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IFLAn TRENDIRAPORTTI NÄKYY 

1.  uudet teknologiat sekä 
laajentavat että rajoittavat 
tiedon saatavuutta yksilöiden 
kannalta 

2.  verkko-opetus tasa-arvoistaa 
oppimista ja muuttaa sen 
perusteita eri puolilla 
maailmaa 

3.  yksityisyyden suojan ja 
tietosuojan rajat määritellään 
uudelleen 

4.  hyperverkottuneet 
yhteiskunnat kuuntelevat ja 
antavat valtaa uusille ryhmille 
ja näkemyksille 

5.  uudet teknologiat mullistavat 
globaalin informaatiotalouden 

 

1.  ny teknik kommer att både 
vidga och begränsa vem som 
har tillgång till information 

2.  nätbaserad utbildning 
kommer att både 
demokratisera och 
undergräva globalt lärande 

3.  gränserna för personlig 
integritet och dataskydd 
kommer att omdefinieras 

4.  hyperkopplade samhällen 
kommer att lyssna på och 
stärka nya röster och grupper 

5.  den globala 
informationsekonomin 
kommer att förändras av den 
nya tekniken 



TYÖPAJA / WORKSHOP 1 
SAAVUTETTAVUUS, TASA-ARVO JA KIRJASTOVERKKO / 

TILLGÄNGLIGHET, JÄMSTÄLLDHET OCH BIBLIOTEKSNÄTET 

•  tasa-arvoinen 
•  lähipalvelu 
•  esteetön  

•  kaikkien palvelu 
•  lähiympäristön koh-

deryhmät huomioiva 

•  hakeutuva 
•  pop up 
•  omatoimi 

 



TASA-ARVO – SAAVUTETTAVUUS - 
ESTEETTÖMYYS 
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https://twitter.com/WickedGood/status/512750512530137089/photo/1  



KANTA-ASIAKKAAT? VIPIT? 
MIELIPIDEVAIKUTTAJAT? 

•  Keitä palvellaan? 
•  Keitä kuunnellaan?  
•  Mitkä ryhmät tärkeitä? 
•  Ketkä tarvivat erityistä tukea käytössä? 
•  Voidaanko priorisoida? Millä perusteilla? 



KOHDERYHMÄT 

Prioriterade grupper 
 
4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet 
ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer 
med funktionsnedsättning, bland annat genom att 
utifrån deras olika behov och förutsättningar 
erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att 
kunna ta del av information. 



KOHDERYHMÄT 

5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet 
ska ägna särskild uppmärksamhet åt de 
nationella minoriteterna och personer som har 
annat modersmål än svenska, bland annat genom 
att erbjuda litteratur på 

 
1. de nationella minoritetsspråken, 
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken 
och svenska, och 

3. lättläst svenska. 



KUNTALAISTEN KIRJASTOTILA? 

•  Kenelle tilan käyttö maksutonta?  
•  Mihin tarkoituksiin kirjaston käyttö 

taipuu? 



HAKEUTUVA KIRJASTOTYÖ  
JA POPUP-KIRJASTOT 

 
 

Uudet, unohdetut, 
näkymättömät 
kohderyhmät? 

 
Käyttäjien muuttuneet 
ja muuttuvat tarpeet? 
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12	  http://www.kavlinge.se/upplevaochgora/bibliotek/ -> service och tjänster 

Kenen palvelu? Mikä on kohderyhmä? 
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TYÖPAJA / WORKSHOP 2 
KEHITTÄMINEN – STRATEGINEN AJATTELU - ARVIOINTI 

•  Uudet mittarit 
•  Käyttäjien arki 

•  SROI 
•  Vaikuttavuus 
 



BIBLIOTEKSPLANER 

17 § Kommuner och landsting ska anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på 
biblioteksområdet. 

Uppföljning 

18 § Den myndighet som regeringen bestämmer 
ska ha en nationell överblick över och främja 
samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. 
 
Myndigheten ska tillsammans med de regionala 
biblioteksverksamheterna och kommunerna följa 
upp hur de biblioteksplaner som antagits har 
utformats och hur de används. 



 
SOCIAL RETURN ON INVESTMENT case CSRS - 
Calgary Senior Resources Services’ Outreach Program  

   
“One real example would be an 81 year-old widow with no children.  She suffers 
from macular degeneration and is legally blind. She is severely arthritic and lives 
below the low income cut off  of  $16,350/year.  
Her neighbourhood does not offer a grocery store within walking distance, nor 
adequate public transportation.  She is malnourished.  This contributes to her 
depression and increasingly poor health.   
 

The potential consequences of  not engaging with this senior are 
quite severe.  If  left isolated, she may die in isolation and remain 
undiscovered in her home for quite some time.” 

https://www.calgary.ca/CSPS/CNS/Documents/fcss/sroi_seniors_resource_centre.pdf?noredirect=1  



“Social value is created by CSRS 
Outreach Workers each time a senior’s 
situation is stabilized and they avoid 
experiencing crisis.” 
 
 
 
 

https://www.calgary.ca/CSPS/CNS/Documents/fcss/sroi_seniors_resource_centre.pdf?noredirect=1  

 
SOCIAL RETURN ON INVESTMENT case CSRS - 
Calgary Senior Resources Services’ Outreach Program  

  



“Another possible outcome for many CSRS 
clients would be a psychiatric admission to 
hospital.   
When this occurs, the average stay is 65 days.   

Often, the senior will not have friends and 
family to support their transition back to living 
independently in their own homes.” 

 
 
 https://www.calgary.ca/CSPS/CNS/Documents/fcss/sroi_seniors_resource_centre.pdf?noredirect=1  

 
SOCIAL RETURN ON INVESTMENT case CSRS - 
Calgary Senior Resources Services’ Outreach Program  

  



“The increased cost of  providing home care 
and services support ($251,475) is […] 
significantly less expensive than  
providing the police services, EMS support, 
hospital stays, transportation and other 
services that  

would be required if  CSRS was not working 
with the 668 clients profiled in this case study. 

 
https://www.calgary.ca/CSPS/CNS/Documents/fcss/sroi_seniors_resource_centre.pdf?noredirect=1  

 
SOCIAL RETURN ON INVESTMENT case CSRS - 
Calgary Senior Resources Services’ Outreach Program  

  



 
‘Life satisfaction’ (wellbeing) valuations:  

 
essentially, statistical calculation of  the level of  
financial compensation required to bring someone 
with a particular disadvantage up to the same overall 
level of  life satisfaction as someone without that issue 

http://www.networkforchange.org.uk/sites/www.networkforchange.org.uk/files/downloads/SROI
%20Network%20for%20Change%20Oct%202013.pdf   

 
SOCIAL RETURN ON INVESTMENT case 

Network for Change (NFC), a voluntary sector 
organisation based in Leicester 

  



In SROI terms, ‘change’ therefore has to compare 
what they have achieved with NFC support with what 
their situation would have been without it 

 
•  Vaikea arvioida, millainen tilanne olisi ollut ilman 

tukea, kun kontrolliryhmää ei voi käyttää 

 
•  Skenaarioiden ja asiakkaiden arvioiden 

hyödyntäminen 

 
 http://www.networkforchange.org.uk/sites/www.networkforchange.org.uk/files/downloads/SROI
%20Network%20for%20Change%20Oct%202013.pdf   

 
SOCIAL RETURN ON INVESTMENT case 

Network for Change (NFC), a voluntary sector 
organisation based in Leicester 

  



SOCIAL RETURN ON INVESTMENT  
case UK public libraries  

SROI-indikaattorit / 
Läksykerho 
•  Olisiko toiminta 

käynnistynyt ilman 
kirjastoa?  

•  Ovatko poissaolot 
koulusta vähentyneet?  

•  Ovatko 
oppimistulokset 
parantuneet?  

•  Kuinka moni osallistuja 
jatkoi ryhmässä? 

SROI / mielenterveys-
kuntoutujien lukupiiri 
 
•  Osallistujien omat 

kokemukset 
•  Muutokset terapian 

tarpeessa 
•  Muutokset 

lääkityksessä 

Community engagement in public libraries: an evaluation of  the Big Lottery Fund's 
Community Libraries Programme – MLA, March 2011.  



Community engagement in public libraries: an evaluation of  the Big Lottery Fund's 
Community Libraries Programme – MLA, March 2011.  

Community Libraries Evaluation: Final Report 
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Appendix 3: Logic Model and Evaluation Framework 

Logic Chain - Overview 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inputs Activities Outputs Outcomes Impacts 

Cash and in-kind 
resources invested in 
the project by each of 
the partners. 

 

The things that have 
formed the basis of the 
project (staff training, 
meetings, events, 
consultations, 
promotional activities, 
group sessions etc.). 

 

 

 

 

 

 

The number of: 

times each of the 
activities has been 
carried out; 

participants in these 
activities; 

library visits generated; 
and 

volunteer hours 
contributed.  

 

 

 

Greater representation 
of target groups in 
visitor profile;  

More target group 
participation in decision 
making; 

Improved target group 
access to learning 
experiences; 

Better partner 
relationships; 

Raised awareness of 
library services 
amongst target group; 
and 

Greater satisfaction 
with library services 
amongst target group. 

 

 

 

more target group 
members perceiving 
libraries as places for 
the community; 

more target group 
members perceiving 
libraries as places for 
inter-group dialogue 
and understanding; 

stronger contribution to 
LAA performance on 
specific National 
Indicators; 

stronger contribution to 
education and learning 
attainment levels; and 

Social Returns on 
Investment (SROI) 
across a wide range of 
learning, health, 
community safety and 
other indicators.  

 



Community engagement in public libraries: an evaluation of  the Big Lottery Fund's 
Community Libraries Programme – MLA, March 2011.  

Community Libraries Programme Evaluation: Final Report 
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Project Name: Reading Group, Smethwick Project Time Period: November 2009 – February 2010 
Stage 1 Stage 2 

Inputs Outputs Outcomes 
What is 
invested 

Annual 
Value (£) 

Activity in 
numbers 

Description of 
change  

Indicators of 
change 

Information 
sources  

Extent of 
change  

Length of 
change 

Proxy used to 
value change  

Financial 
value 

Information 
sources  

 
Meeting 
space 
provision in 
library 
 
Set up costs 
 
 
Group leader 
time 
 
 
 
 

 
1,300 
 
 
 
 
2,070 
 
 
5,000 

Participants: 
Reported 
average of 8 
per week at an 
assumed 
average 
duration of 1 
hour  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participants: 
Health 
improvements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Improved 
confidence and 
empowerment 
 
 
 
 
 
 
Community 
cohesion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participants: 
Reduced visits 
to GP 
 
 
 
Reduced visits 
from social 
worker  
 
 
 
Warwick -
Edinburgh 
Evaluation tool 
scores 
 
 
 
 
 
None selected 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participants: 
Group 
members 
 
 
 
Group 
members 
 
 
 
 
PCT Survey 
Data (of the 
Group) 
Group 
members 
Group leader 
Library staff  
 
 
n/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participants: 
No data 
supplied 
 
 
 
No data 
supplied 
 
 
 
 
Declining 
scores 
 
 
 
 
 
 
 
n/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participants: 
Too early to 
say 
 
 
 
Too early to 
say 
 
 
 
 
Too early to 
say 
 
 
 
 
 
 
 
n/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participants: 
Cognitive 
Behavioural 
Therapy costs 
 
 
Mental Health 
Social Worker 
costs 
 
 
 
Life coach 
costs 
 
 
 
 
 
 
 
n/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participants: 
£62 per 
person per 
hour 
 
 
£31 per 
person per 
hour 
 
 
 
£50 per 
person per 
hour 
 
 
 
 
 
 
n/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participants: 
Unit Costs of 
Health and 
Social Care 
(2007), Curtis  
 
Unit Costs of 
Health and 
Social Care 
(2007), Curtis  
 
 
Websites of 
life coaches 
 
 
 
 
 
 
 
n/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MITEN KÄY KIRJASTOJEN, KUN 
AINEISTOT VERKOSSA? 

“Jos viiden vuoden päästä ei ole paperilla 7-
päiväisiä sanomalehtiä, mitä on 
lukusalitoiminta?  
Jos tiedonhakuun liittyvä opastus on koko 
internetin opastusta, miten jaamme lähteiden 
seurantaa? 

Kenellä on täydennyskoulutusvastuu? 

MITÄ MITATAAN?  



MITEN KÄY KIRJASTOJEN, KUN 
AINEISTOT VERKOSSA? 

“Miten saamme aineistot hankittua, kun e-
maailman hankintatyö on lähinnä juridiikkaa? 

Miten tarjoamme aineistot verkossa niin, että 
pienenkin kirjaston resursseilla tehdään 
tasavertaista palvelua? 
Kuka digitoi paikalliset aineistot, joille on 
valtakunnallisia tarjottimia? 
 
 

 
 MITÄ MITATAAN?  



MITEN KÄY KIRJASTOJEN, KUN 
AINEISTOT VERKOSSA? 

Missä neuvotellaan kirjastojen 
oikeuksista aineistoihin? Onko jossain 
yhteinen juristi? 

Mikä merkitys on tiloilla? Pitääkö kunnat 
velvoittaa säilyttämään avoin 
kirjastotila? 

 
 

MITÄ MITATAAN?  



MITÄ ON TIETOPALVELU? 

Heitä verkkoon provo väite tai trolli: vastauksia 
kertyy vauhdilla, vaikka kysymystä ei ole esitetty 



DIGITAALINEN MURROS 

•  itsepalvelu, vertaistuotanto, epäsuorat 
ansaintamallit ja muu kuin markkinavaihdanta 

•  työ hajoaa ja sen sisältö muuttuu: monipaikka-, 
moniansio-, osa-aika- ja yrittäjätyö lisääntyy 

•  viestinnän nopeus ja määrä 
•  digitaalinen palvelutuotanto 

	  
http://www.etla.fi/wp-content/uploads/2012/09/B254.pdf   



TYÖPAJA / WORKSHOP 3 
OSALLISUUS, KIRJASTOJEN YHTEISKUNTAVASTUU / 

DELAKTIGHET, BIBLIOTEKETS SAMHÄLLSANSVAR 

•  yhteisön palvelu 
•  kuntalaisten tila 
•  kumppanuudet 

•  näkemysten yhteen 
saattaminen 

•  yhteiskuntarauhan 
ylläpitäminen  

•  kirjastotilan 
merkitys 

•  suvaitsevaisuus 
•  monikulttuurisuus 
•  moninaisuus 

•  asiakkaiden 
kuuleminen ja 
kuunteleminen 
kasvokkain ja 
verkossa 



31	  http://yle.fi/uutiset/professori_lahikirjastoja_lakkauttamalla_kunnat_tekevat_karhunpalveluksen__yrittajille/
7534238  YLE 20.10.2014 



32	  http://yle.fi/uutiset/professori_lahikirjastoja_lakkauttamalla_kunnat_tekevat_karhunpalveluksen__yrittajille/
7534238  YLE 20.10.2014 

“– Kirjastotiloja tarvitaan edelleen 
kansalaisyhteiskunnan ylläpitämiseen. On paikka, 
jossa ihmiset voivat pitää kokouksiaan ja järjestää 
harrastustoimintaa.  
 
Muissa Pohjoismaissa on kirjastolaissa määritelty, että 
kirjaston pitää järjestää tilaisuuksia, joissa erilaiset 
yhteiskunnalliset ja uskonnolliset näkemykset voivat 
kohdata. Eli kirjastolla on myös yhteiskuntarauhaa 
ylläpitävä merkitys, Kontiainen sanoo.” 
 
 

KIRJASTO KANSALAISYHTEISKUNAN 
YLLÄPITÄJÄNÄ 



33	  http://yle.fi/uutiset/professori_lahikirjastoja_lakkauttamalla_kunnat_tekevat_karhunpalveluksen__yrittajille/
7534238  YLE 20.10.2014 

Norjassa kirjastolla lain mukaan yhteiskunnallinen 
tehtävä toimia puolueettomana paikkana keskusteluille 
 
Palkattu myös projektityöntekijä Kansalliskirjastoon 
koordinoimaan kirjastojen tapahtumatuotantoa ja 
kirjastoja kohtaamispaikkana 
 
Myös Hollannin kirjastolaissa mainitaan keskustelujen 
ja ihmisten välisten kohtaamisten edistäminen 
 
 

KIRJASTO KANSALAISYHTEISKUNAN 
YLLÄPITÄJÄNÄ 











TYÖPAJA / WORKSHOP 4 
OSAAMINEN, KIRJASTOAMMATTILAISUUDEN MERKITYS / 

KOMPETENS, BETYDELSEN AV PROFESSIONALITET I 
BIBLIOTEKET 

•  kirjaston roolit 
•  moninaisuus, 

osaamisen ja 
henkilöstön 

•  yhteistyö ja 
kumppanuudet 

•  verkko- ja vertais- 
•  muutosvalmius 

•  ops2016 ja sen 
edellyttämä osaaminen 

 

•  käyttäjien tuottama 
sisältö ja ammattilaisen 
kuvailu ja suosittelut 

•  aineistonvalinta ja 
kokoelmanmuodostus 

•  omatoimikirjaston 
kehittäminen ja 
kirjaston ystävien 
tarjoama palvelu  





Halinen, Irmeli. Miksi ja miten suomalaiset opsit muuttuvat. 2014. 
http://www.oph.fi/download/152144_miksi_ja_miten_suomalaiset_opetussuunnitelmat_muuttuvat_08102013.pdf   

KIRJASTON OSAAMINEN JA TUKI? 



NEW YORK TIMESIN HUOMIOITA 
VERKKOMAAILMAN MUUTOKSISTA 

TASAPAINO ASIAKASTOIVEIDEN JA AMMATTILAISTEN 
TEKEMIEN VALINTOJEN VÄLILLÄ 

 

"I have to say I agree with NYT that they should decide 
what the news is not the audience.  

Otherwise you slowly get sucked into a Daily Mail style 
reporting system that prioritizes sensationalist news 
articles over news the public needs to hear.” 

 

 
 
Benton, Joshua: The leaked New York Times innovation report is one of  the key documents of  this media age. 15.5.2014. 
http://www.niemanlab.org/2014/05/the-leaked-new-york-times-innovation-report-is-one-of-the-key-documents-of-this-media-
age/ 



KOKOELMATYÖN RAJAT? 

http://keskustakirjasto.fi/2014/10/06/valitse-omat-kirjasuosikkisi-kirjastoon6-12-10-2014/  



OMATOIMIKIRJASTOT JA 
ITSEPALVELUAUKIOLOT 

•  Kuinka ammattitaito esiin?  
•  Mitä omatoimikirjaston toimivuus edellyttää? 
 
–  Kokoelmatyö 
–  Aineiston esillepano 

–  Valikoimat ja suosittelu 
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•  Palvelut 
•  Toiminnot  
•  Tilojen käyttö 

•  Rajojen ylittäminen 
•  Hallintokunnat 
•  Kirjastojen 

yhteistyö 
•  Kimpat 

•  Konsortiot 

44	  

TYÖPAJA 5 YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUDET – 
SAMARBETE OCH PARTNERSKAP 



LUKIO-OPETUKSEN YLEISET 
TAVOITTEET 

•  Opiskelijan tiedonhankinta- ja 
soveltamistaitoja sekä 
ongelmanratkaisutaitoja kehitetään.  

 
•  Opiskelussa saadaan kokemuksia tutkivasta 

oppimisesta sekä osallisuudesta tieteen ja 
tutkimuksen tekoon. 

•  Opiskelijan monilukutaitoa vahvistetaan niin, 
että hän ymmärtää tieteen- ja taiteenaloille 
ominaista kieltä sekä osaa tuottaa ja tulkita 
erilaisia tekstejä.  



LUKIO-OPETUKSEN YLEISET 
TAVOITTEET 

•  Opiskelija harjaantuu arvioimaan tiedon 
luotettavuutta. 

•  Opiskelussa syvennetään opiskelijan 
ymmärrystä ja taitoja käyttää tieto- ja 
viestintäteknologiaa tarkoituksenmukaisesti, 
vastuullisesti ja turvallisesti niin itsenäisessä 
kuin yhteisöllisessäkin työskentelyssä.  



KOULUKIRJASTO,  
KOULU JA KIRJASTO? 

1.  Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna 
skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan 
som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket 
som en del av elevernas utbildning för att bidra till att 
nå målen för denna. 

2.  Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och 
skönlitteratur, informationsteknik och andra medier. 

3.  Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att 
främja språkutveckling och stimulera till läsning. 

 
Ruotsissa mainittu sekä kirjasto- että 

koululainsäädännössä 

47	  http://anuojaranta.blogspot.fi/2014/11/koulukirjastot-suomi-1-ruotsi-5-guys.html?
spref=fb&m=1  



KOULUKIRJASTO,  
KOULU JA KIRJASTO? 

Rooleista ja työnjaosta keskustellaan myös Ruotsissa ja 
Tanskassa 
 

“Folkbiblioteket kan aldrig ersätta ett skolbibliotek, 
eftersom uppdragen är helt olika” 

 “Skolbibliotek ska integreras 
i den pedagogiska verksamheten, vårt huvudsakliga 
uppdrag gentemot målgruppen riktar sig mer mot att 

möta barn och unga på fritiden.” 
bibliotekschefen Nick Jones i Huddinge 

 

ONGELMANA KIRJASTOAMMATILLISEN HENKILÖSTÖN 
PUUTE KOULUKIRJASTOISSA 

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nu-ar-det-stopp-for-elevernas-boklan/aRKoat!3QDfkQO1F@cV1QcbS8EG9g/  
http://hn.se/nyheter/falkenberg/1.3774654-karl-oskarskolan-maste-ha-skolbibliotek  
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49	  https://issuu.com/lukemisto/docs/kumina_115_290115_issuu/13?e=0  
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-  Mihin tehtäviin ja toimintoihin? Roolit ja vastuut 
-  Kenen aloitteesta? Säästöjä vai uudenlaista 

yhteisöllisyyttä 
-  Kuinka asioista sovitaan? Sopimukset  
-  Korvaavaa vai uutta? Vapaaehtoiset ideoijina, 

toteuttajina 
-  Rajoitukset, tietosuoja 

Tanska 
-  sopimukset 
-  yhteistyö tapahtumatuotannossa: tilan tarjoaminen; 

yhteistyöhankkeet; apu kirjaston tarjoamissa 
toiminnoissa 

 

KIRJASTO JA VAPAAEHTOISET 



SAMAT KYSYMYKSET POHDITTAVINA – 
VASTAUKSIA YHDESSÄ? 

•  Mitä on tulevaisuuden sivistys? Millaista 
osaamista tarvitaan? Miten työskennellen 
voitaisiin parhaiten  edistää oppimista ja 
osaamisen kehittymistä?  

•  Miten muutos toteutuu kuntien ja koulujen 
toimintakulttuurissa sekä jokaisella oppitunnilla? 
Oman näkemyksen ja tahtotilan merkitys.  

•  Millaisia taitoja opettajat ja koulun muu henkilöstö 
tarvitsee?  

•  Mikä on opetussuunnitelman perusteiden ja 
paikallisen opetussuunnitelman merkitys 
opettajan ja kouluyhteisön työn ohjaajana ja 
tukijana?  

Halinen, Irmeli. Miksi ja miten suomalaiset opsit muuttuvat. 2014. 
http://www.oph.fi/download/152144_miksi_ja_miten_suomalaiset_opetussuunnitelmat_muuttuvat_08102013.pdf   
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•  OPPIVA YHTEISÖ 
•  OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS 
•  HYVINVOINTI JA KESTÄVÄ 

TULEVAISUUS 
•  KULTTUURINEN MONINAISUUS JA 

KIELITIETOISUUS 

LUKION TOIMINTAKULTTUURI 
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1.  llmiöt, asiat, kysymykset, jotka sisältyvät omaan 

teemaan 

2.  Mitkä näistä sellaisia, joista säädettävä lailla? 

3.  Miksi? Kuinka käy, ellei mukana? 

4.  Onko alueellisia erityiskysymyksiä, jotka 

huomioitava? 

5.  Miten toteutumista seurataan? Onko tarpeen? 

6.  Kansalaisten osallistaminen lain valmisteluun: 

kuinka kuullaan, missä asioissa? Missä ei riitä 

asiantuntijatieto? 
 

TYÖPAJAT  



54	  

1.  Fenomen, ämnen, frågor i det egna temat  

2.  Vilka av dessa bör man ta med i lagstiftningen? 

3.  Varför? Vad händer om de inte tas med? 

4.  Finns regionala specialfrågor som måste tas i 

beaktande? 

5.  Hur följer man upp förverkligandet? Är det 

nödvändigt? 

6.  Medborgarnas delaktighet: hur hörs de, i vilka 

frågor?  
 

WORKSHOPPARNA 


