
Yleisten kirjastojen 

saavutettavuussuosituksesta 

eväitä toiminnan kehittämiseen
Saavutettavuusosaaminen jalkautuu kirjastoihin –hankkeen 
koulutus, Turku (29.11.2017)

Jaakko Tiinanen

Saavutettavuusosaaminen jalkautuu kirjastoihin –hankkeen rahoittajana on 
OKM, ja päätoteuttajana Helsingin kaupunginkirjasto-yleisten kirjastojen 
keskuskirjasto



Suosituksen lähtökohdat

• Kirjastojen haaste saavutettavuuden kehittämisen 

suhteen on yhteinen -> myös ratkaisuita on 

luontevaa lähteä etsimään yhdessä
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Pohjana laaja verkosto 1/2

Työryhmässä mukana:

Kirjastopalveluiden asiantuntijoina:

-Helsingin kaupunginkirjasto-Yleisten kirjastojen keskuskirjasto

-Espoon kaupunginkirjasto

-Kuntaliitto

-Suomen Kirjastoseura

-Länsi- ja Sisä-Suomen AVI

Saavutettavuuden asiantuntijoina:

-Celia

-Kulttuuria kaikille -palvelu

-KVL/Selkokeskus

-Kuurojen liitto/Viittomakielinen kirjasto

-Erilaisten oppijoiden liitto
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Pohjana laaja verkosto 2/2 

Lisäksi lausuntokierrosten kautta mukana laajemmin 

kansallista osaamista. Kommentoimassa mukana mm.

• vähemmistökysymyksiin erikoistuneet valtion viranomaiset: 
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, Etnisten suhteiden 
neuvottelukunta, Saamelaiskäräjät

• kymmeneltä suurimmalta vammaisjärjestöltä (mm. 

Invalidiliitto, Kuuloliitto, Kuurojen liitto, NKL, KVL, 

Autismi- ja Aspergerliitto, Kuurosokeat, SAMS)

• suurimmilta monikulttuurisuusjärjestöiltä

• relevanteilta viranomaistoimijoilta 

• Kirjastosektorin osaajilta: kaikki AVI:t ja yleisten 

kirjastojen asiantuntijat eri puolilta Suomea (yhteensä yli 

kahdeltakymmeltä kirjastolaiselta)
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Suosituksen tekemisen tavasta

• Koko verkoston voimakas omistajuus 

• Kirjastokentän asiantuntijoiden osallistuminen oli 

ilahduttavan runsasta: yksityiskohtaisia ja 

perusteltuja kommentteja tuli useilta kymmeniltä 

kirjastokentän toimijoilta. Niistä saatiin eväitä niin 

rakenteen, kielen kuin painopistealueidenkin 

kriittiseen arviointiin.

• Järjestökentän tuki oli myös merkittävä.



Keiden näkökulmat luovat pohjaa 

saavutettavuussuositukselle?

• Pohjana DfA (Design for All) –ajattelu – luodaan kaikille 
toimivaa ottamalla huomioon muita heikommassa 
asemassa olevat käyttäjät

• Huomioituina kohderyhminä:

➢ Eri tavoin vammaiset ja toimimisesteiset henkilöt

➢ Erilaiset oppijat 

➢ Ikääntyneet

➢ Suomalaisten perinteisten vähemmistökielten (saame, 
romani, kotimaiset viittomakielet) käyttäjät

➢ Maahanmuuttajat

➢ Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt
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Miksi päädyimme näin laajaan 

rajaukseen?

• Lähtökohtana intersektionaalinen näkökulma: 

moninaisuus läpäisee kuntalaiset, vähemmistöihin 

kuulumisen risteävät ja kumuloituvat, 

epäyhdenvertaisuutta luovissa  (ableistisissa, 

rasistisissa, sovinistisissa jne.) asenteissa ja 

rakenteissa on paljon yhteistä

• Pragmaattisena näkökulmana myös 

prosessiekonomia (pienen toimialan kohdalla 

kehittämisresurssien tehokas ja 

tarkoituksenmukainen fokusoiminen on olennaista)



Mitä saavutettavuussuositus 

sisältää?

Aihealueet:

a) Strateginen työ ja johtaminen

b) Kokoelmat ja aineistot 

c) Asiakaspalvelu 

d) Tapahtumat 

e) Pedagoginen toiminta

f) Viestintä

g) Verkkopalvelut

h) Tilat
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Strateginen työ ja johtaminen

• Saavutettavuusnäkökulma on mukana kirjaston 
strategiassa.

• Kirjaston palveluita suunnitellaan asukaslähtöisesti 
ja tasapuolisesti.

• Toimintaa suunnitellaan yhdessä kuntalaisten 
kanssa.

• Työntekijöiden rekrytoinnissa huomioidaan 
monimuotoisuus.

• Henkilöstön saavutettavuusosaamista kehitetään.

• Johto tukee henkilökuntaa saavutettavuuden 
toteuttamisessa.
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Tilat

• Esteetön pääsy yleisötiloihin (kynnykset, portaat ym.)

• Palvelupiste lähellä sisääntuloa (havaittavuus, mahdollisuus 
oma-aloitteiseen avun tarjoamiseen)

• Selkeät, havainnolliset opasteet

• Näkövammaisten mahdollisuus itsenäiseen liikkumiseen: erit. 
riittävät kontrastit

• Eri korkuiset kalusteet, hyllyt, työpöydät

• Riittävästi istuimia

• Esteettömät käytävät kirjahyllyjen välissä

• Esteettömät WC-tilat

• Palvelupisteen luona induktiosilmukka

• Sijoita saavutettava aineisto lähelle palvelupistettä ja sisääntuloa

• Pienillä parannuksilla on merkitystä!
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Kirjaston kokoelmatyö

• Hanki aineistoja asiakaskunnan tarvitsemilla kielillä ja 
muodoissa (kielten osalta väestötieto tehokäyttöön!)

• Kokoelmapolitiikassa moninaisuus läpäisee koko kokoelman.

• Ota erilaiset väestöryhmät (kulttuuri- ja kielivähemmistöt, 
vammaiset, erilaiset oppijat, seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöt) huomioon, kun suunnittelet kokoelmia 
ja valitset aineistoa. (case)

• Huolehdi, että myös lasten aineistoissa näkyy yhteiskunnan 
moninaisuus.

• Ota moninaisuus ja ajantasaiset käsitteet käyttöön 
asiasanoituksessa ja aineiston kuvailussa.

• Ota huomioon ostettavien julkaisujen, tietokantojen ja 
verkkopalvelujen saavutettavuus kirjaston 
kokoelmapolitiikassa.
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Saavutettava aineisto

• Selkokirjat

• Äänikirjat (kustantajien ja Celian äänikirjat)

• Isotekstiset kirjat

• Saavutettavat e-kirjat eli sähkökirjat (kirjastojen 

yhteistyö korostuu)

• Kosketeltavat kuvakirjat

• Videot, joissa on kielensisäinen tekstitys, 

kuvailutulkkaus tai viittomat
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Saavutettavuutta tukevat 

palvelut (esimerkkejä)

• Kirjastossa on helposti löydettävässä paikassa 

esim. selkokielinen hylly, sateenkaarihylly tai 

teemahylly, jossa on helppolukuisia kirjoja lapsille, 

nuorille ja nuorille aikuisille – paikallisten tarpeiden 

mukaan

• Kirjastossa toimii saavutettavia aineistoja 

hyödyntäviä kirjakerhoja, kuten esimerkiksi 

äänikirjakerhoja ja selkokielen käyttäjien lukupiiri.

• Kirjaston kotipalvelu toimittaa asiakkaan 

tarvitsemat aineistot kotiin.
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Yhteistyö erikoiskirjastojen 

kanssa

• Kirjastossa tunnetaan tiettyihin kieliin tai 

kulttuureihin erikoistuneet kirjastot. 

• Kirjasto tekee yhteistyötä Celian kanssa 

lukemisesteisten asiakkaiden palvelemiseksi 

(www.celia.fi)

• Kirjastossa tunnetaan Viittomakielinen kirjasto 

(www.viittomakielinenkirjasto.fi)
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Asiakaspalvelu ja asiakkaan 

kohtaaminen

• Kirjaston henkilökunta ja palvelupisteet ovat helposti 
löydettävissä ja tunnistettavissa.

• Henkilökunta osaa kohdata kunnioittavasti erilaisia ihmisiä.

• Asiakaspalvelun henkilöstö osaa eri kieliä ja kielten osaaminen 
tehdään näkyväksi asiakkaille.

• Henkilökunta toimii asiakkaan ehdoilla varaten 
vuorovaikutukseen riittävästi aikaa.

• Henkilökunta osaa kommunikoida selkeästi ja tuntee erilaisia 
kommunikointikeinoja ja niihin liittyvien apuvälineiden käyttöä.

• Henkilökunta tietää, miten toimitaan ja kommunikoidaan 
asianmukaisesti, jos asiakkaalla on mukana avustaja tai tulkki.

• Saavutettava asiakaspalvelutilanne on hienotunteinen, 
yksityisyyttä suojaava ja turvallinen.

• Kirjastokaistan video Selkokieli kirjastossa 2. Asiakaspalvelu ja 
selkokieli (1:05:35)
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Konkreettisesti: erityistarpeiset 

asiakkaat hyötyvät seuraavista

• Selkeistä ja johdonmukaisista toimintakäytännöistä ja 

säännöistä (toiminta ja aukisanoitettu linjassa toistensa 

kanssa)

• Viestinnässä käytetään selkeää kieltä 

(selkokommunikaation perusperiaatteet: päälauseita, 

yleisiä sanoja, kielikuvia ja vierasperäisiä ilmauksia 

vältetään mahdollisuuksien mukaan)

• Kasvojensuojelu (ei nolata vaan tarjotaan ulospääsy)

• Erit. lapset ja nuoret: käsitteiden antamisesta asioille 

(”Ymmärrän että olet vihainen mutta…”)

• Läsnäolo, kiireen tunteen välttäminen
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Tapahtumat

• Ota yhdenvertaisuus suunnittelun ja järjestämisen 

lähtökohdaksi.

• Viesti tapahtumista esteettömästi ja eri kanavissa.

• Käytä selkeää yleiskieltä.

• Järjestä satutunteja moniaistisina ja eri kielillä.

• Järjestä lukupiirejä/kirjailijavierailuita, joiden teemat 

heijastavat yhteiskunnan moninaisuutta.
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Pedagoginen toiminta

• Ota yhdenvertaisuus suunnittelun ja järjestämisen 

lähtökohdaksi.

• Perehdy mm. ikääntyneiden ja erilaisten oppijoiden

opastamiseen liittyviin näkökulmiin.

• Hyödynnä eri aisteja ja monikielisyyttä.
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Suositus on julkaistu Kuntaliiton sivuilla 

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3215.

20.11.2017 20

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3215


20.11.2017 22


