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Kirjastopalvelut ovat käytetyimpiä 
kunnallisia palveluja

Vuonna 2015 kahdella kolmesta kuntalaisesta (66%) oli 
omakohtaista käyttökokemusta ja edusti neljänneksi 

käytetyintä kunnallista palvelua
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Kirjastotoiminta vaikuttaa!
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Kirjastotoiminnalla edistetään 
 asukkaiden osallisuutta ja 
 sivistyksellisten 

perusoikeuksien toteutumista 
kansalaisyhteiskunnassa  

 tiedon ja kulttuurin 
yhdenvertaista saatavuutta ja 
saavutettavuutta. 



Kuntia koko maassa yhteensä 313 
Manner-Suomessa 297

Asukasmäärän mukaan: 
MIN: Sottunga: 99 as. (Åland) / 
Luhanka: 760 as. (Manner-Suomi)
MAX: Helsinki: 630 225 as. 

Maapinta-alan mukaan:
Min: Kauniainen: 5,9 km2 (9 476 as) 
Max: Inari: 15 000 km2 (6 805 as)

Suomi on järvien, metsien ja kuntien maa

KDJ / M. Pekola-Sjöblom / 7.1.2016



Kirjaston eettinen kehikko

LAIT

KUNTA

KIRJASTO

TYÖYHTEISÖ
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Perusoikeudet
 Yhdenvertaisuus: ketään ei saa asettaa ilman 

hyväksyttävää perustetta eri asemaan…
 Sivistykselliset oikeudet: jokaisella yhtäläinen 

mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten 
tarpeittensa mukaisesti myös muuta kuin 
perusopetusta ja kehittää itseään varattomuuden 
sitä estämättä…. Liittyvät tiedon hankintaan, 
tieteelliseen ja taiteelliseen toimintaan… Julkinen 
valta luo edellytyksiä mm. ylläpitämällä kirjastoja

 Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin.  
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Tulevaisuuskatsaus 2014, OKM
”Osaamisella ja luovuudella hyvinvointia”

DEMOKRATIA 

Aktiivisena kansalaisena 
toimiminen edellyttää 
kansalaisyhteiskunnan 
areenoiden kuten liikunnan, 
kirjastojen, kulttuurin ja 
nuorisotyön 
mahdollisuuksien 
hyödyntämistä.

Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön 
mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen 
toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään 
koskevaan päätöksentekoon. 
(perustuslaki, 14 §, 4 mom.)
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Uuden lain tavoitteena on edistää:
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 ja demokratiaa.

Johanna Selkee9



Kirjasto kaikkien käytettävissä ja 
saavutettavissa 
 Kaksikielisessä kunnassa otetaan huomioon 

molempien kieliryhmien tarpeet samanlaisten 
perusteiden mukaan. 

 Saamelaisten kotiseutualueen kunnissa on 
huolehdittava, että saamenkielisen ja 
suomenkielisen väestöryhmän tarpeet otetaan 
huomioon samanlaisten perusteiden mukaan. 

Otettava huomioon paikallisten kieliryhmien 
tarpeet. 
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Laki luo perustan - toiminnan 
lähtökohdat
 Yhteisöllisyys
 Moniarvoisuus ja
 Kulttuurinen 

moninaisuus
Myös
 Sananvapaus
 Rohkeus
 Vastuullisuus
(Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020)

 Esim. positiivinen 
diskriminointi 
(kotipalvelu, laitoksissa 
asuvat ym.).

 Hankintaperiaatteet ja 
kokoelmapolitiikka 
avoimesti esille.
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Kirjastotoiminta on kohtaamista
Monien tietojen ja taitojen 
asiantuntija 

= OSAAMINEN

 Ihmisen huomioiminen –
kohtaaminen –
opastaminen 

 Palvelutarpeen 
ymmärtäminen –

 Kokemuksien 
hyödyntäminen
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Saavutettavuus on arkisia asioita
 Yleisten kirjastojen 

saavutettavuussuositus 
 Opas käytännön työhön, 

suunnitteluun, kehittämiseen ja 
itsearviointiin. 

 Tunnistetaan ilmiöitä ja 
käyttäjäryhmiä: 
saavutettavuuden toteutumiseksi 
hyvä nostaa esille. 

 Jos toiminta edesauttaa 
toimintaesteisen asiointia 
kirjastossa, se on hyvä ja toimiva 
asia myös muille.
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Kirjastotyön eettiset periaatteet
Suomen kirjastoseura, Finlands svenska biblioteksförening ja Suomen tieteellinen kirjastoseura

 Edistämme osallisuutta tarjoamalla pääsyn tietoon, 
ideoihin ja kulttuuriseen aineistoon.

 Takaamme monenlaisen luovan toiminnan 
dokumentoitujen tulosten saatavuuden ja edistämme 
niiden syntymistä tarjoamalla käyttäjille 
mahdollisimman monipuoliset kokoelmat ja niihin 
liittyvät palvelut.

 Säilytämme ja annamme käyttöön kansallista 
kulttuuriaineistoa.

 Edistämme sekä omaehtoista että tavoitteellista 
oppimista ja itsensä kehittämistä.

 Tuemme aktiivista kansalaisuutta sekä kriittistä 
suhtautumista mediasisältöihin. 

 Edistämme kulttuurista monimuotoisuutta. 

 Kehitämme kokoelmia ja tarjoamme palveluita 
ammatillisin perustein, emme poliittisten, 
moraalisten, uskonnollisten tai henkilökohtaisten 
mieltymystemme perusteella.

 Ammattitaitomme sekä kirjastojen aineistot ja 
palvelut ovat kaikkien ulottuvilla katsomatta ikään, 
uskontoon, sosiaaliseen asemaan, rotuun tai muuhun 
ulkoiseen tekijään.

 Toimimme puolueettomasti ja luottamuksellisesti ja 
takaamme kirjaston käyttäjien yksityisyyden ja 
nimettömyyden

 Edistämme reilujen pelisääntöjen noudattamista 
kirjastoissa ja verkossa. 

 Kehitämme kirjastoa julkisena tilana, joka on avoin, 
epäkaupallinen ja turvallinen fyysinen ja virtuaalinen 
ympäristö kaikille.

 Seuraamme, selvitämme ja otamme huomioon 
käyttäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen 
järjestämisestä. 

 Toimimme yhteistyössä muiden kotimaisten ja 
kansainvälisten kirjastojen ja tietopalvelujen kanssa.

 Tunnemme henkilökohtaista vastuuta omasta ja 
työyhteisömme kehityksestä ja ylläpidämme aktiivisesti 
ammattitaitoamme.

 Arvostamme ja tuemme muita ammatissa toimivia 
kollegoja.

 Täytämme velvollisuutemme sekä kirjastojen käyttäjiä 
että työnantajaa kohtaan.
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Kirjaston tehtävät
1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja 
kulttuurisisältöihin;
2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa;
3) edistää lukemista ja kirjallisuutta;
4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon 
hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen luku- ja 
kirjoitustaitoon
5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, 
työskentelyyn ja kansalaistoimintaan;
6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista 
vuoropuhelua.
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Kirjasto on kansalaisia varten
 Asukkaiden kuuleminen 
 Osallistuminen ja 

vaikuttaminen
 Palvelujen, sisältöjen 

kehittäminen – ketä 
varten?

 Vuoropuhelu on 
ristiriitoja, 
epätäydellisyyttä sekä 
onnistumisia
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Käyttösäännöillä oikeudet ja vastuut 
esille 

 Käyttösäännöillä edistetään kirjaston sisäistä 
järjestystä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

 Käyttösäännöissä kerrotaan tarkemmin 
kirjaston tilojen ja omaisuuden käytöstä, 
aineiston lainaamisesta, varaamisesta, 
rajoituksista ja maksuista. 
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Maksuton perus- ja lähipalvelu 
 Kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus ja 

varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta on 
maksutonta. 

Maksuttomia ovat myös valtakunnallisen 
keskuskirjaston ja kehittämiskirjastojen 
toimialueensa yleisille kirjastoille antamat 
kaukolainat. 
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Johanna Selkee
Suomen Kuntaliitto, 
p. 050 4359420, 
johanna.selkee@kuntaliitto.fi
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