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Arvojen mukaista 
toimintaa muuttuvassa 
maailmassa

Yleisten kirjastojen 
neuvosto (YKN)

jatkossakin kaikille kansalaisille 
yhdenvertaisia, laadukkaita ja ajassa 
olevia palveluja. 

Huomioimme toiminnassamme 
yhteiskunnan muutokset ja globaa-
lit haasteet. Verkostomaisella toi-
mintatavalla tuemme koko kirjasto-
verkkoa ja jaamme tietoa ja taitoa 
yli kuntarajojen.

Yleisten kirjastojen Suunta-asiakirja 
2016–2020 määritteli kirjastojen 
yhteiset arvot. Arvopohjamme on 
pysynyt samana, mutta toimintaym-
päristömme on muuttunut monella 
tapaa. 

Suunta-asiakirja 2021–2025 
paneutuu ympärillämme oleviin 
muutoksiin ja nostaa esille niitä toi-
mintatapoja, joilla toteutamme  

sallisen kirjastoverkon toimintaan 
ja kehittämiseen liittyvissä asioissa. 
Lisäksi YKN laatii yhteisiä kannanot-
toja ja lausuntoja kirjastoalaa koske-
vista ajankohtaisista asioista.

Kirjastotoiminnan järjestämis-
vastuu on lain mukaan kunnilla, 
mutta kirjastotoiminnan ammatti-
maisuus ja vaikuttavuus ovat ennen 
muuta kirjastojen asiantuntemuk-
sen ja kirjastojen keskinäisen ver-
kottumisen tulosta. Tällä julkaisulla 
YKN haluaa edesauttaa kansalaisten 
yhdenvertaisuutta kirjastopalvelu-
jen käyttäjinä.

Yleisten kirjastojen 
suunta -asiakirjan 
työryhmä
Yleisten kirjastojen neuvosto päätti keväällä 2018, että 
Yleisten kirjastojen suunta-asiakirja 2016–2020 tulee päivit-
tää. Työryhmän valinta päätettiin YKN:n työvaliokunnassa ja 
alueiden kirjastoja ja yleisten kirjastojen neuvostoa on osallis-
tettu kyselyllä ja workshopeilla.

Työryhmän jäsenet:

Ahola Marita, kulttuuri- ja kirjastotoimenjohtaja,  
Vaasan kaupunki

Laine Aija, erityissuunnittelija,  
Valtakunnalliset kehittämispalvelut,  
Helsingin kaupunginkirjasto

Launonen Virpi, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja,  
Mikkelin seutukirjasto, 2019

Litmanen-Peitsala Päivi, projektipäällikkö,  
Valtakunnalliset kehittämispalvelut,  
Helsingin kaupunginkirjasto

Pääkkölä Jouni, kirjastopalvelujohtaja,  
Oulun kaupunginkirjasto

Sipola Nina, kirjastonjohtaja,  
Rovaniemen kaupunginkirjasto

Soppela-Hyle Satu, kirjasto- ja kulttuurijohtaja,  
Harjavallan kaupunki

Vänttinen Katri, kirjastopalvelujen johtaja,  
Helsingin kaupunginkirjasto

Yleisten kirjastojen neuvosto on 
alueelliseen edustukseen perustuva 
neuvosto. Pysyviä edustajia ovat 
Espoon, Helsingin, Hämeenlinnan, 
Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, 
Kokkolan, Kouvolan, Kuopion, 
Lahden, Lappeenrannan, Mikkelin, 
Oulun, Porin, Porvoon, Rovaniemen, 
Seinäjoen, Tampereen, Turun, 
Vaasan ja Vantaan kirjastot. 
Pysyvien jäsenten lisäksi alueellista 
kehittämistehtävää hoitavat kirjas-
tot järjestävät alueen edustajien 
valinnan maakunnittain. Valinnassa 
tulee kuulla alueen kirjastoja. 
Kokoonpanossa tulee lisäksi huomi-
oida kielellinen tasa-arvo.

YKN koordinoi yleisten kirjas-
tojen valtakunnallista yhteistyötä 
sekä edustaa yleisiä kirjastoja kan-

Yleisten kirjastojen suunta 
2016–2020 linjasi kirjastojen 
toimintatapoja, jotka ovat edelleen 
relevantteja. Sitä kannattaa lukea 
tämän uudemman asiakirjan 
rinnalla.  
www.kirjastot.fi/neuvosto/suunta 

https://www.kirjastot.fi/neuvosto/suunta
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Toimintaympäristö on muutoksessa

Kirjasto vastaa ympäristössä esiintyviin 
ilmiöihin kehittämällä toimintaansa ja 
henkilökunnan osaamista

Kirjastojen toimintaympäristö on 
muuttunut monin tavoin viime vuo-
sina. Globaalit ilmiöt ja ennakoimat-
tomat muutokset muokkaavat niin 
ihmisten, kuin organisaatioidenkin 
toimintaa. Kirjaston suunnatessa 
katsetta tuleviin vuosiin on huomi-
oitava ilmiöiden vaikutus palvelujen 
suunnitteluun. 

Kirjastot puolustavat arvojensa 
mukaista toimintaa myös maail-
man muuttuessa. 

Olemme nostaneet ympäristös-
sämme tapahtuvista muutoksista 
esiin ilmiötä, joilla tulee olemaan 
merkittävä vaikutus kirjaston toi-
mintaan lähivuosina. Tällaisia ovat 
kirjastotyön muutos, lukutaidon 

ja sivistyksen rapautuminen, eri-
arvoistuminen, ilmastonmuutos 
ja globaalit kriisit, sekä kuntata-
louden haasteet ja ennakoimatto-
muus. 

Kirjastopalvelumme 
nojaa vankkaan 
perustaan

Yleisten 
kirjastojen 
arvot

 y Yhdenvertaisuus
 y Vastuullisuus
 y Yhteisöllisyys
 y Rohkeus
 y Sananvapaus

Laki yleisistä kirjastoista

Kirjastot edistävät
1. väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja 

kulttuuriin
2. tiedon saatavuutta ja käyttöä
3. lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa
4. mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen 

kehittämiseen
5. aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja 

sananvapautta.

Lain lisäksi yleisten kirjastojen toimintaa määrittelevät 
yhteiset arvot, jotka määritteli Yleisten kirjastojen suunta-
asiakirja 2016–2020. 

Kirjasto tarjoaa asiakkaalle 
monipuolisia palveluja Onneksi on 

kirjasto!
Onneksi on 

kirjasto!
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Osaamisen 
uudistaminen, 

kokeilut ja 
itseohjautuvuus

Monimuo- 
toinen kokoelma, 

lukemisen ja 
tiedonhaun tuki

Moni- 
kanavainen 
palvelu ja 
opastus

Ympäristö-
tietoisuus, 

jakamistalous, 
palvelusuunnittelu

Yhteistyö- 
verkostot ja 
kuntarajojen 
ylittäminen 
toiminnassa
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Varaudumme 
kirjastoammatilliseen 
muutokseen
Palvelut digitalisoituvat. Kirjasto 
tarjoaa ajanmukaiset ja asiakkaiden 
tarpeisiin vastaavat digitaaliset pal-
velut, sekä opastaa niiden käyttöön. 
Meidät tavoittaa eri kanavissa. 

Kirjastotyö verkostoituu. Tuot-
taaksemme ajanmukaisia verkko-
palveluja toimimme yhdessä mui-
den kirjastojen, sekä kunnan eri 
toimijoiden kanssa. Paikallisessa 
toiminnassa osaamme hyödyntää 
myös valtakunnallista osaamista ja 
palveluja.

Pedagogista osaamista tarvitaan. 
Digitalisoituva ympäristö vaatii 
uutta osaamista meiltä itseltämme 
ja asiakkailtamme. Tavoitteemme 
on auttaa asiakasta osaamaan itse. 

Uudistuva osaaminen 

on keskeinen osa  

työtä.

Teemme yhteis- 

työtä aktiivisesti ja 

laaja-alaisesti.

Kirjasto tarjoaa  

ajanmukaiset palvelut 

ja opastusta niiden  

käyttöön.

Kirjastoammattien sisällöt muut-
tuvat. Kirjastoalan koulutus antaa 
pohjan työlle ja oman osaamisen 
uudistaminen on ammattilaisen 
merkki. Kirjastoissa tulee panos-
taa kokeiluihin ja itseohjautuvuu-
teen. Kun palveluja suunnitellaan 
yhdessä moniammatillisissa verkos-
toissa, saa asiakas parhaan hyödyn. 
Kirjastoalan tulee käydä jatkuvaa 
vuoropuhelua alan koulutusorga-
nisaatioiden kanssa ja Yleisten kir-
jastojen neuvosto on aktiivisesti 
mukana keskusteluissa.
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Turvaamme lukutaitoa 
ja sivistystä
Lukuharrastuksen hiipuminen  
ja lukutaitojen eriytyminen on 
estettävä. Kirjastojen työ luke-
maan innostamisessa on tärkeää 
kaikissa ikä- ja kulttuuriryhmissä. 
Ajantasainen ja monimuotoinen  
kokoelma on työn perusta. Toi-
mimme aktiivisesti verkossa, tapah-
tumissa ja kirjaston ulkopuolella. 
Olemme lukemisen innostamisen 
osaava kumppani.

Tiedon lukutaitovaatimukset kas-
vavat. Kirjasto auttaa asiakkaitaan 
toimimaan aktiivisina kansalaisina. 
Monilukutaito, mediakasvatus ja tie-
donhakutaidot kuuluvat kirjastojen 
strategiaan ja toimintasuunnitel-
maan, ja ovat osa henkilöstön osaa-
misen kehittämistä ja kirjastojen 
asiakaspalvelua.

Tietosisältöjen tarjonta on jatku-
vassa muutoksessa. Kirjastot tuke-
vat jatkuvaa oppimista tarjoamalla 
tietoa, tilaa ja välineitä. Kun perin-
teisten kirjojen ja medioiden rin-
nalle syntyy uusia välineitä ja toi-
mintaympäristöjä, laadukkaan ja 
luotettavan sisällön tunnistami-
nen vaatii osaamista. Kirjasto reagoi 
yhteiskunnan ilmiöihin. Kirjaston 
kykyyn arvioida tietoa voi luottaa.

Kirjasto innostaa  

lukemaan ja tukee 

kansalaisten  

jatkuvaa  

oppimista.

Toimimme aktiivisesti 

verkossa ja kirjasto- 

tilan ulkopuolella.

Haluamme tarjota  

kansalaisille myös  

digitaalisia sisältöjä 

yhdenvertaisesti.

Asiakkaiden pääsy sisältöihin eri-
arvoistuu. Medioiden maksumuu-
rit yleistyvät ja kirjastojen mahdol-
lisuudet tarjota aineistoja verkossa 
vaikeutuvat. Yhdessä pyrimme vai-
kuttamaan lainsäädäntöön ja sopi-
musneuvotteluihin niin, että digi-
median saatavuus olisi koko maassa 
yhdenvertaista. Samaan aikaan 
pidämme osaamisemme ajan 
tasalla, jotta osaamme hyödyntää 
laajasti verkon tarjoamia aineistoja, 
ja osamme ohjata myös asiakkaita 
verkkoaineistojen käytössä.



10 11

Ehkäisemme 
eriarvoistumista
Yhdenvertainen palvelu on 
tavoite maantieteestä ja kult-
tuurista riippumatta. Asiakkaiden 
taustat ja tarpeet eriytyvät ja yhte-
näiskulttuuri murtuu. Kirjastojen 
tulee kehittää uusia, joustavia pal-
velumuotoja, jot ka tavoittavat 
kaikki väestöryhmät. Hakeutuvien ja 
liik kuvien palvelujen merkitys kas-
vaa. Päätöksenteon pohjaksi tarvi-
taan tiedolla johtamista, tutkimuk-
sia ja selvityk siä.

Kuntatalous tiukentuu ja resurssit 
niukkenevat. Asiakkaiden kuunte-
leminen ja aito vuoropuhelu autta-
vat päätöksenteossa. Kunnan sisällä 
eri alueiden ja ryhmien tarpeiden 
kartoitus auttavat suunnittelemaan 
eri väestöryhmille sopivia palveluja.

Tiedolla johtaminen 

auttaa varautumaan 

ennakoimattomiin  

ilmiöihin.

Johdamme tiedolla  

ja huomioimme  

alueelliset sekä  

kulttuuriset erot.

Kirjasto toimii  

ympäristön kannalta 

kestävästi ja jakamis-

taloutta tukien.

Kirjasto on kunta- 

palvelu, joka vähentää 

eriarvoisuutta.

Tunnistamme globaalit 
kriisit ja reagoimme
Tiedon tarve ilmastonmuutok-
sesta kasvaa. Kirjastot toimivat 
tutkittua tietoa esiin nostamalla. 
Asiantuntevat yhteistyökumppa-
nit auttavat kirjastoja tunnistamaan 
tiedonlähteitä. Verkostoimaisella 
yhteistyöllä tuotamme ajankohtai-
sia tapahtumia. 

Kirjasto on ympäristötietoinen 
toimija. Oman toiminnan arviointi,  
tutustuminen oman alan kestä-
vän kehityksen asiakirjoihin, sekä 
sitoutuminen vastuulliseen toimin-
taan ovat osa kirjaston strategiaa. 
Tarjoamme kumppaneille aktiivi-
sesti mahdollisuutta käyttää kirjas-
toa tiedon, palvelujen ja hyödykkei-
den jakamispisteenä. 

Ennakoimattomat kriisit mukaan 
ennakointiin. Osana kirjastojen  
strategiatyötä pohditaan, mikä 
voisi estää strategiaa toteutumasta. 
Kriittiset resurssit tulee tunnistaa  
ja pohtia, millä tuttu toimintatapa  
voidaan korvata. Pandemia-ajan 
joustavat ratkaisut ovat hyvä peili:  
mitä tehtiin, miksi ja miten? Varau-
dumme muutoksiin, jotta kirjasto-
palveluja voidaan tarjota myös yllät-
tävissä olosuhteissa.

Kirjastojen yhteiskunnallinen 
rooli vahvistuu. Kirjasto on osa 
kunnan palveluja ja siksi omaa roo-
lia etsitään yhdessä muiden kunta-
toimijoiden kanssa. Osallisuuden 
tukeminen, lähidemokratia ja asiak-
kaiden, sekä päättäjien, ottaminen 
mukaan kirjastopalvelujen suunnit-
teluun ovat osa kirjastotyötä.



Yleisten kirjastojen neuvosto  
www.kirjastot.fi/neuvosto

Yleisten kirjastojen suunta 2021–2025 
www.kirjastot.fi/neuvosto/suunta

Taitto, kaaviot: Harri Oksanen 

Valokuvat: Jonas Tana (kansi), Ilkka Vuorinen (toimintakuvat),  

HalGatewood.com / Unsplash (s. 7 tausta), Trey Gibson / Unsplash 
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Kirjasto on hyvinvointipalvelu, 

jonka tavoittaa kaikissa  

elämäntilanteissa.

https://www.kirjastot.fi/neuvosto/
https://www.kirjastot.fi/neuvosto/suunta

