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 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/2009170
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 http://www.oph.fi/download/139470_Opetus-

_ja_kulttuuritoimen_rahoitus_2012.pdf 

 

 Kirjaston perushinta 60,38 €/as 

 Valtionosuus 31,42 % 

 Kuntien omarahoitus 68,58 % 

 MUTTA ….. 
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Erillisselvitys kirjastohenkilöstön 

eläköitymisestä 

 
 Vuonna 2013 kirjastotoimessa peruspalvelujen arviointikohteena on 

yleisten kirjastojen henkilöstön määrä ja laatu. 

  Ennakkona tähän arviointiin teemme selvityksen yleisten 

kirjastojen henkilöstön eläköitymisestä. Tietoja tarvitsevat 

kirjastoalan työvoiman tarpeen ennakointiin sekä OKM ja ELY- 

keskukset että alan koulutuksen järjestäjät. 

 Arviointiaineisto kootaan kirjastoille lähetetyn internet- kyselyn 

vastauksista ja tilastoaineistosta. 

 Vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja 

raportoidaan siten, ettei yksittäisen henkilön tietoja voida tunnistaa. 

 

 Viimeinen vastauspäivä on 7.12.2012. 

 

 https://www.webropolsurveys.com/S/6E15C83DD2DAE35B.par 
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Lukuinto-pilottikirjastojen haku 

käynnissä 12.11-12.12.2012 

 Kampanjan tarkoitus muodostaa yhteisö tukemaan ja vahvistamaan 

lasten ja nuorten monipuolisia lukemisen ja kirjoittamisen taitoja 

sekä kehittää uusia toimintamuotoja, joissa lapset ja nuoret, 

vanhemmat, kirjastot ja koulut toimivat yhdessä. Lisäksi Lukuinto-

kumppaneina voivat olla lapsi- ja nuorisotyötä tekevät  sekä eri 

taidemuotojen, liikunnan ja median piirissä työtä tekevät yhteisöt 

 Kohderyhmä 6-16-vuotiaat 

 Kekseliäisyys ja monipuolisuus 

 Pilotointiin sitoutuvat koulusta rehtori ja riittävä määrä opettajia, 

kirjastosta kirjastonjohtaja ja lasten ja nuorten kirjastotyön 

ammattilaisia. 

  www.lukuinto.fi.  
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Johtamisen täydennyskoulutus pienten 

ja keskisuurten kuntien kirjastonjohtajille 

(20 op) 
 

 

 28.2. -13.12.2013 

 Turun AMK vastaa opiskelijavalinnasta ja koulutuksen 

järjestämisestä, ELY rahoituksesta 

 

 Kaikki mitä olet aina halunnut tietää johtamisesta, mutta et 

ole ehtinyt kysyä: julkishallinto, henkilöstöhallinto, 

organisaation johtaminen ja kehittäminen, kehittämistyö 

 

 Lähiopetusta 2 pv/kk (torstai &perjantai) 

 

 Tampere, Jyväskylä, Seinäjoki, Mikkeli, Kuopio 
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Perustamishankkeiden 

rahoitussuunnitelma vuosille 2013-2016 

 Ehdotukset rahoitussuunnitelmaan ja 

valtionavustushakemukset Varsinais-Suomen 

ELY-keskukseen 31.12.2012 mennessä kahtena 

kappaleena 

 

 Ohjekirje kuntiin viikolla 48 
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Vuoden 2012 tilastotiedot 

 Tallennus  alkaa 7.1. ja päättyy 15.3. 

 toimintatiedot ja kirjojen hankintakulut jo 1.3. mennessä 

 

 Uudet tilastoitavat: tapahtumat ja käyttäjäkoulutukset toimintavuodesta 

2012 alkaen 

 Kirjaston järjestämät tapahtumat 

– näyttelyiden määrä 

– muiden tapahtumien määrä 

 Tapahtumien osallistujamäärä (ei sis. näyttelyiden kävijämääriä) 

 

 Käyttäjäkoulutusten määrä 

 Käyttäjäkoulutus tunteina 

 Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä 

 

 Tänä vuonna tilastointiin ei ole tulossa muutoksia, joten vuodelta 2013 

kerätään samat tilastot kuin vuonna 2012. 
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Joulua kohti.. 
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