunnat  ovat  taloudellisessa  kurimuksessa, 
joten  pienten  kirjastojen  toimintojen  yhdistäminen  yhdeksi  suuremmaksi  ”köyhäksi” 
aluekirjastoksi ei takaisi palvelujen tason pysyvyyttä puhumattakaan sen parantumisesta. 
Maantieteellisesti  Satakunta  on  tiivis  verrattuna  moneen  muuhun  maakuntaan 
maassamme.

Tällä  hetkellä  maassamme  toteutetaan  alueellisten  kirjastopalvelujen  järjestämistä 
pääsääntöisesti  kahdella  tavalla:  tilaaja-tuottaja  -mallilla  ja  isäntäkuntamallilla.  Näiden 
mallien lisäksi esitellään seuraavassa myös aktiivisen yhteistyön lisäämistä.

4.1.1  Tilaaja-tuottaja -malli 

Tilaaja-tuottaja -mallissa erotetaan toisistaan palvelujen järjestämisvastuu sekä palvelun 
tuottaminen.  Toimintaa  tuottajan  ja  tilaajan  välillä  ohjataan  sopimuksin.  Tämän  vuoksi 
mallista  käytetään  myös  nimeä  sopimusohjaus,  mutta  tässä  selvityksessä  puhutaan 
tilaaja-tuottaja  -mallista.  Toimintamalli  pyrkii  lisäämään  kustannustietoutta  ja 
selkeyttämään  palveluiden  järjestämistä.  Palveluiden  tuottajat  voivat  olla  kunnan 
sisäisessä mallissa kunnan liikelaitokset  tai  muut  toimivat  yksiköt.  Palveluiden tuottajat 
voivat  olla  myös  kunnan  ulkopuolelta,  esimerkiksi  kolmas  sektori,  yksityiset  yritykset, 
kuntakonserniin kuuluvat  osakeyhtiöt  tai  kuntayhtymät.  (Kunnat.net  2007a.)  Sovellukset 
ovat  koskeneet  lähinnä kunnallisen palvelutuotannon ulkoistamista,  eli  palvelun tuottaa 
jokin muu taho kuin kunta (Saarelainen & Saarinen 2006, 12).

Lähdettäessä  määrittelemään  tilaaja-tuottaja  -mallin  sisältöjä,  on  palvelut  nimettävä 
täsmällisesti  eli  tuotteistettava.  Tämä  seikka  on  kriittinen  mallin  toteuttamisessa: 
tuotteistamisessa  on  määriteltävä  myös  palvelun  laatu.  Tuotteistamisessa  on  kysymys 
yksikön  toiminnan  jäsentämisestä  asiakkaan  saamiksi  palvelukokonaisuuksiksi  eli 
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tuotteiksi.   Palvelutuotteista  muodostetaan  kokonaisuuksia,  jotka  ovat  kuvattavissa  ja 
niiden kustannukset laskettavissa. (kunnat.net 2007b.) 

Kirjastopalvelujen  tuotteiksi  määrittely  ei  ole  yksinkertaista.  Eräs  esimerkki  kirjastojen 
palvelujen jaottelusta tuotteiksi on seuraava: 

1. aineiston lainaamisen mahdollistaminen
2. aineiston käytön mahdollistaminen kirjaston tiloissa
3. tietopalvelun ja asiantuntijapalvelujen tarjoaminen kirjastoissa asioiville
4. verkkokirjasto
5. maakunnalliset palvelut
6. tapahtumien järjestäminen
7. tilojen ja välineiden käyttämisen mahdollistaminen
8. kopioiden, tulosteiden ja tarvikkeiden myynti.

Kirjastojen  ydinpalveluiksi  näistä  voidaan  nimetä  ensisijaisesti  kohdat  1-4  ja  7. 
(Hämeenlinnan  kaupunginkirjasto  2007a.)  Nimeämisen  jälkeen  tuotteiden  sisältö  on 
pilkottava osiin ja osille on määriteltävä hinta, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen 
vaikuttavat  tekijät.  Tällainen  yleisjaottelu  ei  kuitenkaan  kiinnitä  huomiota  toiminnan 
tuloksiin,  eli  siihen,  mihin  kirjasto  toiminnallaan  pyrkii.  Tästä  puhutaan  tuonnempana 
kirjaston palvelutasoa koskevassa luvussa 4.2.1.1. 

Sopimukset toimivat tuottajan ja tilaajan välisen toiminnan ohjaajana. Sopimuksessa on 
määriteltävä  ainakin  seuraavat  seikat:  tuotettavat  palvelut,  palvelujen  sisältö-  ja 
laatuvaatimukset,  suoritemäärät,  asiakkaat,  asiakasvaikuttamisen  muodot,  asiakkailta 
perittävien  palvelumaksujen  suuruus,  tuloksellisuuden  kriteerit  ja  arviointitavat, 
sopimuserimielisyyksien  ratkaisumekanismit,  sanktiot  sopimuksen  noudattamatta 
jättämisestä  sekä  kannustimet.  (Kunnat.net  2007c.)  Sopimuksen  sisältöä  käydään 
tarkemmin läpi luvussa 4.2.1.

Suomessa joissakin kirjastoissa toimitaan jo tilaaja-tuottaja -mallin mukaan. Esimerkiksi 
Tampereen kaupunginkirjastossa kirjaston toiminnot on lohkottu kolmeksi ydinprosessiksi. 
Näitä  ovat  kokoelmaprosessi,  avointen  kirjastopalvelujen  prosessi  ja 
kohderyhmäpalvelujen  prosessi.  Tampereella  kaupungin  organisaatio  on  jaettu  kahtia 
tilaajaan ja  tuottajaan,  joista  tilaaja  määrittelee tarpeet  ja  antaa resurssit,  tuottaja  taas 
tuottaa palvelut ja saa rahaa tuottamiensa tai käytettyjen palvelujen mukaan. Tilaaminen ja 
tuottaminen määritellään kahdenvälisin sopimuksin. Kirjasto on palvelujen tuottaja, mutta 
kilpailevaa tarjontaa ei  ole.  Kirjasto on osa Tampereen kaupungin hyvinvointipalvelujen 
tuottajakokonaisuutta. (Haavisto 2007.) 

Seudullisesti tilaaja-tuottaja -mallia toteutetaan Mikkelin seudullisessa kirjastossa. Mikkelin 
kaupunki  tuottaa  lähikuntiensa  ostamat  kirjastopalvelut.  Palvelujen  taso  on  sidottu 
sopimusta  edeltävän  lähimmän  vuoden  tasolle.  Palvelujen  tason  määrittely  perustuu 
Opetusministeriön  Kirjastopoliittisessa  ohjelmassaan  2001  -  2004  antamiin 
laatusuosituksiin tiedon saatavuudesta ja palvelujen laadusta sekä palvelujen käytöstä. 
Tason kehitystä seurataan tunnuslukujen muutossuuntaa seuraamalla, ja vuosittaisessa 
seurantakokouksessa  tilaajalle  esitetään  vähimmäistavoitteiden  toteutumisluvut. 
Kyseisessä  kokouksessa  neuvotellaan  tulevan  vuoden  tasosta  ja  sen  mukaisesta 
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korvauksesta, jolloin tilaajakunnalla on mahdollisuus vaikuttaa kirjastopalvelujen tasoon ja 
niistä  maksettavaan  korvaukseen.  Kustannusten  nousu  otetaan  huomioon  nostamalla 
edellisen  vuoden korvaushintaa julkisten  menojen  hintaindeksin  mukaisesti,  jolloin  siitä 
tulee yhteistoimintakorvauksen pohjaluku. Pohjaluku voi nousta tai laskea riippuen siitä, 
haluaako kunta nostaa tai laskea palvelutasoaan. Yhteistoimintasopimuksen ensimmäisen 
vuoden  korvaushinta  määrittyy  kyseisen  kunnan  opetusministeriön 
kirjastotilastotietokantaan ilmoittamista  toimintamenojen  summasta,  josta  on  vähennetty 
kyseisen vuoden kiinteistö- ja siivouskulut, koska nämä toiminnot jäävät edelleen kunnan 
vastuulle. (Utriainen 2007.)

Mikkelin  sopimuksessa on määritelty  palvelujen tason lisäksi  palvelujen  tuottaminen ja 
kehittäminen, hallinto ja henkilöstö (Puntanen 2007). Sopimuskuntien kirjastoista tulee siis 
sopimuksen  voimaan  astuttua  Mikkelin  lähikirjastoja,  jotka  ovat  Mikkelin 
kaupunginkirjaston  hallinnon  alaisia  (Utriainen  2007).  Palvelun  ostajan  vastuulla  ovat 
kirjastokiinteistöt  ja  sopimuksen  seuranta,  laskutus,  voimassaolo  ja  purkaminen. 
Jokaisesta  ostajakunnasta  on  nimetty  henkilö  Mikkelin  kulttuuri-  ja  vapaa-
aikalautakuntaan, jonka kokouksissa kyseinen henkilö on paikalla silloin, kun käsitellään 
kirjastoasioita ja talousarvioasioita. (Puntanen 2007.) 

Satakuntaa ajateltaessa palvelujen ostosopimus tilaaja-tuottaja -mallilla on mahdollinen. 
Hyvää mallissa on ostajakunnan kannalta palvelujen tasosta eli  vuosittaisesta hinnasta 
neuvotteleminen.  Tämä  sama  seikka  tekee  kuitenkin  mallin  toteuttamisen  myös 
hankalaksi: voidaanko tällä tavalla turvata kirjastopalvelujen taso? Mahdollista kun on, että 
vuosittaisin ratkaisuin haetaan säästöjä. Lisäksi toiminnan kehittämisen kannalta malli on 
ongelmallinen, kun jatkuvuus on turvattu vain vuodeksi kerrallaan. 

4.1.2  Isäntäkunta-malli

Isäntäkunta-mallissa  seutukirjasto  voidaan toteuttaa  siten,  että  jokin  toimijoista  valitaan 
isäntäkunnaksi.  Käytännössä  suurimmalla  toimijalla  on  parhaimmat  resurssit  myös 
isäntäkuntana  toimimiseen.  Isäntäkunnalla  tarkoitetaan  kuntaa,  joka  ottaa  vastuun 
palveluiden järjestämisestä. Kyseinen kunta toimii kirjastojen ylläpitäjänä ja hallinnoijana, 
ja sopimuksen toinen osapuoli maksaa isäntäkunnalle palvelujen järjestämisestä sovitun 
maksuosuuden sovittuna aikana. 

Käytännössä  kuntien  kirjastojen  henkilöstö  siirtyy  isäntäkunnan  palvelukseen  vanhoina 
työntekijöinä  siten,  että  sopimuskunta  lakkauttaa  kirjastossa  olleet  virat  ja  toimet  ja 
isäntäkunta  perustaa  tarvittavat  virat  ja  toimet.  Yksilöllisille  varhaiseläkkeille  ja 
työkyvyttömyyseläkkeille  seutukirjaston  perustamisesta  muutamien  seuraavien  vuosien 
aikana  jäävien  vuoksi  on  säädettävä  vastuiden  suhteen  erikseen  sopimuskunnan  ja 
isäntäkunnan  välillä,  jotta  nämä  vastuut  eivät  kohtuuttomasti  rasittaisi  seutukirjastoa. 
Sama koskee myös lomapalkkavelkaa. 

Kunnat pysyvät kirjastokiinteistöjen ja -tilojen ylläpitäjinä, mikä tarkoittaa sitä, että kunnat 
vastaavat kirjastojen kiinteistöjen ylläpitoon liittyvistä kustannuksista, joita ovat esimerkiksi 
korjaus-, siivous-, valaistus- ja lämmityskulut. Näitä kustannuseriä ei lasketa seutukirjaston 
kustannuksiin.  Esimerkiksi  Joensuussa  tähän  ratkaisuun  päädyttiin  siksi,  että  kuntien 
käytännöt  kiinteistöjen  ylläpitokulujen  (hoitovuokrat)  vyöryttämisessä  ja  pääomavuokran 
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määrittämisessä vaihtelevat.  Joensuussa Trellum Consulting Oy:llä  teetetyn  selvityksen 
mukaan  seutukirjaston  kustannukset  olisivat  lisänneet  40  %  seutukirjaston  toiminnan 
kustannuksia ilman merkitystä  varsinaisen seutukirjastotoiminnan sisältöön. Kun kunnat 
vastaavat  itse kirjastokiinteistöistään, niin jokainen kunta voi myös tulevaisuudessa itse 
määritellä  kirjastokiinteistön  rakentamista  ja  kuntoa  koskevat  ratkaisut,  eivätkä  muut 
yhteistyökunnat  tule  osallisiksi  kustannuksiin.  (Joensuun  seutuhallinto, 
seutukirjastotyöryhmä 2006.)
Kirjastojen  irtaimisto  on  enimmäkseen  vain  kirjastoihin  soveltuvaa  ja  se  sisältää 
kirjastoaineiston,  kalusteet,  koneet  ja  laitteet.  Esimerkiksi  Joensuun  seutukirjaston 
seutukirjastosopimuksessa  todetaan,  että  tulevaisuudessa  hankittava  kirjastoaineisto 
osoitetaan  suoraan  kunkin  toimipisteen  omistukseen,  jotta  sopimuksesta  mahdollisesti 
irtautuva  kirjasto  saa  pitää  aineiston  omistuksessaan.  (Joensuun  seutuhallinto, 
seutukirjastotyöryhmä 2006.)

Kirjastojen  hallinnosta  vastaa  isäntäkunta,  mutta  sopimuksessa  on  määriteltävä,  miten 
sopimuskunta osallistuu hallintoon. Järkevää olisi, että isäntäkunnan kirjastotoimenjohtaja 
laatisi  talousarvion  ja  toimintasuunnitelman  yhdessä  sopimuskuntien  kirjastonjohtajien 
kanssa,  koska  nämä  tuntevat  parhaiten  paikalliset  toimintaedellytykset.  Seutukirjaston 
budjetista vastaa isäntäkunnan hallinto, mutta se olisi kuitenkin aiheellista esittää myös 
sopimuskuntien  kirjastoasioista  vastaavissa  lautakunnissa  ainakin  sopimuskunnan 
kirjastoon suoraan vaikuttavien summien osalta (esimerkiksi henkilöstö- ja aineistomenot). 

Kustannusten jakoperusteena on käytetty  asukaslukuperustetta,  sillä  suoriteperusteinen 
(eli  esimerkiksi  lainojen määrään perustuva) laskutapa on turhan kapea määriteltäessä 
kirjaston käytön mittareita, kirjaston toiminta kun koostuu monesta muustakin seikasta kuin 
lainauksesta.  Yhtä  ydinmittaria,  mikä  kattaisi  kaikki  kirjaston  toiminnot,  voi  olla  erittäin 
vaikea löytää. 

Satakunnan  kannalta  isäntäkuntamalli  voisi  olla  järkevä  seutukirjastoratkaisu.  Se 
mahdollistaisi  kunkin  seutukirjastoon  halukkaan  kunnan  liittymisen  kuntien  omassa 
tahdissa.  Isäntäkunnan  ja  sopimuskunnan  välinen  sopimus  olisi  suotavaa  määritellä 
kestämään ”toistaiseksi”,  sillä  näin  tehtäisiin  mahdolliseksi  seutukirjaston pitkäjänteinen 
kehittäminen,  mikä  toisi  pysyvyyttä  ja  pitkällä  tähtäimellä  varmasti  myös  nykyistä 
tasokkaampia kirjastopalveluja.  

4.1.3  Aktiivinen yhteistyö

Satakunnan alueella  on  monta  pientä  kirjastotoimijaa,  joille  seudullinen kirjastoratkaisu 
olisi askel kirjastopalvelujen tason parantamiseen. Seudullisen kirjaston luominen ja siihen 
sitoutuminen ovat kuitenkin aikaa vieviä prosesseja. Osa alueen kirjastoista kaipaa silti 
kipeästi kehitysaskeleita. Niinpä tässä puhutaan aktiivisesta yhteistyöstä, jolla tarkoitetaan 
mahdollisuutta siihen, että Satakunnan kirjastojen toimijat sitoutuisivat kehittämään alueen 
kirjastotoimintaa yhdessä. Toiminnan kehittäminen vaatii yhteisten päämäärien määrittelyä 
ja strategian suunnittelua näihin päämääriin pääsemiseksi. Seuraavassa esitellään lyhyesti 
muutamia mahdollisia esimerkkejä konkreettisista päämääristä, joilla voisi viedä alueellista 
yhteistyötä eteenpäin. Tämä ei suinkaan tarkoita, etteikö näitä käytännön tavoitteita voisi 
ottaa mukaan myös seudulliseen kirjastoratkaisuun. 
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Henkilöstöpankki:  kirjastoammatillinen  henkilöstöpankki  Satakunnan  alueelle. Tämä 
tarkoittaa  alueen  kirjastoammattilaisten  osaamisen  ja  kiinnostuksen  kohteiden 
kartoittamista.  Alueelta  varmasti  löytyy  sellaista  kirjasto-osaamista,  johon  ei  kaikissa 
kirjastoissa ole  voitu  paneutua (esimerkiksi  verkkotiedonhaku,  kirjastoaineiston  korjaus, 
kirjaston  käyttö  vierailla  kielillä).  Mikäli  kiinnostuneita  ja  osaajia  löytyy  useita,  voitaisiin 
luoda  alueellisia  tiimejä  koskien  erilaisia  kirjastoalan  osaamisalueita  (esimerkiksi 
lastenkirjastotyö,  musiikkikirjastotyö,  tietopalvelu,  tapahtumasuunnittelu).  Nämä  tiimit 
voisivat  esimerkiksi  sähköpostitse  miettiä  eväitä  toiminnan  kehittämiseen  omaa 
kiinnostuksen kohdetta koskien. Jos alueelta taas löytyy  vain yksi  erityisalueen osaaja, 
hän  voisi  mahdollisesti  kouluttaa  alueen  muita  kirjastoja  omalla  osaamisalueellaan  (ja 
verkottua toisiin alansa osaajiin maakuntarajojen yli oman osaamisensa ylläpitämiseksi ja 
kehittämiseksi). Näistä käytänteistä voisi olla apua pieniinkin kirjastoihin, joissa voitaisiin 
mahdollisesti  soveltaa  osaamisen  ja  kehityksen  tuloksia.  Lisäksi  henkilöstöpankkia 
voitaisiin käyttää sijaisratkaisuja mietittäessä. Miksei pankissa voisi olla tietoja myös niistä 
alueen kirjastoammattilaisista, jotka eivät ole parhaillaan työsuhteessa alueen kirjastoissa. 
Näiden ihmisten käytettävyyttä voisi pohtia palkatessa sijaisia alueen kirjastoihin. Näiden 
osaamisresurssien  kartoittaminen  ja  jakaminen  toisi  lisää  asiantuntemusta  alueen 
kirjastoille.

Benchmarking:  toimivien  kirjastokäytäntöjen  jakaminen. Benchmarking-käsitteelle  ei  ole 
löytynyt yhtä kattavaa suomen kielen sanaa, joten sitä käytetään lainasanana englannin 
kielestä.  Kysymyksessä on arviointi  sen monissa muodoissaan.  Yksi  näkemys on,  että 
kyseessä  on  parhaiden  käytäntöjen  tunnistaminen  ja  niiden  soveltaminen  oman 
organisaation toiminnan kehittämisessä. (Karjalainen 2002, 3-7.) Kuten muillakin aloilla, 
myös kirjastoalalla vaikuttaa siltä,  että samat toiminnot voidaan toteuttaa tuhannella eri 
tavalla.  Usein  rutiinien  toistaminen  vaikeuttaa  näkemästä  suoraan  toiminnan  ytimeen. 
Tutustuminen  toisten  kirjastojen  käytännön  toimintoihin  antaisi  ideoita  ja  ymmärrystä 
käytäntöjen muokkaamisesta toimivaan suuntaan omassakin työyksikössä. Toimintaa voisi 
arvioida  järjestelmällisesti  koko  maakunnan  alueella  kirjasto  kerrallaan  siten,  että 
kirjastojen palvelutoimintaa ja rutiineja purettaisiin osiin ja näitä osia arvioitaisiin jokaisessa 
alueen  kirjastossa.  Varmasti  jokaisesta  kirjastosta  löytyy  mainioita  käytänteitä. 
Yhteenvedosta olisi hyötyä kaikille alueen kirjastoille. 

Tietotekninen  kehitys:  avoimen  lähdekoodin  sovellukset.   Satakunnan 
kirjastoammattilaisten  joukosta  löytynee  myös  tietotekniikasta  kiinnostuneita.  Yhtenä 
aktiivisen yhteistyön tavoitteena voisi olla tutustuminen avoimen lähdekoodin sovelluksiin 
ja  niiden  kehityksen  seuraaminen  kirjastoalaa  silmällä  pitäen.  Avoimen  lähdekoodin 
tietotekniikkasovellukset  mahdollistavat  tietotekniikan kehittämisen pitämällä lähdekoodit 
julkisina. Nämä ohjelmistot ovat yleensä huomattavan edullisia (usein ilmaisia) verrattuna 
tällä  hetkellä  dominoivaan  tietoteknisten  ohjelmien  toimittajaan.   Käytännössä  näihin 
ohjelmistoihin  ja  sovelluksiin  tutustuminen tuottaisi  kirjastoille  säästöjä,  sillä  esimerkiksi 
kirjastojen  asiakaspäätteisiin  voisi  asentaa  Linux-käyttöjärjestelmät  (mainittakoon,  että 
esimerkiksi Eurasta ja Pomarkusta näitä jo löytyykin). Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen 
joukosta löytyy myös esimerkiksi vakaasti toimivia toimisto-ohjelmistoja (esim. Open office) 
ja  oppimisympäristöjä  (esim.  moodle)  vaikkapa  tiedonhaun  verkkokurssien  tai  muun 
materiaalin säilyttämiseen ja ylläpitoon.

Yhteisen  markkinoinnin  kehittäminen.   Kirjastojen  käytännöt  ovat  perinteisesti 
suuntautuneet  kirjastotilaan  tulevien  asiakkaiden  palveluun  (ja  nämä  asiakkaat  ovat 
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saaneet yleensä tulla kirjaston tiskille asti asioimaan saadakseen palvelua). Asiakkaita ei 
ole  menty  palvelemaan  hyllyjen  väliin  puhumattakaan  siitä,  että  heitä  olisi  haettu 
kirjastojen ulkopuolelta. Miksi? 

Vaikka kirjastot ovatkin lakisääteinen peruspalvelu, ei se tarkoita sitä, etteivätkö kirjastotkin 
voisi  markkinoida  palveluitaan.  Satakunnan  kirjastoista  löytyy  jo  hyviä 
markkinointikäytäntöjä,  kuten  esimerkiksi  lennäkkien  eli  pienten  tapahtumamainosten 
jakaminen  asiakkaille  (Kankaanpää)  tai  kirjastotoimenjohtajan  vierailut  koulujen 
vanhempainilloissa  kertomassa  kirjastojen  toiminnasta  (Eura).  Yhteisen 
markkinointistrategian luominen ja sen toteuttamiseen sitoutuminen voisi antaa työkaluja 
kirjastojen näkyvyyden lisäämiseen ja sitä kautta lisääntyvään kirjastojen käyttöön. 

4.2 Toiminnan järjestäminen käytännössä

Yhteisen  seutukirjaston  luominen  vaatii  toiminnan  käytäntöjen  suunnittelua  yhdessä  ja 
hyvien  käytäntöjen  mahdollistamista  jokaiseen  yksikköön.  Seuraavassa  hahmotellaan 
ensin  kirjastojen  välistä  yhteistoimintasopimuksen  sisältöä.  Palvelutason  määrittelyn 
käsittelemisellä pyritään luomaan mahdollisuuksia seudullisen kirjaston toiminnan tason 
määrittelyyn  ja  toiminnan  arviointiin;  kirjastojen  arviointiperuste  nousee  kirjastolaista 
(Kirjastolaki  1998).  Konkreettista  käytännön  toiminnan  järjestämistä  käydään  läpi 
henkilöstön,  aineiston  ja  hallinnon  osalta.  Ulkopuolelle  jäävät  muun  muassa  yhteisten 
käyttösääntöjen (aineiston laina-aikojen ja sakkokäytänteiden) määrittely ja aukioloaikojen 
yhtenäistäminen.  Luvussa  käytetään  toistuvasti  termiä  ”isäntäkunta”  kuvaamaan  sitä 
kuntaa,  jolla  on  palvelujen  järjestämisvastuu  luvun  ymmärrettävyyden  vuoksi 
(”isäntä-/tuottajakunta”  tai  ”tuottajakunta”  termien  sijasta).  Kyseessä  voi  siis  olla  myös 
tilaaja-tuottaja-mallin palvelujen tuottajakunta. 

4.2.1  Yhteistoimintasopimuksen sisältö

Kuntien välisessä yhteistoimintasopimuksessa on syytä määritellä ainakin seuraavat asiat:
- sopimuksen osapuolet (eli kunnat, jotka perustavat yhteisen toimielimen)
- sopimuksen  tarkoitus  (mitä  tehtäviä  yhteinen  toimielin  hoitaa,  mikä  on  yhteinen 

toimielin, minkä kunnan organisaatiossa tämä toimielin toimii),
- hallinnon ja päätöksenteon järjestäminen (isäntäkunnan johtosääntömääräysten ja - 

hallintosääntömääräysten  noudattaminen,  toimielimen  kokoonpano  ja  sen 
puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus, johtavan viranhaltijan määrittely ja hänen 
toimimisensa  toimielimen  esittelijänä,  miten  sopimuskuntia  kuullaan  johtavan 
viranhaltijan valinnassa)

- otto-oikeus (voidaan sulkea pois yhteistoimintaan kuuluvissa asioissa)
- henkilöstön asema
- talous  ja  sen  hoito  (talous  isäntäkunnan  vastuulla,  voidaan  myös  määritellä 

sopijakuntien  mahdollisuus  osallistua  yhteistoiminnan  taloussuunnitteluun, 
sopijakuntien kustannusten jaon perusteet (esimerkiksi asukasluku- tai palvelujen 
käyttöperuste),  yhteisen  hallinnon  kulujen  jakaminen  sopijakuntien  kesken  ja 
kirjanpidon  järjestäminen  siten,  että  kuntakohtaisten  kustannusten  seuranta 
mahdollistuu,  sisäisten  kustannusten  kohdentamisperusteet  ja  suunnitelman 
mukaisten  poistojen  perusteet,  isäntäkunnan  raportointivelvollisuus  taloudesta  ja 
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toiminnasta  sopijakunnille,  sopijakuntien  oikeus  tutustua  yhteistoiminta-asioiden 
kirjanpitoon  ja  hallintoon,  kuntien  maksuosuuksien  suorittaminen  ja  mahdollinen 
viivästyskorko)

- asiakkailta perittävät maksut
- kalusto  ja  varusteet  (irtaimen  omaisuuden  käyttö  ja  mahdollinen  luovuttaminen 

isäntäkunnalle, luovutetun kaluston ja varusteiden käsittely isäntäkunnan taseessa / 
kirjanpidossa)

- kiinteistöt (lähtökohtana, että sopijakuntien kiinteistöt säilyvät niiden omistuksessa)
- tietoturva  (sopimuskuntien  sitoutuminen  tietoturva-  ja  tietojärjestelmien  yllä 

pitämiseen  tasolla,  joka  mahdollistaa  yhteistoimintayksikön  joustavan  toiminnan; 
arkistot ja niiden siirtämisestä sopiminen)

- muut sopimukset (yhteistoiminnan tehtäviä koskevien olemassa olevien sopimusten 
siirto isäntäkunnalle tai sopimusten purkaminen / irtisanominen)

- yhteistoiminnan kehittämisen menettelytavat
- yhteistoimintasopimuksen muuttamisen menettelytavat
- vahingonkorvausvastuu  (esimerkiksi  mahdollisesti  aiheutuvien  vahinkojen 

kustannusten  kirjaaminen  yhteisiin  kustannuksiin,  jotka  jaetaan  jäsenkuntien 
asukaslukujen suhteessa)

- erimielisyyksien  ratkaiseminen  (sopimuksesta  mahdollisesti  aiheutuvat 
erimielisyydet  pyritään  ratkaisemaan  kuntien  välisillä  neuvotteluilla  ja  jos 
yhteisymmärrystä  ei  löydy,  ne  ratkaistaan  hallintoriita-asiana  X:n  hallinto-
oikeudessa. Vaihtoehtona jälkimmäiselle on välimiesmenettely.)

- Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen (jos toistaiseksi voimassa, mikä on 
irtisanomisaika;  omaisuuden  ja  velkojen  jakamisperusteet 
yhteistoimintasopimuksen päättyessä.)

(Kuntaliitto 2006, 5-7.)

Seuraavassa  käydään  läpi  yllä  mainituista  asioista  keskeiset  seutukirjaston 
yhteistoimintasopimuksen  määrittelyä  silmällä  pitäen.  Oman  osionsa  saa  myös 
palvelutason määrittely,  jonka voidaan ajatella kuuluvan osaksi yllä olevan listan kohtia 
”sopimuksen tarkoitus” sekä ”yhteistoiminnan kehittämisen menettelytavat”. Palvelutason 
määrittelyllä tarkoitetaan tässä sitä sopimuksessa määriteltävää tasoa, johon palvelujen 
tuottaminen sidotaan ja  joka  toimii  kustannusten määrittelyn  perusteena (kustannusten 
määrittely  sidotaan  myös  palvelutason  toteutumisen  arviointiin).  Omissa  luvuissaan 
käsitellään  myös  henkilöstön  asemaa,  irtaimistoa  ja  kalusteita  sekä  kustannusten 
määrittelyä ja jakamista.

4.2.1.1 Palvelutason määrittely ja sen toteutumisen arviointi

Kuten  aiemmin  jo  mainittiin,  kirjastolain  5  luvun  6  §:ssä  määrätään,  että  kunnan  on 
arvioitava  järjestämäänsä  kirjastopalvelua;  valtakunnallisesta  arvioinnista  vastaa 
asianomainen ministeriö toteuttaen arvioinnin käytännössä lääninhallitusten kanssa. Kunta 
velvoitetaan arviointiin ja keskeiset tulokset on julkistettava. (Kirjastolaki 1998.) 

Kirjaston voidaan ajatella antavan kansalaisille mahdollisuuden sekä itsensä että yhteisön 
kehittämiseen,  kun  se  tarjoaa käyttöön  valikoiman  ihmiskunnan luovan  työn  tuotoksia. 
Lisäksi kirjastossa asiakas voi olla luovasti joutilas tai tunnollisesti puurtava. Hän voi saada 
mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia tai avartaa näkökulmiaan sekä löytää uutta ja vanhaa 
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tietoa.  Tätä  sivistystehtävää  voidaan  käyttää  arvioitaessa  kirjaston  merkitystä 
yleishyödyllisenä palveluntuottajana kaikille kansalaisille. (Saarelainen 2006, 8.) 

Kirjaston vaikuttavuus voidaan määritellä siten, että se on muutos, joka saadaan aikaan 
kirjastoa  käyttämällä.  Tämä  muutos  näkyy  ihmisten  taidoissa,  tiedoissa,  asenteissa, 
käyttäytymisessä  ja  elämänoloissa.  (Opetusministeriö  2006,  15).  Kirjaston 
yhteiskunnallisen  merkityksen  tai  vaikuttavuuden  osoittaminen  on  erittäin  hankalaa. 
Esimerkiksi  Tilastokeskuksen  julkisten  palvelujen  tuottavuustilastoissa  kirjastopalvelujen 
tuottavuuden  mittari  ovat  kirjastokäynnit.  Ei  liene  epäilystäkään  siitä,  että  käynnit  ovat 
riittämätön mittari kirjastojen tuottavuuden mittaamiseen. (Saarelainen & Saarinen 2006, 
8.) Jo aiemmin on mainittu, että käynnit mittarina ovat ongelmallisia monestakin syystä: 
esimerkiksi moni kirjasto laskee käynnit  satunnaisotannalla, mikä ei anna oikeaa kuvaa 
kirjastojen  todellisista  kävijämääristä.  Lisäksi  esimerkiksi  kirjaston  vaikuttavuutta 
arvioitaessa käynnit jättävät väliin muun muassa sen mahdollisuuden, että kirjaston kävijä 
on  lainannut  teoksia,  joita  joku  hänen  lähipiirinsä  tutkailee  ja  muuttaa  vaikkapa 
käyttäytymistään  tyystin  toiseksi  tämän  hänelle  uuden  tiedon  avulla.  Tämä  on 
vaikuttavuuden aspekti, jota on erittäin vaikea tavoittaa millään mittarilla, saatikka sitten, 
että käyntilukumäärät sen kertoisivat. ”Käyntien määrä on huono mittari siinäkin mielessä, 
että jos kirjaston tuottavuuden halutaan osoittaa nousseen, kirjaston henkilöstön kannattaa 
keskittyä vain käyntien lisäämiseen, millä puolestaan ei  välttämättä ole mitään yhteyttä 
sivistystehtävään  tai  haluttuihin  yhteiskunnallisiin  vaikutuksiin  kuten  syrjäytymisen 
ehkäisemiseen tai tasa-arvon lisäämiseen” (Saarelainen & Saarinen 2006, 8).

On  todettu,  että  suorien  vaikutusten  lisäksi  kirjastolla  on  vielä  enemmän  epäsuoria 
vaikutuksia, joita on lähes mahdoton osoittaa. Suora arvo eli merkitys on se, minkä yksilö 
saa hyötynä kirjastopalvelujen käyttämisen yhteydessä. Sen sijaan epäsuora merkitys taas 
on  se  hyöty,  jonka  joku  toinen  yksilö  tai  yhteisö  kokonaisuudessaan  vastaanottaa 
kirjastokäynnin  seurauksena.  (Bibliotekens  förtjänst  2007,  8.)  Näitä  arvoja  on  täysin 
mahdotonta survoa kvantitatiivisiin mittareihin – esimerkiksi kävijälukemat kun eivät kerro 
mitään ns. kolmansille osapuolille tulevista kirjastonkäyttämisen hyödyistä. 

Kirjastojen arviointia siis säädellään lailla, mutta arvioinnin ongelmaksi muotoutuu keinojen 
tuominen kirjastoalan ulkopuolelta: tyypillinen lähde on liikemaailma. Niinpä kirjastoja on 
arvioitu kuten liikelaitoksia, jotka tuottavat määrällisesti tai rahallisesti mitattavia tuloksia. 
(Kohta 2006, 5.) Esimerkiksi lainausluvut ovat monessa kunnassa merkityksellinen mittari 
arvioitaessa kirjaston toimintaa. 

Kirjaston  vaikuttavuuden  arvioimiseksi  on  kuitenkin  tehty  tutkimuksia,  joissa  kirjaston 
vaikuttavuus on laskettu rahan arvoksi.  Asiaa on tutkittu monessa maassa: esimerkiksi 
British Library:n teettämä tutkimus kirjaston vaikuttavuudesta Englannin kansantalouteen 
toi tulokseksi, että jokainen kirjastoon sijoitettu punta tuotti 4,40 puntaa kansantaloudelle 
(Pung ym. 2004). 

Amerikkalaisissa julkisen kirjaston markkina-arvoa mittailevissa tutkimuksissa on päädytty 
tuloksiin,  joissa jokainen kirjastoon sijoitettu dollari  tuottaa yhteisölle takaisin arvoa 1,3 
dollarista  10  dollariin  (Bibliotekens  förtjänst  2007,  14–16).  Kirjastojen  tuotosten  ja 
vaikuttavuuden mittaaminen yhdessä on hyvin ongelmallista. Kirjaston kaikille palveluille 
on erittäin vaikeaa tuottaa tai laskea arvoa, mutta tutkimusten valossa näyttää silti siltä, 
että  kirjastoihin  panostetut  rahamäärät  tulevat  takaisin,  usein  jopa  moninkertaisesti. 
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Kirjastojen  kokonaismerkitystä  on  silti  mahdotonta  laskea  rahassa.  Myöskään  vertailu 
toisiin kirjastoihin ei onnistu pelkkien kvantitatiivisten mittareiden valossa: on selvää, että 
hyöty kirjastosta yhdellä maantieteellisellä alueella voi olla tyystin toista toisella alueella. 

Arvioinnissa  ongelmallisimpana  voi  pitää  palvelujen  tason  mitattavuutta:  määrälliset 
mittarit, kuten esimerkiksi lainaa/asukas tai käyntejä/asukas tavoittavat huonosti kirjastojen 
palvelujen merkitystä ja vaikuttavuutta. Saarelainen & Saarinen (2006) listaavat erilaisia 
kirjaston vaikutuksia seuraavasti: ”lasten lukutaidon kehittyminen, aktiivisten kansalaisten 
tiedontason  nousu,  suvaitsevaisuuden  lisääntyminen,  tietoverkkojen  käyttövalmiuksien 
parantuminen,  syrjäytymisen  ehkäisy,  kulttuurisen  lukutaidon  lisääntyminen,  taiteiden 
harrastuksen  kasvaminen,  viihtyisyyden  ja  ilon  lisääntyminen.”  Kuten  aiemmin  on  jo 
mainittu, näitä on vaikea ilmaista numeroin, puhumattakaan vuosineljänneksittäin tai edes 
vuosittain laskemisesta (emt. 23). 

Opetusministeriön  kirjastopoliittisen  työryhmän  suosituksia  voidaan  pitää  lähtökohtana 
yhteistä  palvelutasoa  eri  kirjastoyksiköille  määriteltäessä.  Tiedon  saatavuuden  ja 
palvelujen saatavuuden kriteereinä voidaan pitää aineiston hankinnan suosituksia  (400 
uutta  kirjaa  /  as  /  vuosi,  100  muuta  aineistoa  /  as  /  vuosi)  ja  henkilöstön  määrän 
tavoitetasona 1 henkilötyövuosi / 1000 asukasta. Palvelujen käytön arvioinnin suosituksina 
ovat fyysisten kirjastokäyntien määrä (vähintään 10 käyntiä / asukas) ja lainausten määrä / 
asukas (vähintään 18 lainaa). (Kirjastopoliittinen ohjelma 2001 - 2004.) 

Mahdollisesti toiminnan tason ja palveluiden laadun mittariksi voidaan valita tavoitetasoksi 
esimerkiksi  maakunnan,  läänin  tai  maan  keskiarvo.  Näiden  toteutuneiden  lukujen 
valinnassa on se ongelma, että ne voivat jäädä kauas opetusministeriön kirjastopoliittisen 
työryhmän  asettamasta  tavoitetasosta.  Mikäli  näihin  tyydytään,  voi  olla,  että  luodaan 
negatiivinen kierre, jolla edesautetaan kirjastojen asteittaista kurjistumista.

Yllä mainitut mittarit eivät kuitenkaan yksin riitä kirjaston toiminnan kuvaajiksi. Saarelainen 
& Saarinen (2006) ovat esittäneet Lapin maakuntakirjaston asiantuntijapalvelujen mittarit, 
jotka  jakautuvat  henkilökohtaisiin  palveluihin,  toistuviin  tapahtumiin  ja  kertaluontoisiin 
tapahtumiin.  Näille  asiantuntijapalveluille  on  annettu  myös  painokertoimet,  jotta  nämä 
varsin  erilaisia  asioita  sisältävät  mittarin  elementit  saataisiin  mahdollisimman 
yhteismitallisiksi. (emt. 18 - 19.) 

Henkilökohtaiset  palvelut koostuvat  tietopalvelusta ja  verkkotietopalvelusta (asiakkaiden 
opastus, aineiston paikantaminen, tiedonhaku ja löydetyn tiedon arviointi) kaukopalvelusta 
ja  kotiseutuaineistoista  (kulttuuriaineistojen  digitointi  ja  välittäminen verkon kautta  sekä 
aluetietokantojen  siirtäminen  kansallisiin  verkkopalveluihin).  Tietopalvelua  ja 
verkkotietopalvelua  sekä  kaukopalvelua  mitataan  toimeksiantojen  lukumäärällä, 
kotiseutuaineistopalveluja taas toimenpiteiden lukumäärällä. Henkilökohtaisten palvelujen 
painokertoimeksi on määritelty 10. (emt. 19.)

Toistuviin tapahtumiin kuuluvat käyttäjäkoulutus (koululais- ja päiväkotikäynnit ja opettajien 
opastaminen),  verkkopalveluiden  käyttöön  opastaminen  (tietokantojen  käytön  opastus, 
ikääntyvien  verkkokurssit  sekä  kirjaston  tietoteknisten  laitteiden  ja  ohjelmien  opastus), 
maakuntakirjaston  kehittämisohjaus  (kirjastojen  henkilökunnan  työkokoukset  ja 
työnohjaus,  koulutustilaisuudet  ja  kehittämissuunnitelmat),  lastenkirjastotapahtumat 
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(satutunnit,  minikino  ja  sanataidekerho).  Näitä  kaikkia  mitataan  myös  tapahtumien 
lukumäärällä. Toistuvien tapahtumien painokerroin on 200. (emt. 19.)

Kertaluontoisiin tapahtumiin  on listattu  aineiston esittelyt  (kirjavinkkaus,  aiheluetteloiden 
laadinta,  aineistonäyttelyiden  laadinta)  ja  kulttuuritapahtumat  (yleisöluennot,  konsertit, 
kirjailijavierailut,  kuvataidenäyttelyt  ja  kampanjat).  Kirjavinkkaus  ja  kulttuuritapahtumat 
mitataan tapahtumien lukumäärällä, aiheluetteloiden laadinta luetteloiden lukumäärällä ja 
näyttelyiden laadinta näyttelyiden lukumäärällä. Kertaluontoisten tapahtumien painokerroin 
on 400. (emt. 19.) Satakunnan alueen kirjastoissa toteutetaan jo monia yllä mainituista 
asiantuntijapalveluista,  joten  niiden  lukumääräinen  laskeminen  tuskin  tuottaisi  suurta 
lisätyötä.  Lukumääräisiä  tavoitteita  asetettaessa  on  muistettava  alueen  kirjastojen 
erilaisuus. Yllä esitelty asiantuntijapalvelujen mittari olisi kuitenkin helposti räätälöitävissä 
kullekin kirjastolle. Mittaria voisi tarkentaa vielä laskemalla toistuvien ja kertaluontoisten 
tapahtumien osallistujamäärät ja asettamalla niihin realistinen tavoitetaso.

Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto on mitannut asiakastyytyväisyyttä 
kyselyillä  säännöllisesti  viime  vuosina.  Asiakaspalvelun  laatu  on  yksi  Porin 
kaupunginkirjaston  kriittinen  menestystekijä,  jota  siis  mitataan  asiakaskyselyllä  (Porin 
kaupungin talousarvio 2007 2006, 84). Kyselyn tavoitteena on saavuttaa ”hyvä” taso (eli 
taso 4, kun kysely on viisiportainen eli sanallisina asteikon tasot ovat ”erittäin huono” = 1, 
”melko huono” = 2, ”tyydyttävä” = 3, ”melko hyvä” = 4, ”erittäin hyvä” = 5). Satakunnan 
alueen kirjastot ovat hankkineet lisenssit Webropol-ohjelmistoon, jolla asiakaskyselyjä voi 
toteuttaa helposti internetissä. Niinpä yhteisesti määritellyn asiakaskyselyn toteuttaminen 
onnistuu helposti.  Yhteistä palvelutasoa määriteltäessä ja sen toteutumista arvioitaessa 
tarkasti  suunnitelluilla  asiakaskyselyillä  saadaan  tietoja  palvelujen  tasosta  asiakkaiden 
silmin.

Opetusministeriön  laatusuositukset  yhdistettynä  asiantuntijapalvelujen  mittaamiseen 
antavat  huomattavasti  tarkempaa  kuvaa  kirjastojen  toiminnasta.  Kun  tähän  vielä 
yhdistetään asiakaskyselyin saatava asiakastyytyväisyyden tulos ja jokaiselle osa-alueelle 
annetaan  jokin  yhteisesti  määriteltävä  painokerroin,  päästään  jo  huomattavasti 
kattavampaan  arviointiin  kirjastojen  toiminnan  tuloksista  kuin  mitä  esimerkiksi  pelkät 
lainausluvut  kirjastojen  toiminnasta  antavat.  Toteutuneiden  lukujen  seuranta  antaa 
mahdollisuuden  kehittää  ja  arvioida  toimintaa.  Samalla  näin  luodut  mittarit  toimivat 
palvelutason määrittelijänä yhteistoimintasopimuksessa.

4.2.1.2 Henkilöstön asema

Henkilöstön siirtoon voidaan usein soveltaa liikkeen luovutusta koskevaa lainsäädäntöä 
(Kunnallisesta  viranhaltijasta  annettu  laki  2003/304,  25  ja  39  §  sekä  Työsopimuslaki 
2001/55  1:10  §  ja  7:5-6  §).  Säännöstö  on  sisällöllisesti  sama  sekä  työsuhteiseen 
henkilöstöön että kuntien viranhaltijoihin sovellettaessa. Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan 
työnantajan liiketoiminnan tai sen osan tai kunnan tai kuntayhtymän toiminnallisen osan 
luovuttamista  toiselle  työnantajalle,  jos  luovutettava  osa  pysyy  luovutuksen  jälkeen 
samana tai samankaltaisena. (Suomen kuntaliitto 2005, 9). Seutukirjastossa kysymys on 
juuri tästä: toiminta pysyy samankaltaisena kuin ennenkin. 
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Koska voidaan esittää, että kysymyksessä on liikkeenluovutus, henkilöstö siirtyy uuden 
työnantajan  eli  luovutuksensaajan  palvelukseen  suoraan  lain  nojalla.  Käytännössä 
irtisanomista  ei  tarvita.  Luovuttava  kunta  lakkauttaa  ne  virat,  joiden  henkilöt  siirtyvät 
luovutuksensaajan palvelukseen.  Vastaanottava  kunta taas perustaa vastaavat  virat  tai 
organisoi  tehtävät  uudelleen.  Työsopimussuhteisten  henkilöiden  osalta  kysymys  on 
yksityisoikeudellisesta  sopimussuhteesta,  jolloin  tointa  ei  tarvitse  erikseen  perustaa  tai 
lakkauttaa.  Luovutuksensaajan on kuitenkin syytä  tehdä uudet työsopimukset  tai  antaa 
viranhoitomääräykset henkilöstölle, vaikka se siirtyykin automaattisesti luovutuksensaajan 
palvelukseen.  Viranhaltijoiden ja  työntekijöiden palvelussuhteen ehdot  säilyvät  entisinä. 
Siirtyvän  henkilöstön  ansaitut  ja  pitämättä  olevat  vuosilomat,  säästövapaat, 
lomarahavapaat yms. siirtyvät luovuttajalta sellaisinaan luovutuksensaajan palveluksessa 
pidettäviksi. (Suomen kuntaliitto 2005, 10 - 11.)

Luovutuksensaaja ei  voi  päättää palvelussuhteita  pelkän luovutuksen perusteella,  vaan 
irtisanomiselle on oltava laissa säädetyt perusteet. Viranhaltija tai työntekijä ei myöskään 
voi vastustaa siirtymistä yksipuolisesti ja jäädä luovuttajan palvelukseen. Henkilön ollessa 
haluton  siirtymään  hän  voi  irtisanoa  itsensä  normaalia  lyhyemmällä  irtisanomisajalla. 
Siirtyvän  määräaikaisen  henkilöstön  suhteen  noudatetaan  samoja  periaatteita  kuin 
toistaiseksi  voimassa  oleviin  palvelussuhteisiin,  määräaikainen  virkamääräys  tai 
työsopimus päättyy siinä ilmoitetun päättymispäivän mukaan. (emt. 11.)

Kuten aiemmin on jo  mainittu,  yhteistoimintasopimuksessa on määriteltävä  tarkasti  se, 
miten kunnat vastaavat eläkemenoperusteisten eläkemaksuista. Jos kukin sopijakunnista 
vastaa  omalta  palvelusajaltaan  kertyvistä  eläkemaksuista,  ei  isäntäkunnankaan 
palveluksessa ennen siirtymäaikaa olleiden henkilöiden myöhempiä eläkemenoperustaisia 
maksuja saa sisällyttää yhteisten palvelujen hinnoitteluun. Niiden on jäätävä isäntäkunnan 
vastuulle  kokonaan  aikaisemmalta  palvelusajalta  samalla  tavalla,  kuin  toisetkin 
sopimuskunnat  joutuvat  maksamaan  ne  oman  kunnan  palveluksessa  olon  ajalta. 
Työkyvyttömyyseläkkeistä, yksilöllisistä varhaiseläkkeistä ja työttömyyseläkkeistä peritään 
omavastuumaksu yleensä siltä yhteisöltä, jonka palveluksesta eläkkeelle siirrytään. Niinpä 
näidenkin omavastuumaksujen suhteen on yhteistoimintasopimuksessa määriteltävä se, 
miten sopijakunnat vastaavat omavastuumaksuista. Sopimuksessa on suotavaa käydä läpi 
myös siirtyvän henkilöstön kertyneen lomapalkkavelan jakaminen ja käsittely.  (Suomen 
kuntaliitto 2005, 8-9.)

4.2.1.3 Kiinteistöt ja irtaimistot

Useassa  Satakunnan  kunnassa  kirjasto  toimii  sille  varta  vasten  rakennetussa 
rakennuksessa. Kirjastojen irtaimistoista suurin osa on kirjastoaineistoa ja muuta kirjastoa 
varten suunniteltua materiaalia (kirjastovälineistö ja -tarpeisto). Sen olisi suotavaa siirtyä 
seutukirjastoratkaisussa seutukirjaston käyttöön korvauksetta. Kuntien kirjastokiinteistöt ja 
-tilat voisivat pysyä edelleen kuntien omistuksessa ja kunnat vastaisivat niiden ylläpidosta. 

Tulevasta  kirjastoaineiston  ja  -tarpeiston  hankinnasta  vastaisi  seutukirjasto,  joka 
sisällyttäisi  kustannukset  sopimuskuntien  sopimuksiin  niillä  ehdoilla,  jotka 
yhteistoimintasopimuksessa  säädetään.  Esimerkiksi  seutukirjaston  ostama  aineisto 
voitaisiin edelleen osoittaa kuhunkin sopijakunnan kirjastoon kuuluvaksi, jotta sopimuksen 
mahdollisesti purkautuessa aineisto olisi kyseisen kunnankirjaston omistuksessa. 
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Kirjastoautojen  suhteen  on  mahdollista  menetellä  joko  niin,  että  ne  säilyvät  kuntien 
omistuksessa, jotka edelleen ylläpitäisivät ja huoltaisivat niitä. Toinen vaihtoehto on, että 
ne  annettaisiin  korvauksetta  seutukirjaston  omistukseen,  joka  vastaisi  tulevaisuudessa 
niiden ylläpidosta ja huollosta. Kirjastoautojen tilat, kunto, ylläpito jne. on joka tapauksessa 
selvitettävä  erillisessä  selvitystyössä,  ennen  kuin  niiden  käytön  ja 
kustannustenjakoperusteiden suhteen voidaan tehdä päätöksiä.

4.2.1.4 Kustannusten jakaminen

Seutukirjaston  kustannusten  määrittelyn  pohjaksi  voidaan  ottaa  sopimuksen  solmintaa 
edeltävän  vuoden  kirjastojen  toiminnan  nettokulut,  mikä  tarkoittaa  toimintakuluista 
vähennettyjä  tuloja,  kiinteistömenoja  ja  pääomavuokria.  Hallinnon  osuutta  on 
todennäköisesti kustannuksissa huomioitava kustannusten kasvuna, mutta toisaalta taas 
voidaan  arvioida,  että  yhteistoiminta  tuottaa  pitkällä  tähtäimellä  säästöjä  (esimerkiksi 
tietotekniikka-  ja  lisenssikulut,  aineistokulut).  Seutukirjaston  synnyttämisestä  koituu 
kirjastoille kuitenkin aluksi  lisäkustannuksia esimerkiksi  aineisto- ja asiakasrekistereiden 
harmonisoimisesta.  Satakunnan  kirjastojen  pääasiallinen  kirjastojärjestelmän  toimittaja 
ATP on arvioinut, että nämä kustannukset olisivat Satakunnassa noin 60 000 euroa, jos 
kaikkien  kuntien  aineisto-  ja  asiakasrekisterit  yhdistettäisiin  (lisäksi  Kankaanpään 
kirjastojärjestelmän muuttaminen Origo-kirjastojärjestelmäksi maksaisi arviolta noin 23 000 
euroa.) (Koponen 2007). Näihin kuluihin voi kuitenkin saada Opetusministeriöltä erillistä 
tukea eli  valtionavustusta kuntien yhteisten kirjastolaitosten toiminnan tukemiseksi. Tätä 
tukea voi saada 1-3 ensimmäisen toimintavuoden aikana. (Opetusministeriö 2007.)

Seudullisen  kirjastoratkaisun  kustannusten  jakoperusteena  olisi  suotavaa  käyttää 
asukaslukua,  sillä  kirjastopalveluja  käytetään  Satakunnassa  jo  paljon  yli  kuntarajojen. 
Lisäksi, kuten aiemmin on jo todettu, kirjaston palvelujen tuotteistaminen ja muuntaminen 
rahalliseen arvoon on erittäin vaikeaa, koska palvelut sisältävät paljon elementtejä, joita ei 
voida rahana määritellä (esimerkiksi syrjäytymisen ehkäiseminen). 

Asukaslukupohjaisen  kustannustenjakomallin  vahvuutena  voidaan  pitää  sitä,  että  sen 
avulla  voidaan  tasata  palvelujen  laatua  ja  saatavuutta  sopimuskuntien  alueella.  Tämä 
koskee myös niitä  alueita,  joissa yhteistoiminta on pitkälle kehittynyttä,  välimatkat  ovat 
lyhyitä ja palveluja käytetään jo seudullisesti. (Lovio 2006, 16.) 

Ongelmalliseksi kustannustenjako asukaspohjaisesti muodostuu silloin, kun kunnat liittyvät 
seudulliseen  ratkaisuun  vähitellen.  Tällöin  toiminnan  pitkäjänteinen  taloudellinen 
suunnittelu  voi  olla  hankalaa,  kun  nettotoimintakulut  kirjastojen  välillä  voivat  erota 
toisistaan  huomattavasti.  Ratkaisuna  tähän  ongelmaan  voi  suositella  sitä,  että 
ensimmäisenä  vuonna  mukaan  liittyvien  kirjastojen  nettokulujen  yhteissumma  jaetaan 
asukasmäärällä. Tämä asukaskohtainen luku voi toimia pohjalukuna myöhemmin mukaan 
liittyville  kirjastoille  (julkisten  menojen  hintaindeksiin  sidottu  vuosikorotus  olisi  myös 
suotavaa ottaa mukaan laskelmaan,  sillä  se takaisi  seutukirjastolle  toimintaedellytysten 
säilymisen uuden jäsenen liittyessä mukaan).
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4.2.2 Henkilöstö

Henkilöstön asemaa sopimusteknisesti käsiteltiin edellisessä luvussa, joten tässä sitä ei 
enää  toisteta.  Sen  sijaan  tässä  käsitellään  konkreettisia  käytännön  toimenpiteitä 
seudullisessa kirjastossa eli sijaisratkaisuja ja työkiertoa.

Seudullisessa kirjastoratkaisussa jokaiselle  henkilöstön jäsenelle  voidaan määritellä  ns. 
kotikirjasto, joka on työntekijän pääasiallinen toimipaikka. Työntekijöiden joukosta voidaan 
valita  työntekijöiden  suostumuksella  ns.  kiertävät  työntekijät,  jotka  toimivat  sijaisina 
esimerkiksi  koulutustapahtumien tai  sairaustapausten vuoksi.  Välimatkojen  soisi  olevan 
kohtuullisia,  joten  koko  Satakunnan  alueella  voisi  olla  esimerkiksi  kolme  kiertävää 
työntekijää, yksi kunkin seutukunnan alueella. Työmatkojen korvaamisesta on syytä sopia 
erikseen.

Työkierto  eli  tehtävä-,  henkilöstö-  tai  henkilökierto,  on  yksi  kokemuksellisen  oppimisen 
muodoista. Työkierto pyrkii lisäämään henkilöstön osaamista ja parantamaan motivaatiota 
ammattitaidon  laajentamista  unohtamatta.  On  esitetty,  että  työkierto  kehittää  yksilöä 
kokonaisavaltaisemmin  kursseihin  verrattuna.  Julkisella  sektorilla  uraudutaan  työhön 
helposti, joten työkierto olisi oiva apu kaavoihin kangistumista vastaan, vaikka se vaatiikin 
rohkeutta ja aktiivisuutta sekä esimiehiltä että työntekijöiltä. (Pohjalainen 2006, 80 - 82.) 
Satakunnassa kirjastot  ovat  tyypillisesti  pieniä  yksiköitä,  joissa  toimitaan joko  yksin  tai 
hyvin  vähäisillä  henkilöresursseilla.  Oman  työssäjaksamisen  kannalta  väliaikainen 
työskentely  esimerkiksi  maakuntakirjastossa  tuottaisi  varmasti  uusia  ideoita  omassa 
yksikössä toimimiseen. Varsinkin yksin työtä tekevien uskoisi arvostavan mahdollisuutta 
mielipiteiden  vaihtoon  kollegoiden  kanssa  työvuoron  aikana.  Jos  mahdolliseen 
seutukirjastoon mukaan lähtevien kuntien työntekijät siirtyvät seutukirjaston isäntäyksikön 
työntekijöiksi,  työkierrosta  saisi  oivaa  apua  motivaation  ylläpitämiseen  ja  toiminnan 
kehittämiseen.  

4.2.3 Aineisto

4.2.3.1 Aineiston hankinta ja käsittely

Asiakkaille näkyvin toiminnan ydin, fyysisen aineiston lainaaminen, säilynee samana vielä 
pitkään. Sähköisiä kirjoja on Satakunnan alueelle hankittu vielä aika vähän, sillä kysyntä 
on toistaiseksi ollut heikkoa. Sähköisiin tietokantoihin pääsyn käytäntönä on nykyään se, 
että Pori maakuntakirjastona toimii Finelib-aineistojen välittäjänä alueen kunnankirjastoille 
mahdollisuutta ostaa lisenssejä (usein asukaslukuun sidottuja) tietokantoihin. Moni kirjasto 
kokee,  että  niille  ei  ole  vielä  tarvetta,  mutta  ajat  muuttuvat.  Nykyinen  nuorempi 
asiakaspolvi on jo hyvin tottunut käyttämään sähköisiä aineistoja, joten on oletettavissa, 
että  niiden  kysyntä  saattaa  kasvaa  jo  lähitulevaisuudessa.  Sähköisten  aineistojen 
saatavuus  ulottuisi  jokaiseen  toimipisteeseen,  jos  niitä  hankittaisiin  tai  lisensoitaisiin 
seutukirjastoon.

Tällä hetkellä Satakunnan kirjastoissa aineiston hankinta on jakautunut hankintarenkaisiin 
ja  itsenäiseen  hankintaan.  Hankintarenkaiden  etuna  ovat  suuret  ostot,  jolloin 
alennusprosentitkin ovat suuremmat kuin itsenäisesti hankittaessa. Satakunnan kirjastojen 
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suurin  kirja-aineiston  hankintarengas  on  Porin  hankintatoimiston  kilpailuttama.  Tähän 
renkaaseen  kuuluu  Porin  lisäksi  15  alueen  kuntaa  (Harjavalta,  Honkajoki,  Huittinen, 
Kankaanpää,  Kiikoinen,  Kokemäki,  Lavia,  Luvia,  Merikarvia,  Nakkila,  Noormarkku, 
Pomarkku,  Siikainen,  Ulvila,  Vampula).  Rauman  kirjaston  kirjahankintarenkaaseen 
kuuluvat  myös  Kiukainen  ja  Eura.  Köyliön  ja  Säkylän  kirjastojen  hankintarenkaaseen 
kuuluu näiden kuntien lisäksi Lapin kunnankirjasto. Eurajoki, Jämijärvi ja Karvia hankkivat 
kirja-aineistonsa  itsenäisesti.  Porin  lehtihankintarenkaaseen  kuuluvat  Harjavalta, 
Honkajoki,  Huittinen, Luvia,  Merikarvia, Nakkila, Noormarkku ja Ulvila (Porin kaupungin 
hankintatoimi 2007). AV-aineistot hankitaan edelleen epäkeskitetysti  ja itsenäisesti, sillä 
alalla on paljon pieniä toimijoita, joilta aineistoa voi saada välillä huomattavan edullisesti. 

Seutukirjastoratkaisussa  pienet  toimijat  voittaisivat  paljon  alennusprosenteissa,  kun 
hankintojen kilpailutus voitaisiin keskittää alueen suurimman kunnan niskoille. Lisäksi tämä 
takaisi kilpailuttamisen oikeellisuuden ilman mahdollisia oikeusprosesseja, sillä isommista 
kaupungeista  löytyy  usein  hankintoihin  keskittynyt  yksikkö,  hankintatoimisto.  Vaikka 
yhteiseen seutukirjastoratkaisuun ei alueella päädyttäisikään, kannattaisi kaikkien kuntien 
harkita vakavasti ainakin kirjahankintojen kilpailuttamista yhdessä, sillä suuret alennukset 
takaavat enemmän ja parempia aineistoja asiakkaille. 

Aineiston  valinnan  olisi  suotavaa  pysyä  edelleen  kunnallisissa  toimintayksiköissä,  sillä 
niillä  on  alueen  ja  sen  asiakkaiden  paras  tuntemus  eli  ymmärrys  siitä,  mitä  aineistoa 
paikallisesti  halutaan.  Seudullisessa  kirjastoratkaisussa  voitaisiin  määritellä  yhteinen 
kokoelmapolitiikka  ja  siihen  liittyvä  hankintasäännöstö  alueellisia  erityispiirteitä 
unohtamatta. Seutukirjastoon voisi hankkia vaikkapa vain yksi tai pari kappaletta aineistoa, 
jota  harvoin  lainataan,  ja  näin  säästyneet  rahat  voitaisiin  käyttää  esimerkiksi  kalliisiin 
aineistoihin,  jolloin  aineistovalikoima  laajenisi.  Aineiston  käsittelemisen  lainauskuntoon 
voisi  keskittää  seutukirjaston  pääkirjastoon,  jolloin  se  vapauttaisi  kunnallisissa 
toimintayksiköissä henkilöstövoimavaroja muun toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Tämä järjestely sitoisi pääkirjaston henkilöstövoimavaroja jossain määrin enemmän kuin 
aikaisemmin  riippuen  seutukirjastoon  liittyvien  kuntien  määrästä  ja  koosta.  Ratkaisun 
käytäntöjä  pitäisi  tietysti  harkita  uudelleen  sitä  mukaa,  kun  seutukirjaston  jäsenmäärä 
kasvaisi.  Mahdollista  olisi  myös  säilyttää  käytäntö  nykyisellään  eli  sellaisena,  että 
jokaisessa  kunnankirjastossa  käsitellään  omaan  kirjastoon  saapuva  aineisto 
lainauskuntoon – monissa pienissä kirjastoissa kun aineiston lainauskuntoon saattaminen 
koetaan tehtävänä, jota voi toteuttaa hiljaisina aikoina lainaustiskillä tai sen läheisyydessä. 

4.2.3.2 Aineiston liikkuvuus

Eräs maakuntakirjaston tehtävistä on lainata kirjastoaineistoa ilmaiseksi alueen kirjastoille. 
Porin maakuntakirjasto on solminut vuonna 2001 Suomen Postin (nykyinen Itella) kanssa 
kuriirikuljetussopimuksen kirjastoaineiston toimittamisesta maakunnan kunnankirjastoihin. 
Kuljetukseen  kuuluvat  kaikki  muut  kunnankirjastot  paitsi  Eurajoki  ja  Köyliö. 
Maakuntakirjastosta tilattu aineisto on tähän saakka postitettu Eurajoelle, mutta Eurajoen 
kirjasto  aikoo  liittyä  mukaan  maakuntakuljetukseen  vuoden  2008  alusta.  Köyliöön 
toimitettava  maakuntakirjaston  aineisto  tilataan  yleensä  Säkylästä  käsin.  Kuljetus 
maakuntakirjastosta saavuttaa aina kulloisenkin kunnankirjaston kerran viikossa. 
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Seutukirjastosuunnitelmia  ajatellen  maakuntakirjastokuljetus  toimii  mainiosti,  eikä 
järjestelyä  ole  syytä  ainakaan  vähentää.  Mikäli  Satakunnassa  päädytään 
seutukirjastoratkaisuun, aineistoa olisi syytä kuljettaa ainakin kaksi kertaa viikossa, sillä se 
takaisi  asiakkaille  aineiston  nopean  saatavuuden.  Järjestelyt  ovat  kiinni  siitä,  kuinka 
monen kirjaston seutukirjasto syntyisi. 

Logistiikkaa suunniteltaessa esimerkkejä löytyy, sillä alueellisia aineiston kuljetuskokeiluja 
on  parhaillaan  käynnissä  esimerkiksi  Hämeenlinnan  seudulla.  Lähialueiden  asiakkaat 
voivat palauttaa kokeilun piirissä olevista kirjastoista lainaamansa aineiston mihin tahansa 
näistä kirjastoista. Asiakkaat voivat tehdä maksullisen seutuvarauksen näistä kirjastoista. 
Aineistoa  kuljetetaan  kolme  kertaa  viikossa.  (Hämeenlinnan  kaupunginkirjasto  2007b.) 
Etälainauskokeilu Kaarinan ja Turun välillä on tarkoitus aloittaa toukokuussa 2008, jolloin 
Varsinais-Suomen kirjastoasiakkaista jo 62 % on etälainauksen piirissä (Maunu 2007). 

Jo  toimivista  kuljetusjärjestelmistä  on  syytä  mainita  Lapin  kirjastojen  Rekku-
kuljetusjärjestelmä,  jossa  yksityinen  kuljetusliike  tavoittaa  Lapin  pitkistä  välimatkoista 
huolimatta alueen kirjastot yhdestä kolmeen kertaa viikossa. Myös etälainaus toimii Lapin 
kirjastoissa oivallisesti siten, että asiakas voi verkossa varata aineiston ja määrittää sen 
noutopaikaksi  jonkin  alueen  kirjastoista,  ja  aineisto  toimitetaan  asiakkaan  haluamaan 
paikkaan kahden euron kuljetusmaksulla. Mukana etäkäytännössä ovat Lapin kirjastojen 
lisäksi  Oulun  ja  Kainuun  maakuntakirjastot.  (Saarinen  2007.)  Tällaisen  käytännön 
suunnittelemista ja käyttöönottoa kannattaa pohtia myös Satakunnassa alueellisesti joka 
tapauksessa,  toteutui  seutukirjasto  tai  ei.  Varsinkin  niille  asiakkaille,  joilla  ei  ole 
mahdollisuuksia päästä fyysiseen kirjastotilaan, tällaisesta mahdollisuudesta olisi suuri etu. 
Väestön ikääntyessä tämän kaltaisia ratkaisuja on todennäköisesti pakko miettiä maamme 
joka kolkassa. 

Usein  kirjastoalan  ammattilaiset  ovat  huolestuneita  siitä,  mitä  pienten  kirjastojen 
uutuusaineistolle tapahtuu, jos kirjasto on mukana seudullisessa ratkaisussa. Kannattaa 
muistaa,  että  alueen  isot  kirjastot  yleensä  hankkivat  uutuusaineistoa  lukumääräisesti 
huomattavasti  enemmän kuin  pienet  kirjastot,  joilla  on  mahdollisesti  vain  yksi  kappale 
kyseistä aineistoa. Vaikka siis  isojen kirjastojen varausjonot voivat  olla pitkät,  ne myös 
purkautuvat nopeahkosti. Ongelma on ratkaistavissa myös siten, että kukin kirjastoyksikkö 
säilyttää  oman  paikallisen  varausjononsa,  jolloin  lähialueen  asukkaat  saavat  uutuuden 
käsiinsä kohtalaisessa ajassa. Kun paikallinen jono on purettu, voidaan aineistoa siirtää 
purkamaan  isomman  yksikön  varausjonoa,  mikäli  sellaista  vielä  on.  Koska  aineistoa 
hankitaan kirjastojen perustoimintaa eli lainaamista varten, on ydinideana ”parempi kirja 
lainassa  kuin  hyllyssä”.  Satakunnan  maantieteellinen  tiiviys  on  etu  myös  siinä,  että 
kuljetusfrekvenssin ollessa tiheä aineisto ei makaa matkalla, vaan pääsee noutopisteisiin 
ripeähkösti.  Yksi  mahdollisuus  on,  että  yhteisestä  seutukirjaston  aineistosta  tehdään 
kelluvaa eli se liikkuisi tarpeen mukaan aina sinne, missä kysyntää on. 

4.2.4  Hallinnon järjestäminen

Seuraavassa  käsitellään  seudullisen  kirjaston  hallintoa  keskeisin  osin.  Kohteena  ovat 
kirjastojen  johtaminen  sekä  luottamushenkilöjärjestelmä  toiminnan  ohjaamisessa.  On 
kuitenkin  muistettava,  että  seudullisen  kirjaston  hallinnon  järjestäminen  ja  siitä 
päättäminen kuuluu ensisijaisesti palvelujen tuottajalle eli isäntäkunnalle.

Satakunnan seutukirjastoselvitys, 54 / 75 



4.2.4.1 Kirjastojen johtaminen

Tällä  hetkellä  (syksyllä  2007)  monessa  satakuntalaisessa  kunnassa  on  varsin  pätevä 
kirjastotoimenjohtaja.  Tätä  asiantuntijuutta  ei  suinkaan  kannata  heittää  hukkaan 
minimoimalla  vastuuta  toiminnasta.  Mahdollisiin  seutukirjastoratkaisuihin  päädyttäessä 
jokainen  alueen  kirjastotoimenjohtajista  voisi  jäädä  kirjastonjohtajaksi  oman  kuntansa 
kirjastoyksikköön.  Niissä  kirjastoissa,  joissa  johtajaa  ei  ole,  jaettu  johtajuus  voisi  olla 
luonteva ratkaisu. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että läheisen kunnan kirjastonjohtaja 
ottaisi  suostumuksellaan  vastatakseen  myös  naapurikuntansa  kirjaston  käytännön 
toiminnan  sujumisesta.  Nämä  yksikkö-  tai  aluejohtajat  vastaisivat  oman  alueensa 
kirjastossa  tai  kirjastoissa  muun  muassa  yhdyskuntasuhteista,  lähiesimiestehtävistä  ja 
aineiston  valinnasta.  Kuten  aiemmin  on  jo  mainittu,  aineiston  hankinta  olisi  järkevää 
keskittää  ”keskuskirjastoon”  eli  alueen  suurimpaan  yksikköön.  Yksikkö-  /  aluejohtajat 
voisivat  kuitenkin  vastata  myös  esimerkiksi  harjoittelijoiden  ja  lyhytaikaisten  sijaisten 
rekrytoinnista ja oman alueensa kirjastobudjetin seurannasta ja toteutumisesta. 

Seudulliseen kirjastoratkaisuun mukaan tulevista kunnista isäntäkunnaksi nimetyn kunnan 
kirjaston  kirjastotoimenjohtaja  nimitettäisiin  koko  seutukirjaston  johtajaksi,  ja  hänen 
vastuullaan olisi koko seutukirjaston strateginen ja operatiivinen toiminta. 

4.2.4.2 Toiminnan ohjaus luottamushenkilötasolla

Seutukirjaston  poliittinen  toiminnanohjaus  voitaisiin  toteuttaa  siten,  että  mahdollinen 
seutukirjasto  toimisi  alueen  suurimman  kunnan  kirjastoasioista  päättävän  lautakunnan 
alaisena. Lautakunnan esittelijänä toimisi seutukirjastojohtaja. Lautakunnan jäsenyydestä 
olisi syytä neuvotella erikseen. Mahdollisesti sen jäsenistö voisi koostua seutukirjastoon 
mukaan tulevien kuntien edustajista  isäntäkunnan lautakunnan jäsenten rinnalla,  mutta 
mikäli  kokoonpanosta  tulisi  suuri,  päätöksenteko  ja  toiminnan  ohjaus  vaikeutuvat. 
Ratkaisuna tähän voisi sopia, että osa lautakunnan jäsenistöstä koostuisi seutukirjastossa 
mukana olevien kuntien jäsenistä. On myös mahdollista sopia, että lautakunnan jäsenyys 
olisi kiertävä kunnittain (esimerkiksi 2 vuotta / yksi kunta tai koko valtuustokausi eli neljä 
vuotta / yksi  kunta). Vuosittainen jäsenistön vaihtuvuus ei kuitenkaan ole suositeltavaa, 
sillä se vaikeuttaa toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä. 
  
Suotavaa  olisi  pitää  hallintomalli  mahdollisimman  kevyenä,  mutta  mikäli 
lautakuntatyöskentely  ei  tuntuisi  riittävältä  vaihtoehdolta,  lautakunnan ulkopuolelle  voisi 
perustaa  seutukirjaston  johtoryhmän,  jonka  jäseniksi  valittaisiin  jokaisesta  mukana 
olevasta kunnasta yksi  jäsen. Mikäli taas koettaisiin, että poliittista toiminnanohjausta ei 
tarvittaisi lautakuntatyöskentelyä enempää, voisi tähän seutukirjaston johtoryhmään valita 
kirjastoammatillisen  edustuksen  jokaisesta  mukana  olevasta  kunnasta.  Tällöin  tämä 
toimielin  voisi  pyrkiä  kehittämään  toimintaa  pitkäjänteisesti  ja  suunnitella  esimerkiksi 
talousarviota  tasapuolisesti  kaikkien  yksiköiden  kehittämiseen  tähtäävällä  tavalla. 
Joensuun  seutukirjastossa  johtoryhmän  muodostavat  alueen  kirjastojen  johtajat  ja 
päätöksenteon  periaatteena  on  yksi  ääni  /  kunta  /  kirjastonjohtaja,  ja  ratkaisu  on 
osoittautunut  toimivaksi  (Heikkinen  2007).  Johtoryhmä  voisi  toimia  esimerkiksi  lähinnä 
neuvoa-antavasti  ja  toimintaa  ohjaavana,  mutta  sen  jäsenillä  ei  olisi  äänivaltaa 
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isäntäkunnan lautakunnan kokouksissa, vaikka sen jäsenille voitaisiinkin antaa läsnäolo-
oikeus kokouksiin.

4.3 Mahdollisen seutukirjaston aluejakoja

Seuraavassa  esitetään  Satakunnan  seutukirjastovaihtoehtoja  alueellisesti.  Vaihtoehdot 
perustuvat maantieteeseen ja nykyisiin seutukuntajakoihin. Spekulaatioita tutkittaessa on 
muistettava, että kuntakentän kuohumisesta mahdollisesti seuraavat kuntaliitokset voivat 
muuttaa  kirjastojen  rahoitusta  radikaalistikin,  kun  osa  kunnista  toteuttaa  toimintojensa 
yhdistämisen. Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että todellisuudessa rahoitusosuudet voivat 
olla  tyystin  toiset,  koska  kaikki  kunnat  eivät  välttämättä  halua  liittyä  seudulliseen 
kirjastoratkaisuun  sen  tuomista  selvistä  eduista  huolimatta.  Lähtökohtaisesti  olisi  syytä 
sopia,  että  kuntien kirjastoja varten saamat valtionosuudet tilitettäisiin edelleen kunnille 
kuten tähänkin asti. 

Pohjana laskelmissa ovat siis alueen kirjastojen toteutuneet nettokulut (eli toimintakulut, 
joista on vähennetty tulot, kiinteistöjen hoitokulut ja pääomavuokrat) vuodelta 2006. Luvut 
on saatu kirjastoilta. Lisäksi Porin kaupunginkirjasto – Satakunnan maakuntakirjasto saa 
vuosittain  valtionosuutta  pelkästään  maakuntakirjastotoimintaan.  Tämä  luku  on  myös 
vähennetty laskelmista. Laskelmien pohjana on käytetty asukaslukuperustetta, sillä vaikka 
Satakunnan  kokonaisasukasluvun  arvioidaankin  tilastokeskuksen  mukaan  laskevan 
tulevina  vuosikymmeninä,  asukasluku  laskee  hitaasti,  joten  sillä  ei  ole  radikaaleja 
vaikutuksia  kuntakohtaisiin  maksuperuste-ehdotuksiin.  Lisäksi,  kuten  aiemmin  on  jo 
mainittu, suoriteperusteiset laskutavat (esimerkiksi lainoihin tai käynteihin perustuvat) ovat 
erittäin ongelmallisia kirjaston käytön luonteen vuoksi:  kirjastossa käydään paljon myös 
olemassa,  surffaamassa netissä,  lukemassa lehtiä  jne.,  eli  välttämättä  sieltä  ei  lainata 
mitään. Tämä ei silti tarkoita, etteikö asiakas voisi pyytää apua ja tietoa henkilökunnalta 
tuolloinkin, mikä taas sitoo henkilöstöresursseja. Käynteihin perustuvia laskutapoja on jo 
aiemmin  tässä  selvityksessä  kritisoitu  mittarin  epäluotettavuuden  vuoksi.  Tässä 
yhteydessä  on  myös  muistettava,  että  laskelmat  ovat  spekulaatioita  tilanteesta,  jossa 
KAIKKI kyseessä olevan alueen kirjastot liittyvät mukaan seutukirjastotoimintaan. 

Seudullisen  kirjastoratkaisun  synnyttämiseen  liittyvät  kulut  ja  säästöt  riippuvat 
seutukirjastoon  liittyvien  kuntien  määrästä  ja  toiminnan  aloittamiseen  saatavasta 
opetusministeriön  tuesta.  Esimerkiksi  Joensuussa  seutukirjaston  budjetissa  säästön 
arvioitiin olevan alle prosentin luokkaa, Kouvolan Suuressa suunnitelmassa taas säästöksi 
arvioitiin 2 %, mutta sen aikaansaannin edellytyksenä on palvelurakenteiden uudistaminen 
ja  päällekkäisten  toimintojen  karsiminen  muun  muassa  tukipalveluista 
(Seutukirjastotyöryhmä 2006, Lovio 2006). 

Liitteen 7 taulukoissa 1 – 5 sarake ”erotus nykyisiin nettomenoihin” tarkoittaa mahdollista 
kuntaan  kohdistuvaa  seutukirjaston  maksuosuutta.  Sarakkeessa  negatiiviset  luvut 
tarkoittavat, että kunta säästäisi nykyiseen verrattuna kyseisen summan, positiiviset luvut 
taas tarkoittavat, että kunnan pitäisi maksaa kyseisen summan verran lisää seutukirjasto-
osuutena.  Kuten  aiemmin  on  mainittu,  opetusministeriön  kautta  on  mahdollista  saada 
valtionavustusta  kuntien  yhteisten  kirjastolaitosten  toiminnan  tukemiseen  ensimmäisten 
kolmen vuoden aikana. 
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Tässä yhteydessä  on vielä  korostettava,  että  laskelmien pohjana on siis  vuoden 2006 
toteutuneet luvut. Tulevat kuntaliitokset ja muut palvelujen uudelleen järjestämiset tulevat 
muuttamaan laskelmien pohjaa suuresti tulevien vuosien osalta. 

4.3.1  Yhtenäinen Satakunta – Pori keskuskuntana

Tässä seutukirjastoehdotuksessa ovat mukana kaikki Satakunnan kunnat. 31.12.2006 oli 
asukkaita koko Satakunnassa yhteensä 229 360. Alueella oli 25 pääkirjastoa, 20 sivu- tai 
lähikirjastoa, 15 lainausasemaa ja viisi kirjastoautoa. Lainaajia oli asukkaista vuonna 2006 
yhteensä 45,1 % asukkaista eli 103 441 henkilöä. Kokonaislainaus alueella oli 4 818 261 
lainaa,  mikä  tekee  asukasta  kohden  21  lainaa.  Kirjastohenkilöstöä  oli  yhteensä  178 
henkilötyövuotta.  Alueen  kaikkien  kirjastojen  kokoelmien  koko  oli  yhteensä  2 110  899 
kappaletta kirjastoaineistoa.

Maksujakoperusteet  kunnan  nettokirjastomenoihin  perustuen  olisivat  asukasta  kohden 
35,60  €,  kun  kirjastojen  todelliset  yhteenlasketut  nettomenot  vuodelta  2006  jaetaan 
yhteenlasketulla  asukasluvulla.  Keskiarvoon  ei  ole  lisätty  mahdollisia  hallinnollisia 
lisäkustannuksia. Kuntakohtaiset maksuosuudet löytyvät liitteen 7 taulukosta 1. Taulukon 
mukaan  suurimmat  säästäjät  olisivat  Rauma  ja  Pori,  kolmantena  Lavia  (jonka 
kustannukset tulevat laskemaan jo vuoden 2007 toteutuvissa toimintamenoissa jo aiemmin 
mainitusta  henkilöstövähennyksestä  johtuen).  Eniten  joutuisivat  lisäämään  taloudellisia 
resursseja  kirjastoihinsa  Noormarkku  (jonka  on  tarkoitus  järjestää  tulevaisuudessa 
kirjastopalvelunssa yhdessä Porin kanssa), Eura (johon Kiukainen liittyy 1.1.2009 alkaen) 
ja Harjavalta. 

Asiakkaille  tämä  ratkaisu  olisi  varmasti  paras,  sillä  kirjastoaineistot  monipuolistuisivat 
huomattavasti. Myös toiminnan yhtenäistäminen esimerkiksi yhteisten käyttösääntöjen ja 
maksukäytäntöjen  muodossa  toisi  selkeyttä  kirjastojen  käyttämiseen.  Henkilöstölle 
järjestely  toisi  etua  muun  muassa  työnkierron,  vertaisryhmätuen  ja  ison  kaupungin 
henkilöstöetujen  muodossa.  Lisäksi  koko  alueen  kattava  seutukirjasto  mahdollistaisi 
esimerkiksi yhteisten virkojen perustamisen alueelle; keskusteluissa Satakunnan kirjaston 
johtajien kanssa kun nousi  toistuvasti  esiin pienten, resursseiltaan heikkojen kirjastojen 
toiminnan tila. Toimintaa haluttaisiin toki kehittää, mutta kuinka voi toteuttaa esimerkiksi 
kirjavinkkausta tai  tiedonhaun koulutusta,  jos työtunnit  ovat minimissä ja ainoa palkattu 
työntekijä  joutuu  keskittymään  asiakaspalveluun?   Ratkaisumallina  voisi  olla  vaikkapa 
kiertävä  lastenkirjastotyöläinen  ja  vinkkari.  Lisäksi  tietotekniikkakouluttaja  alueen 
kirjastoväelle  sekä  asiakkaille  voisi  olla  yhteinen,  kuten  myös  kiertävä 
tiedonhakukouluttaja. Näissä toimenkuvissa olisi hyvää myös se, että tekijä voisi keskittää 
osaamisensa  kehittämisen  näihin  loputtomasti  oppimista  vaativiin  kirjastotyön  lajeihin. 
Mahdollisuus olisi  siis  tehdä itsestään todellinen asiantuntija,  kun toimenkuva sisältäisi 
vain  näitä  erikoistehtäviä.  Pienille  kirjastoille  tämä seutukirjastoratkaisu takaisi  varmasti 
paremman tulevaisuuden. 

Hallinnollisesti  koko  Satakunnan  kattavasta  seutukirjastosta  voisi  tulla  erittäin  raskas, 
jäseninä kun olisi 25 kuntaa (kuntatilanne syksyllä 2007). Mikäli toimintaa ohjattaisiin ja 
hallittaisiin  yhdestä  lautakunnasta  käsin,  sen  työskentely  muuttuisi  käytännössä 
mahdottomaksi,  minkä lisäksi  jo  lautakunnan koolle  kutsuminen ja  sen kokoustaminen 
tulisi kalliiksi. Tähän olisi syynä jäsenten lukumäärä, mikäli kuntakohtaisissa sopimuksissa 

Satakunnan seutukirjastoselvitys, 57 / 75 



määriteltäisiin  kullekin  osallistujakunnalle  oikeus  omaan  jäseneen  Porin 
kirjastolautakunnassa  (tämän  ongelman  voisi  ratkaista  jo  aiemmin  esitetyillä 
lautakuntaratkaisuilla,  esimerkiksi  asukaslukuun  perustuvalla  yhteisellä  lautakunnan 
jäsenyydellä tai kiertävällä lautakunnan jäsenyydellä). Toisaalta on muistettava, että kaikki 
alueen kunnat eivät todennäköisesti osoita halukkuuttaan seutukirjaston jäsenyyteen, joten 
todennäköisesti kokoonpanosta tulisi huomattavasti pienempi. Tämän seurauksena myös 
maksuosuuksien kaikkia vaihtoehtoja on mahdotonta tässä yhteydessä esittää.

4.3.2  Alueelle kaksi seutukirjastoa

Ajatuksena  tässä  mallissa  on  rakentaa  seudulliset  kirjastot  kahden  alueen  suurimman 
toimintayksikön eli Porin ja Rauman kirjastojen varaan, koska niillä on suurina yksikköinä 
eniten henkilöstöresursseja, aineistoja ja käytäntöjä eli parhaimmat mahdollisuudet toimia 
seutukirjastojen vetureina.  

4.3.2.1 Porin seudun kirjasto

Porin  seudun  kirjasto  koostuisi  lähtökohtaisesti  alueen  kahdesta  pohjoisemmasta 
seutukunnasta,  Pohjois-Satakunnan  ja  Porin  seutukunnista.  Kyseessä  on  yhteensä  18 
kuntaa:  Harjavalta,  Honkajoki,  Huittinen,  Jämijärvi,  Kankaanpää,  Karvia,  Kiikoinen, 
Kokemäki,  Lavia,  Luvia,  Merikarvia,  Nakkila,  Noormarkku,  Pomarkku,  Pori,  Siikainen, 
Ulvila ja Vampula3. Näillä alueilla oli vuoden 2006 lopussa yhteensä 162 661 asukasta. 
Kunnissa  oli  yhteensä  18 pääkirjastoa,  13  sivu-  tai  lähikirjastoa,  10  lainausasemaa ja 
kolme  kirjastoautoa  (Huittisissa,  Kankaanpäässä  ja  Porissa).  Asukkaista  oli  lainaajia 
vuonna  2006  yhteensä  43,9  %  asukkaista  eli  71  408  henkilöä.  Kokonaislainaus  oli 
yhteensä 3 359 015 lainaa, mikä tekee asukasta kohden 20,7 lainaa. Kirjastohenkilöstöä 
oli  yhteensä  125,1  henkilötyövuotta.  Alueen  kaikkien  kirjastojen  kokoelmien  koko  oli 
yhteensä 1 405 305 kappaletta kirjastoaineistoa.

Maksujakoperusteet  kunnan  nettokirjastomenoihin  perustuen  olisivat  asukasta  kohden 
34,33  €,  kun  todelliset  kirjastojen  yhteenlasketut  nettomenot  vuodelta  2006  jaetaan 
yhteenlasketulla  asukasluvulla.  Keskiarvoon  ei  ole  lisätty  mahdollisia  hallinnollisia 
lisäkustannuksia. Kuntakohtaiset maksuosuudet löytyvät liitteen 7 taulukosta 2. Taulukon 
mukaan  suurimmat  säästäjät  olisivat  Pori,  Lavia  ja  Honkajoki;  eniten  menettäisivät 
Noormarkku, Harjavalta ja Kokemäki. 

Kyseessä  on  jälleen  iso  organisaatio,  18  kunnan  yhteinen  kirjasto.  Edut  ja  ongelmat 
olisivat  samat  kuin  aiemmin  esitetyssä  koko  Satakunnan  kattavassa 
seutukirjastoratkaisussa, koska kokonaisuus on niin suuri. Edelleen on muistettava, että 
kyseessä on tavoite, johon kaikki kunnat tuskin liittyisivät kerralla mukaan. Kokonaisuus 
voisi siis varsin hyvin kasvaa hallitusti vähitellen ilman suurempia kasvukipuja. 

3 Vampulan kunta liitttyy Huittisten kaupunkiin 1.1.2009
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4.3.2.2 Rauman seudun kirjasto

Rauman  seutukunta  koostuu  seuraavista  kunnista:  Eura,  Eurajoki,  Kiukainen4,  Köyliö, 
Lappi5,  Rauma ja  Säkylä.  Asukkaita  seutukunnassa oli  vuoden  2006 lopussa 66  699. 
Kirjastoyksiköitä alueella oli vuonna 2006 seuraavasti: pääkirjastoja 7 kpl ja sivukirjastoja 7 
kpl.  Lisäksi  Rauman  seudulla  on  5  lainausasemaa.   Kirjastoautoja  alueella  oli  2  kpl, 
Eurajoella ja Raumalla. 

Lainaajia oli  asukkaista vuonna 2006 yhteensä 49,7 % asukkaista eli  33 149 henkilöä. 
Kokonaislainaus alueella oli 1 473 680 lainaa, mikä tekee asukasta kohden 22,1 lainaa. 
Kirjastohenkilöstöä  oli  yhteensä  51,4  henkilötyövuotta.  Alueen  kaikkien  kirjastojen 
kokoelmien koko oli yhteensä 702 863 kappaletta kirjastoaineistoa. Kyseessä olisi siis 7 
kunnan  (nykyisten  tiedossa  olevien  kuntaliitosten  jälkeen  5  kunnan)  yhteinen  kirjasto. 
Organisaatiossa olisi veturina Rauma. 

Maksujakoperusteet  kunnan  nettokirjastomenoihin  perustuen  olisivat  asukasta  kohden 
38,67  €,  kun  todelliset  kirjastojen  yhteenlasketut  nettomenot  vuodelta  2006  jaetaan 
yhteenlasketulla  asukasluvulla.  Lukuun  ei  ole  lisätty  mahdollisia  hallinnollisia 
lisäkustannuksia. Kuntakohtaiset maksuosuudet löytyvät liitteestä 7 ja sen taulukosta 3.

Rauman seutukirjastossa suurimmat säästäjät  olisivat  Rauma ja Köyliö,  kun taas muut 
kunnat  joutuisivat  lisäämään  panostustaan  kirjastotoimintaan,  eniten  Eura  ja  Eurajoki. 
Taulukon  perusteella  Rauman  seutukirjasto  voisi  järjestää  palvelunsa  suorastaan 
hulppeasti verrattuna Porin seutukirjastoon. 

Tämä seutukirjastoajatus on varsin mahdollinen, sillä  Rauma on riittävän iso, jotta sen 
siipien alle mahtuisivat alueen pienimmätkin toimijat.  Hallinto toki kasvaisi, mutta tuskin 
vaikeasti  hallittavaksi.  Lisäksi  seutukirjastojohtaja  voisi  jakaa  johtajuuttaan  alueen 
kirjastotoimenjohtajien  kanssa  sopimalla  kullekin  vastuualueen,  jolloin  nykyinen 
hallinnollinen taakka voisi  jopa keventyä.  Järjestely toisi  etua kaikille  alueen asukkaille 
monipuolisempien aineistojen ja mahdollisesti  parempien sijaisjärjestelyjen saatavuuden 
muodossa. Henkilöstöedut olisivat selvästi aiempaa paremmat muun muassa vertaistuen 
ja työnkierron mahdollistuessa. 

4.3.3  Jako seutukunnittain: kolme seutukirjastoa

Tässä aluejakomallissa  ovat  pohjana alueen olemassa olevat  seutukunnat  eli  Pohjois-
Satakunnan, Porin ja Rauman seutukunnat. 

4.3.3.1 Pohjois-Satakunnan seutukirjasto

Pohjois-Satakunnan  seutu  koostuu  seitsemästä  kunnasta  eli  Honkajoen,  Jämijärven, 
Karvian,  Kiikoisten,  Lavian  ja  Siikaisten  kunnista  sekä  Kankaanpään  kaupungista. 
Asukkaita  alueella  oli  vuoden  2006  lopussa  24  768.  Alueella  on  7  pääkirjastoa,  2 
lainausasemaa ja yksi kirjastoauto. Lainaajia oli asukkaista vuonna 2006 yhteensä 39,1 % 
4 Kiukaisten kunta liittyy Euran kuntaan 1.1.2009
5 Lapin kunta liittyy Rauman kaupunkiin 1.1.2009
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asukkaista eli  9 684 henkilöä. Kokonaislainaus oli  453 599 lainaa, eli  asukasta kohden 
18,3  lainaa.  Kirjastohenkilöstöä  oli  yhteensä  17,6  henkilötyövuotta.  Aiemmin  tässä 
selvityksessä  on  jo  mainittu,  että  vuonna  2007  Honkajoelta  on  lopetettu  yksi 
kirjastovirkailijan virka ja Laviasta osa-aikaistettu yksi kirjastovirkailijan virka 75 %:seksi, 
joten näiden kirjastojen resurssit  ovat jo heikentyneet  vuoteen 2006 verrattuna. Alueen 
kaikkien kirjastojen kokoelmien koko oli yhteensä 263 490 kappaletta kirjastoaineistoa.

Maksujakoperusteet  kunnan  nettokirjastomenoihin  perustuen  olisivat  asukasta  kohden 
35,42  €,  kun  todelliset  kirjastojen  yhteenlasketut  nettomenot  vuodelta  2006  jaetaan 
yhteenlasketulla  asukasluvulla.  Keskiarvoon  ei  ole  lisätty  mahdollisia  hallinnollisia 
lisäkustannuksia. Kuntakohtaiset maksuosuudet löytyvät liitteen 7 taulukosta 4.

Kankaanpää sijaitsee keskellä Pohjois-Satakunnan seutukuntaa, eli alueen muut kunnat 
sijaitsevat  maantieteellisesti  lähellä  Kankaanpäätä.  Näin  ollen  logistiikan  järjestäminen 
kirjastojen välille voisi olla suhteellisen helppoa. Lisäksi alueen kuntien asukkaat käyttävät 
jonkin verran Kankaanpään kirjastoa jo nykyäänkin. 

Tämän ajatellun aluekirjaston ongelmia on toiminnan ylläpitäminen taloudellisesti,  kuten 
liitteen 7 taulukosta 4 on näkyvissä. Alueen suuria säästäjiä olisivat Lavia ja Honkajoki, 
eniten  joutuisi  maksamaan  Kankaanpää  saattaakseen  palvelunsa  naapuriensa  tasolle. 
Pohjois-Satakunnan on arvioitu ikääntyvän eniten Satakunnan alueista. Lisäksi Pohjois-
Satakunnassa ei ole suurta vetovoimaista keskusta, vaan suurin kunta on Kankaanpään 
kaupunki, joka ei ole suuri sekään (asukkaita vajaa 13 000). Alueen kunnissa annetaan 
kirjastoille  keskimäärin  niukahkot  resurssit,  joten  tämä  järjestely  ei  välttämättä  toisi 
parempia  palveluja  kuntalaisille.  Vaikka  opetusministeriöltä  voikin  hakea  kirjastojen 
yhdistymiseen avustusta,  jolla yhdistyneen kirjaston alkukankeuksia voitaisiin vähentää, 
täytyisi tulevien kirjastopalvelujen suunnittelussa olla hyvin tarkka, jotta palvelut saataisiin 
vähintäänkin säilymään nykymuodossaan. 

4.3.3.2 Porin seudun kirjasto II

Jaettaessa Satakunta kolmeen osaan saadaan edellistä Porin seudun kirjasto -esimerkkiä 
hieman helpommin hallittava kokoonpano. Porin seutukunnan kuntiin kuuluvat Harjavalta, 
Huittinen, Kokemäki,  Luvia,  Merikarvia,  Nakkila,  Noormarkku,  Pomarkku, Pori,  Ulvila ja 
Vampula eli  yhteensä 11 kuntaa.  Asukkaita alueella oli  31.12.2006 yhteensä 137 893. 
Alueella  on  11  pääkirjastoa,  13  sivu-  tai  lähikirjastoa,  8  lainausasemaa  ja  kaksi 
kirjastoautoa. Lainaajia oli asukkaista vuonna 2006 yhteensä 44,4 % asukkaista eli 61 224 
henkilöä. Kokonaislainaus oli  2 900 856 lainaa, mikä tekee asukasta kohden 21 lainaa. 
Kirjastohenkilöstöä  oli  yhteensä  107,5  henkilötyövuotta,  mikä  johtuu  Porin 
kaupunginkirjaston  vahvasta  henkilöstömäärästä  (yli  72  kirjaston  palkkaamaa 
henkilötyövuotta vuonna 2006). Alueen kaikkien kirjastojen kokoelmien koko oli yhteensä 
1 141 815 kappaletta kirjastoaineistoa.

Maksujakoperusteet  kunnan  nettokirjastomenoihin  perustuen  olisivat  asukasta  kohden 
34,14  €,  kun  todelliset  kirjastojen  yhteenlasketut  nettomenot  vuodelta  2006  jaetaan 
yhteenlasketulla  asukasluvulla.  Tähänkään  keskiarvoon  ei  ole  lisätty  mahdollisia 
hallinnollisia  lisäkustannuksia.  Kuntakohtaiset  maksuosuudet  löytyvät  liitteestä  7 ja  sen 
taulukosta 5. 
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Liitteen  7  taulukko  5  antaa  ymmärtää,  että  alueen  suurin  säästäjä  olisi  Pori.  Myös 
Merikarvia, Luvia ja Vampula säästäisivät kirjastokustannuksissaan, kun taas loput kunnat 
joutuisivat panostamaan kirjastotoimeensa lisää euroja (eniten Noormarkku, Kokemäki ja 
Pomarkku). Kokonaisuudessaan tämä kokoonpano ei välttämättä olisi hallinnollisesti kovin 
raskas,  sillä  mahdollisesti  alueella  voisi  olla  jo  muutaman  vuoden  päästä  enää 
maksimissaan 9 toimijaa (Vampulan liittyessä Huittisiin vuoden 2009 alusta ja Noormarkun 
kirjastotoimen siirtyessä Porin kirjastotoimen alaisuuteen). 

4.3.3.3 Rauman seudun kirjasto

Rauman  seudun  kirjasto  olisi  yhteenliittymältään  sama  kuin  mallissa  4.3.2.2.  Kirjasto 
koostuisi  siis seitsemästä Rauman seudun kunnasta (Eura, Eurajoki,  Kiukainen, Köyliö, 
Lappi, Rauma, Säkylä), joiden toimintojen kustannusarviot,  hyödyt  ja haitat on jo edellä 
luvussa 4.3.2.2 käsitelty. 

5 Lopuksi:  johtopäätöksiä  ja  seudullisen  selvittelyn  seuraavia 

askeleita

Koko maassa kuntataloudet selvittelevät ja pohtivat parhaillaan kuumeisesti palvelujensa 
uudelleen järjestämistä. Kirjastopalvelut vievät vain murto-osan kuntien budjeteista, mutta 
niidenkin budjetteja on supistettu muun muassa virkojen lakkauttamisen tai jäädyttämisen 
ja  aineistomäärärahojen  kitukasvun  muodoissa.  Tämä  on  ongelmallista  esimerkiksi 
tietoyhteiskuntakehityksen  kannalta,  sillä  miten  opettaa  kuntalaisille  vaikkapa  kriittistä 
medialukutaitoa  kirjastojen  henkilökunnan  uupuessa  ja  aineiston  museoituessa,  kun 
tuoretta  aineistoa  -  ja  henkilökuntaa  -  ei  ole  varaa  hankkia?  Kirjastoja  koskevassa 
keskustelussa  usein  unohdetaan  myös  kirjastojen  vaikutus  yksilön  syrjäytymisen 
ehkäisijänä  eli  kansalaisten  psyykkisen  ja  fyysisen  toimintakyvyn  ylläpitäjänä.  Näitä 
kirjaston vaikutuksia kun on käytännöllisesti katsoen mahdotonta mitata. 

Satakunnan alueella yleisiin kirjastoihin käytetään vain noin prosentin verran (vaihtelee 0,6 
% – 1,5 %) kuntatalouksien kuluista, joten olisi suotavaa, että resursseja ei enää ainakaan 
vähennettäisi.  Kirjastoalan  ammattilaisten  on  uskallettava  alkaa  uskoa  yhteiseen 
tulevaisuuteen ja löydettävä näkemys, johon pyrkien kirjastopalvelujen tasoa pidetään yllä 
– vähintään, mieluusti jopa parannetaan. 

Miten kirjastopalvelut tulevat muuttumaan tulevaisuudessa? Yleisten kirjastojen kannalta 
suuri  merkitys  on  kunnallisen  rahoituksen  muutoksilla  ja  kirjastojen  yhteiskunnallisella 
arvostuksella.  Kansalaiset  kyllä  arvostavat  yleistä  kirjastolaitosta,  kuten  esimerkiksi 
Taloustutkimuksen keväällä 2007 teettämästä kirjastokyselystä kävi ilmi. Tulosten mukaan 
kansalaiset  pitävät  kirjastoja  tärkeinä  oman  lukemisharrastuksensa  sekä  itsensä 
kehittämisen kannalta. Tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista hyväksyy kirjastojen 
ylläpitämisen verovaroilla, vaikka ei itse kirjastojen palveluja käyttäisikään. (Taloustutkimus 
2007.) Myös viimeisessä hallitusohjelmassa valetaan uskoa kirjastopalveluihin ja linjataan 
seuraavasti:  ”vahvistetaan  kirjastojen  roolia  lähipalveluina  ja  kansalaisten  oppimisen, 
tietohuollon  ja  kulttuurin  monipalvelujärjestelmänä.”  (Pääministeri  Matti  Vanhasen  II 
hallituksen ohjelma 2007).
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Kirjastopalvelujen muuttumiseen ja kehittymiseen vaikuttaa myös tekniikan kehittyminen. 
Esimerkiksi  käytännöt  kirjalainauksessa  ja  -palautuksessa  ovat  jo  joissakin  Suomen 
kirjastoista  muuttuneet,  kun  viivakoodista  on  luovuttu  ja  se  on  korvattu  (tai  sitä  on 
täydennetty)  RFID-tunnisteilla  (=  radio  frequency  identification  eli  radiotaajuinen 
etätunnistus;  tunniste  sisältää  siis  antennin  lähettääkseen  ja  vastaanottaakseen 
radiotaajuisia  kyselyitä  lähetin-vastaanottimelta).  Tätä  ratkaisua käytettäessä  lainaus ja 
palautus voivat tapahtua vaikkapa pinoina aineistokappaleiden yksittäisen siirtelyn sijaan. 
Toisaalta  myös  lainaus-  ja  palautusautomaatit  yleistynevät,  vaikka  ovatkin  kalliita 
investointeja.  Seudullisessa  kirjastoratkaisussa  uusien  teknologioiden  käyttöönotto  on 
helpompaa  -  ja  varmasti  myös  edullisempaa  -  kuin  yksittäisissä  kirjastoissa  yksitellen 
opetellen.  Henkilöstö on mahdollista kouluttaa kokonaisvaltaisesti  ja ongelmatilanteiden 
ratkaisuun on järjestettävissä yhteinen tuki. 

Tämän seutukirjastoselvityksen  on tarkoitus  antaa  eväitä  Satakunnan kirjastotoiminnan 
yhteiselle suunnittelulle tulevaisuudessa. Jos Satakunnan kirjastopalvelut alkaisivat toimia 
seudullisena  kokonaisuutena,  se  todennäköisesti  takaisi  vähintäänkin  palvelujen  tason 
säilymisen nykyisellä tasolla. Pienissä kunnissa palvelujen taso voisi seuturatkaisulla jopa 
parantua  esimerkiksi  ammattitaitoisten  sijaisten  käytöllä,  henkilökunnan 
koulutusmahdollisuuksien  parantumisella  ja  monipuolisemman  aineiston  saatavuuden 
parantumisella.  Palvelujen  uudelleen  järjestämisen  ensisijainen  tarkoitus  on  saattaa 
yhtäläiset  ja  korkeatasoiset  palvelut  kaikkien  kansalaisten  käsiin.  Kun  henkilökuntaa 
koulutetaan, siitä tulee yleensä motivoituneempaa ja asiantuntevampaa kuin aikaisemmin. 
Tämä taas näkyy asiakkaille parempana palveluna. Sama koskee tietysti ammattitaitoisten 
sijaisten käyttöä. Monipuolisempien aineistojen saatavuuden parantuminen taas tarkoittaa 
palvelun selvää parantumista varsinkin niille kuntien asukkaille, joilla ei ole mahdollisuutta 
lähteä naapurikuntaan tai muuhun isoon taajamaan käyttämään kirjastopalveluja. Lisäksi 
on muistettava, että Satakunnan alueella on viisi kirjastoautoa (joista tosin Huittisten auto 
on  jo  20-vuotias).  Kirjastoautojen  toimintaa  uudelleen  järjestämällä  voisi 
kirjastoautopalveluja  mahdollisesti  ulottaa  niiden  kotikuntien  ulkopuolelle,  niin  kuin 
joissakin kunnissa on jo ostopalveluna tehty.

Satakunnan  seutukirjastoselvitysprojekti  kesti  tässä  vaiheessa  vajaa  viisi  kuukautta. 
Tuloksena  on  toiminnan  kuvaus  kirjastotasolla  ja  ehdotuksia  mahdollisen  tulevan 
seutukirjastoratkaisun järjestämiseksi. Matkaa yhteiseen seutukirjastoon vielä on, sillä ajan 
rajallisuuden  vuoksi  paljon  jäi  selvittämättä.  Näistä  seikoista  mainittakoon  yhteisten 
konkreettisten  toimintamallien  suunnittelu  (mm.  henkilöstö,  aineisto,  aukioloajat, 
käyttösäännöt),  kirjastoautotoiminnan  tilannekartoitus  ja  toiminnan  järjestäminen 
seutuyhteistyönä ja alueen kirjastojen tietotekniset järjestelyt yhteisessä seutukirjastossa. 
Esimerkiksi  nämä  kaikki  ovat  asioita,  jotka  vaativat  selvitystyötä  jatkossa,  mikäli 
Satakunnassa halutaan pyrkiä seudulliseen kirjastoratkaisuun. 

Olkoot ohjenuorana Helle Kannilan viisaat sanat 1900-luvun alkupuolelta: 

”Meidän  kirjastoalalla  työskentelevien  on  uskallettava  katsoa  kauas 
tulevaisuuteen, on uskallettava ajatella suuresti ja rohkeasti… sillä emmehän 
aja asiaa itsemme vuoksi vaan kansamme tähden, sen valistukseksi ja sekä  
henkiseksi että taloudelliseksi kohottamiseksi.” 

           (Helle Kannila 1919 Kekin 2004, 17 mukaan.)
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LIITTEET

LIITE 1: Satakunnan väestö 2006 ja ennuste 2030. (tilastokeskus 2007.)

 asukasluku  alle 15-v., %  15-64 -v.,%  65-v -> %  
Kunta 2006 2030 2006 2030 2006 2030 2006 2030
Eura 9449 9394 17,8 17,1 62,3 52,7 19,9 30,2
Eurajoki 5834 6210 18,3 17,5 64,9 54,3 16,8 28,2
Harjavalta 7673 7730 15,1 14,8 64,4 51 20,5 34,2
Honkajoki 2011 1685 14,5 16,1 64,1 51,9 21,4 32
Huittinen 9064 9043 15,4 14,3 64,1 53,6 20,5 32,1
Jämijärvi 2183 1796 17,8 17,1 59,6 50,4 22,6 32,5
Kankaanpää 12618 11471 16,5 14,9 66,4 54,3 17,1 30,8
Karvia 2825 2199 14,5 16,3 61,2 47 24,3 36,7
Kiikoinen 1291 1246 16,7 14,8 57,8 49,3 25,5 35,9
Kiukainen 3358 3197 16,4 15,6 61,4 52,5 22,2 31,9
Kokemäki 8365 7912 14,8 14,9 63,1 51 22,1 34,1
Köyliö 2948 2548 17 16,1 62,3 53,4 20,7 30,5
Lappi 3267 3274 17,9 16,7 62,7 53,5 19,4 29,8
Lavia 2195 1780 12,5 12,2 61,6 44,9 25,9 42,9
Luvia 3325 3272 18 18,1 65,2 50,2 16,8 31,7
Merikarvia 3582 2850 14,7 14,6 58,9 45,4 26,4 40
Nakkila 5832 4925 17,4 16,9 64 51,9 18,6 31,2
Noormarkku 6116 5719 19,3 18,4 63,6 51,9 17,1 29,7
Pomarkku 2528 2291 15,6 12,9 60,7 51,3 23,7 35,8
Pori 76144 76411 15,4 14,5 65,7 55,3 18,9 30,2
Rauma 36589 35694 15,3 14,7 67 56,5 17,7 28,8
Siikainen 1800 1463 14,3 11,7 60,2 48,2 25,5 40,1
Säkylä 4937 4641 15,7 12,9 65 52,4 19,3 34,7
Ulvila 13803 12882 18,7 17,5 64,9 52,6 16,4 29,9
Vampula 1704 1680 17,5 16,2 58,2 53,9 24,3 29,9
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LIITE  2:  Satakunnan  kirjastojen  kokoelmat  eli  kirjastoaineisto  yhteensä  ja 
aineistoa/asukas sekä kirja-aineistoa/asukas vuonna 2006.

kunta kokoelma yht. aineistoa /asukas kirjoja / asukas
Eura 90 043 9,5 8,80
Eurajoki 85 072 14,6 11,90
Harjavalta 89 442 11,7 11,10
Honkajoki 31 507 15,7 14,60
Huittinen 88 149 9,7 9,00
Jämijärvi 29 160 13,4 12,70
Kankaanpää 94 880 7,5 6,20
Karvia 42 696 15,1 14,20
Kiikoinen 16 093 12,5 11,70
Kiukainen 49 132 14,6 13,50
Kokemäki 88 877 10,6 9,80
Köyliö 53 700 18,2 17,30
Lappi TL 30 048 9,2 8,40
Lavia 23 589 10,7 9,90
Luvia 37 718 11,3 9,80
Merikarvia 40 900 11,4 10,60
Nakkila 71 432 12,2 11,40
Noormarkku 27 652 4,5 4,40
Pomarkku 24 605 9,7 9,40
Pori 571 952 7,5 6,90
Rauma 331 435 9,1 8,20
Siikainen 25 565 14,2 13,30
Säkylä 52 998 10,7 9,90
Ulvila 77 287 5,6 5,10
Vampula 26 532 15,6 14,70
Satakunta 2 100 464 9,2 8,40
Länsi-Suomen lääni 12 633 932 8,98 8,27
koko maa 40 653 121 7,77 7,08
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LIITE  3:  Satakunnan  kirjastojen  henkilötyövuodet,  kaikki  ja  niistä  
kirjastoammatilliset vuonna 2006.

2006  Htv:t, kirjastoammatilliset Kaikki htv:t
Kunta Htv:t  lkm % / 1000 as.
Eura 5,6 3,2 56,9 0,59
Eurajoki 2,8 2,8 100,0 0,47
Harjavalta 5,0 3,9 78,0 0,65
Honkajoki 1,8 0,9 49,7 0,89
Huittinen 5,0 3,0 60,0 0,55
Jämijärvi 1,0 1,0 100,0 0,46
Kankaanpää 9,8 9,6 98,3 0,77
Karvia 1,0 1,0 100,0 0,35
Kiikoinen 0,8 0,8 100,0 0,62
Kiukainen 2,0 2,0 100,0 0,60
Kokemäki 4,2 3,0 71,4 0,50
Köyliö 2,4 1,3 54,2 0,81
Lappi TL 2,0 2,0 100,0 0,61
Lavia 2,0 2,0 100,0 0,89
Luvia 2,7 2,0 74,1 0,81
Merikarvia 3,0 3,0 100,0 0,84
Nakkila 3,1 3,1 100,0 0,53
Noormarkku 3,3 3,3 100,0 0,53
Pomarkku 1,2 1,0 83,3 0,47
Pori 72,1 56,4 78,2 0,95
Rauma 34,5 29,4 85,2 0,94
Siikainen 1,2 1,1 94,9 0,65
Säkylä 3,6 3,2 88,9 0,73
Ulvila 7,0 6,0 85,7 0,51
Vampula 0,9 0,9 100,0 0,53
Satakunta 177,6 145,6 81,9 0,77
Länsi-Suomen lääni 1 508,9 1 286,3 85,2 0,81
koko maa 4 201,9 3 524,9 83,7 0,83
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LIITE 4: Lainaus/asukas ja käynnit/asukas Satakunnan kirjastoissa vuonna 2006.

Kunta lainaus/asukas käynnit/asukas
Eura 16,7 6,1
Eurajoki 32,8 12,4
Harjavalta 15,1 7,5
Honkajoki 12,2 9,3
Huittinen 22,4 14,6
Jämijärvi 13,6 6,8
Kankaanpää 22,7 13,0
Karvia 14,6 7,9
Kiikoinen 14,3 3,6
Kiukainen 13,4 8,4
Kokemäki 17,5 9,7
Köyliö 11,0 8,0
Lappi TL 17,9 5,7
Lavia 12,1 8,6
Luvia 18,3 7,7
Merikarvia 16,4 14,1
Nakkila 20,0 8,6
Noormarkku 9,6 6,0
Pomarkku 10,5 5,8
Pori 23,7 10,3
Rauma 25,0 13,9
Siikainen 15,4 6,8
Säkylä 14,6 10,0
Ulvila 20,3 13,2
Vampula 12,8 5,2
Satakunta 16,9 8,9
Länsi-Suomen lääni 20,2 11,2
koko maa 19,6 11,4

Satakunnan seutukirjastoselvitys, 70 / 75 



LIITE 5: Lainaus/aukiolotunti Satakunnan kirjastoissa 2006.

kunta kokonaislainaus aukiolotunnit lainaa / aukiolotunti
Eura 158 149 2 913 54,3
Eurajoki 191 585 2 465 77,7
Harjavalta 115 958 2 404 48,2
Honkajoki 24 497 1 507 16,3
Huittinen 202 734 3 346 60,6
Jämijärvi 29 722 1 307 22,7
Kankaanpää 286 062 3 026 94,5
Karvia 41 236 1 213 34
Kiikoinen 18 484 900 20,5
Kiukainen 45 078 1 680 26,8
Kokemäki 146 757 2 312 63,5
Köyliö 32 372 1 897 17,1
Lappi TL 58 604 1 410 41,6
Lavia 26 609 1 332 20
Luvia 60 914 1 508 40,4
Merikarvia 58 921 2 139 27,5
Nakkila 116 446 1 506 77,3
Noormarkku 58 835 1 566 37,6
Pomarkku 26 637 1 402 19
Pori 1 808 310 14 605 123,8
Rauma 913 117 8 209 111,2
Siikainen 27 686 1 365 20,3
Säkylä 72 124 2 764 26,1
Ulvila 280 121 3 398 82,4
Vampula 21 754 1 025 21,2
Satakunta 4 827 940 67 629 71,4
Länsi-Suomen lääni 37 517 800 581 771 64,5
koko maa 102 579 181 1 440 230 71,2
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LIITE  6:  Käynnin  hinta  (toimintakulut/käynti)  ja  lainan  hinta  (toimintakulut/laina)  
Satakunnan kirjastoissa 2006.

Kunta toimintakulut käynnit käynnin hinta kokonaislainaus lainan hinta 
Eura 376 029 58 067 6,47 158 149 2,38
Eurajoki 198 473 72 500 2,74 191 585 1,03
Harjavalta 281 538 57 171 4,92 115 958 2,43
Honkajoki 94 600 18 670 5,07 24 497 3,86
Huittinen 389 445 132 421 2,94 202 734 2,38
Jämijärvi 101 150 14 800 6,83 29 722 3,40
Kankaanpää 493 481 164 150 3,01 286 062 1,72
Karvia 91 668 22 411 4,09 41 236 2,22
Kiikoinen 56 070 4 680 11,98 18 484 3,03
Kiukainen 122 786 28 201 4,35 45 078 2,72
Kokemäki 274 461 81 511 3,37 146 757 1,87
Köyliö 135 200 23 562 5,74 32 372 4,18
Lappi TL 129 694 18 768 6,91 58 604 2,21
Lavia 109 137 18 860 5,79 26 609 4,10
Luvia 125 535 25 482 4,93 60 914 2,06
Merikarvia 164 173 50 419 3,26 58 921 2,79
Nakkila 215 774 50 092 4,31 116 446 1,85
Noormarkku 137 450 36 445 3,77 58 835 2,34
Pomarkku 69 927 14 616 4,78 26 637 2,62
Pori 3 888 772 781 771 4,97 1 808 310 2,15
Rauma 2 292 400 507 116 4,52 913 117 2,51
Siikainen 68 619 12 322 5,57 27 686 2,48
Säkylä 182 095 49 512 3,68 72 124 2,52
Ulvila 514 108 182 597 2,81 280 121 1,83
Vampula 81 923 8 908 9,2 21 754 3,76
Satakunta 10 594 508 2 435 052 4,35 4 827 940 2,19
Länsi-Suomen lääni 90 180 975 20 916 444 4,31 37 517 800 2,40
 koko maa 262 976 224,3 59 525 889 4,42 102 579 181 2,56
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LIITE 7: Satakunnan seudullisten kirjastojen vaihtoehtolaskelmat. (1/3)

Taulukko  1:  Yhtenäinen  Satakunta  -seutukirjaston  maksuosuudet  kunnittain  (asukaslukuperuste).  Luvut  
perustuvat vuoden 2006 toteutuneisiin lukuihin kirjastojen antamien tietojen mukaan.

 nettomenot  asukasluku  nettomenot / seutukirjaston erotus 2006
kunta 2006 31.12.2006 asukas, € maksuosuus, €  nettomenoihin, €
Eura 273 566 9 413 29,06 335 102,80 61 536,80
Eurajoki 184 565 5 843 31,59 208 010,80 23 445,80
Harjavalta 213 400 7 700 27,71 274 120 60 720
Honkajoki 94 600 1 985 47,66 70 666 - 23 934
Huittinen 287 787 9 055 31,78 322 358 34 571
Jämijärvi 73 991 2 161 34,24 76 931,60 2 940,60
Kankaanpää 420 868 12 578 33,46 447 776,80 26 908,80
Karvia 84 022 2 779 30,23 98 932,40 14 910,40
Kiikoinen 51 000 1 309 38,97 46 600,40 - 4 399,60
Kiukainen 117 523 3 356 35,02 119 473,60 1 950,60
Kokemäki 246 016 8 277 29,72 294 661,20 48 645,20
Köyliö 127 700 2 907 43,93 103 489,20 - 24 210,80
Lappi 117 304 3 248 36,12 115 628,80 - 1 675,20
Lavia 101 544 2 162 46,97 76 967,20 - 24 576,80
Luvia 125 535 3 337 37,62 118 797,20 - 6 737,80
Merikarvia 135 514 3 494 38,78 124 386,40 - 11 127,60
Nakkila 178 936 5 768 31,02 205 340,80 26 404,80
Noormarkku 137 663 6 109 22,53 217 480,40 79 817,40
Pomarkku 57 801 2 515 22,98 89 534 31 733
Pori 2 798 658 76 185 36,74 2 712 186 - 86 472
Rauma 1 603 790 37 044 43,29 1 318 766,40 - 285 023,60
Siikainen 51 303 1 794 28,60 63 866,40 12 563,40
Säkylä 154 800 4 888 31,67 174 012,80 19 212,80
Ulvila 464 609 13 767 33,75 490 105,20 25 496,20
Vampula 61 609 1 686 36,54 60 021,60 - 1 587,40
yhteensä 8 164 104,12 229 360 35,60
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LIITE 7: Satakunnan seudullisten kirjastojen vaihtoehtolaskelmat. (2/3)

Taulukko  2.  Porin  seutukirjaston  maksuosuudet  kunnittain  (asukaslukuperuste).  Mukana  sekä  Pohjois-
Satakunnan seutukunnan että Porin seutukunnan kunnat. Luvut perustuvat vuoden 2006 toteutuneisiin lukuihin 
kirjastojen antamien tietojen mukaan.

kunta nettomenot asukasluku nettomenot seutukirjaston erotus 2006  
 2006 31.12.2006  / asukas, € maksuosuus, € nettomenoihin, €
Harjavalta 213 400 7 700 27,71 264 341 50 941
Honkajoki 94 600 1 985 47,66 68 145,05 - 26 454,95
Huittinen 287 787 9 055 31,78 310 858,15 23 071,15
Jämijärvi 73 991 2 161 34,24 74 187,13 196,13
Kankaanpää 420 868 12 578 33,46 431 802,74 10 934,74
Karvia 84 022 2 779 30,23 95 403,07 11 381,07
Kiikoinen 51 000 1 309 38,97 44 937,97 - 6 062,03
Kokemäki 246 016 8 277 29,72 284 149,41 38 133,41
Lavia 101 544 2 162 46,97 74 221,46 - 27 322,54
Luvia 125 535 3 337 37,62 114 559,21 - 10 975,79
Merikarvia 135 514 3 494 38,78 119 949,02 - 15 564,98
Nakkila 178 936 5 768 31,02 198 015,44 19 079,44
Noormarkku 137 663 6 109 22,53 209 721,97 72 058,97
Pomarkku 57 801 2 515 22,98 86 339,95 28 538,95
Pori 2 798 658 76 185 36,74 2 615 431,05 - 183 226,95
Siikainen 51 303 1 794 28,60 61 588,02 10 285,02
Ulvila 464 609 13 767 33,75 472 621,11 8 012,11
Vampula 61 609 1 686 36,54 57 880,38 - 3 728,62
yhteensä 5 584 856 162 661 34,33

Taulukko  3.  Rauman  mahdollisen  seutukirjaston  maksuosuudet  kunnittain  (asukaslukuperuste).  Mukana 
Rauman  seutukunnan  kunnat.  Luvut  perustuvat  vuoden  2006  toteutuneisiin  lukuihin  kirjastojen  antamien 
tietojen mukaan.

kunta nettomenot asukasluku nettomenot seutukirjaston erotus 2006 
 2006 31.12.2006  / asukas, € maksuosuus, € nettomenoihin, €
Eura 273 566 9 413 29,06 364 000,71 90 434,71
Eurajoki 184 565 5 843 31,59 225 948,81 41 383,81
Kiukainen 117 523 3 356 35,02 129 776,52 12 253,52
Köyliö 127 700 2 907 43,93 112 413,69 - 15 286,31
Lappi 117 304 3 248 36,12 125 600,16 8 296,16
Rauma 1 603 790 37 044 43,29 1 432 491,48 - 171 298,52
Säkylä 154 800 4 888 31,67 189 018,96 34 219,96
yhteensä 2 579 247 66 699 38,67
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LIITE 7: Satakunnan seudullisten kirjastojen vaihtoehtolaskelmat. (3/3)

Taulukko  4.  Pohjois-Satakunnan  mahdollisen  seutukirjaston  maksuosuudet  kunnittain  (asukaslukuperuste). 
Mukana  Pohjois-Satakunnan  seutukunnan  kunnat.  Luvut  perustuvat  vuoden  2006  toteutuneisiin  lukuihin 
kirjastojen antamien tietojen mukaan.

kunta nettomenot asukasluku nettomenot seutukirjaston erotus 2006  
 2006 31. 12. 2006  / asukas, € maksuosuus, € nettomenoihin, €
Honkajoki 94 600 1 985 47,66 70 308,7 - 24 291,30
Jämijärvi 73 991 2 161 34,24 76 542,62 2 551,62
Kankaanpää 420 868 12 578 33,46 445 512,76 24 644,76
Karvia 84 022 2 779 30,23 98 432,18 14 410,18
Kiikoinen 51 000 1 309 38,97 46 364,78 - 4 635,22
Lavia 101 544 2 162 46,97 76 578,04 - 24 965,96
Siikainen 51 303 1 794 28,60 63 543,48 12 240,48
yhteensä 877 328 24 768 35,42

Taulukko 5.  Porin II mahdollisen seutukirjaston maksuosuudet kunnittain (asukaslukuperuste). Mukana Porin 
seutukunnan  kunnat.  Luvut  perustuvat  vuoden  2006  toteutuneisiin  lukuihin  kirjastojen  antamien  tietojen 
mukaan.

kunta nettomenot asukasluku nettomenot seutukirjaston erotus 2006  
 2006 31. 12. 2006  / asukas, € maksuosuus, € nettomenoihin, € 
Harjavalta 213 400 7 700 27,71 262 878 49 478
Huittinen 287 787 9 055 31,78 309 137,70 21 350,70
Kokemäki 246 016 8 277 29,72 282 576,78 36 560,78
Luvia 125 535 3 337 37,62 113 925,18 - 11 609,82
Merikarvia 135 514 3 494 38,78 119 285,16 - 16 228,84
Nakkila 178 936 5 768 31,02 196 919,52 17 983,52
Noormarkku 137 663 6 109 22,53 208 561,26 70 898,26
Pomarkku 57 801 2 515 22,98 85 862,10 28 061,10
Pori 2 798 658 76 185 36,74 2 600 955,90 - 197 702,10
Ulvila 464 609 13 767 33,75 470 005,38 5 396,38
Vampula 61 609 1 686 36,54 57 560,04 - 4 048,96
yhteensä 4 707 528 137 893 34,14
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