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2 §

Alueellinen kehittämistehtävä

Yleisten kirjastojen alueellista kehittämistehtävää hoitavat seuraavat yleiset kirjastot seuraavilla toimialueilla:

1) Joensuun kaupunginkirjasto, toimialueena Pohjois-Karjalan kunnat;

2) Kuopion kaupunginkirjasto, toimialueena Etelä-Savon ja Pohjois-Savon kunnat;

3) Lahden kaupunginkirjasto, toimialueena Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan 

kunnat;

4) Oulun kaupunginkirjasto, toimialueena Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat; 

5) Porvoon kaupunginkirjasto, toimialueena Uudenmaan kunnat; 

6) Rovaniemen kaupunginkirjasto, toimialueena Lapin kunnat;

7) Tampereen kaupunginkirjasto, toimialueena Pirkanmaan ja Keski-Suomen kunnat;

8) Turun kaupunginkirjasto, toimialueena Varsinais-Suomen ja Satakunnan kunnat sekä 

9) Vaasan kaupunginkirjasto, toimialueena Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kunnat.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus
yleisistä kirjastoista (660/2017)



Alueellisella kehittämistehtävällä luodaan edellytyksiä toimialueen yleisten 

kirjastojen toiminnan vahvistumiselle. Kehittämistehtävällä tuetaan toimialueen 

yleisten kirjastojen kehittymistä ja henkilöstön osaamista sekä edistetään yleisten 

kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa.

Kehittämistehtävää hoitava kirjasto toimii yhteistyössä muiden kehittämistehtävää 

hoitavien yleisten kirjastojen, valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen 

kirjaston ja muiden kirjastojen kanssa.

Kehittämistehtävä voidaan kunnan suostumuksella antaa yleiselle kirjastolle, jolla 

on kehittämistehtävän hoitamisen kannalta monipuolista kirjastotoiminnan 

kansallista ja alueellista tuntemusta sekä riittävät voimavarat. Kehittämistehtävää 

annettaessa on lisäksi otettava huomioon aluerakenne ja kielelliset tekijät.

Kehittämistehtävä voidaan peruuttaa, jos yleinen kirjasto olennaisesti laiminlyö 

tehtävän hoitamisen eikä huomautuksista huolimatta korjaa laiminlyöntiään.

Alueellista kehittämistehtävää hoitavista yleisistä kirjastoista ja niiden toimialueista 

säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.

Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016), 
§8



• kyse kirjaston perustehtävää ( 6 §) tukevasta palvelutehtävästä 

•valtion rahoittama tehtävä = valtion kirjastopolitiikan ohjauksen väline 

Tehtävän sisältö: 

•alueellinen kehittämistehtävä 

»kirjastohenkilöstön osaamisen kehittäminen 

»koko toimialuetta koskevien kehittämishankkeiden veturina toimiminen 

»yleisten kirjastojen yhteistoiminnan edistäminen 

(Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen 14.8.2017)

. 

Ministeriön linjaus



Kyse valtakunnallisesta kokonaistarkastelusta 

»sirpalemaisuudesta isompiin kehittämiskokonaisuuksiin 

»yksinapaisuudesta moninapaisuuteen 

•Kyse kehittämistoiminnan alueellisen vaikuttavuuden lisäämisestä 

»toimijaverkkoa tiivistämällä 

» yhteistyötä lisäämällä ja tehostamalla 

•Kyse tasapuolisten kehittämismahdollisuuksien ja 

kehittämisvelvoitteiden toteutumisesta 

(Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen 14.8.2017)

Mihin avustusta voi käyttää:

- Palkat, asiantuntija- ja ostopalvelut

Mihin avustusta ei voi käyttää:

- Aineiston hankinta

- Järjestelmät 

- Aineistokuljetukset (pois lukien kaukolainat)

Ministeriön linjaus



Yhteistyö Satakunnan ja Varsinais-Suomen välillä tiivistyy ja on jo 

tiivistynyt

Täydennyskoulutukset järjestetään koko alueelle (etäkoulutusten 

järjestäminen tulee systemaattiseksi osaksi)

Ekstranet uudistetaan kattamaan koko alue (toistaiseksi osoitteessa: 

https://vsmaakuntakirjasto.wordpress.com/koulutuskalenteri/)

Koulutustoiveet: 

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDI

D=Fin541437&SID=156a8ec2-e81a-485a-b6b4-

60a233aa6a61&dy=333095857

Työryhmät laajennetaan/on laajennettu kattamaan koko alue

Turku ja Pori ovat neuvotelleet ja neuvottelevat yhteistyössä 

aluehallintoviraston kanssa

Ohjausryhmä seuraamaan tehtävää ja vuosittain järjestettävät 

tulosneuvottelut aluehallintoviraston kanssa

Mitä tarkoittaa meillä?

https://vsmaakuntakirjasto.wordpress.com/koulutuskalenteri/
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin541437&SID=156a8ec2-e81a-485a-b6b4-60a233aa6a61&dy=333095857


Kiitos!


