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Suomalaisten näkemyksiä kirjastojen 
sulkemisesta keväällä 2020

Lähde: Korona ja kirjastot/ Kantar TNS:n kyselytutkimus 2020
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Ei voinut lainata kirjoja/ ei kirjoja/ luettevaa

Ei paikkaa missä viettää aikaa/ näkee ihmisiä/
sosiaaliset kontaktit/ kirjaston tilat pois käytöstä

Ylennsä kirjaston palvelut/oheispalvelut

Tiedonsaanti/opiskelumateriaali

Lehtien luku

Ajankulu/ harrastus/ viihde

Tietokoneenkäyttö/tulostus

Aktiivisuuden vähentyminen/ tylsistyminen

Muu

Ei osaa sanoa

Mikä kirjastojen sulkemisessa oli erityisen negatiivista (vaikutukset 
erittäin tai melko negatiivisia/ %), n=583

Lähde: Korona ja kirjastot/ Kantar TNS:n kyselytutkimus 2020
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Hankaloittiko kirjastojen sulkeminen opiskeluja (opiskelee/ %), n=119



T I E S I T K Ö ?
Suomalaiset ovat ahkeria 

kirjastopalveluiden 
käyttäjiä, ja olemme  
kärkijoukossa myös 
maailmanlaajuisissa 

lainausmäärävertailuissa.

Suomen 

kirjastoseura 

ja suomalaiset 

kirjastot

Tärkein 

tavoitteemme 

syksyllä 2020: 

Kirjastojen on 

pysyttävä auki!

Työ jatkuu…



Asiakastietokoneet 

ja niiden käytön 

vaikutukset 

yhteiskuntaan



Korona-aikaan opittua

• Kirjasto on lakisääteinen oikeus ja oikeus palveluun on 
olemassa myös kriisiaikoina

• Kirjastolaki 10 §

– ”Yleisen kirjaston tulee olla kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa.”

• Perustuslaki 16 § sivistykselliset oikeudet

– ”Julkisen vallan on turvattava -- jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus 
saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin 
perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.”



Perusviestejä 

kirjastoista 

kannattaa 

kertoa ja 

kerrata



Tiesitkö, että 

Suomessa 

käytetään maailman 

eniten kirjastoja?

Lähde: International 

Federation of Library 

Associations and 

Institutions



Kenelle kirjastojen pitäisi viestiä?
Kenelle? Miksi? Kuka?
Asiakkaat (nykyiset ja 

potentiaaliset)

Kerrotaan palveluista ja osallistetaan palvelujen 

kehittämiseen, näin lisätään palvelujen käyttöä ja 

kehitetään parempia palveluja

Laajasti koko kirjaston henkilöstö aina 

asiakaspalvelusta tukipalveluihin, kuten 

viestintään

Kumppanit (nykyiset ja 

potentiaaliset)

Tuotetaan palveluja yhdessä, kehitetään uusia 

palveluja, jaetaan onnistumisen kannalta olennaista 

tietoa

Kirjastonjohtajat, myös muut 

kumppaniyhteistyöstä vastaavat ja sitä 

tekevät ammattilaiset

Päättäjät Tehdään päättäjille arvio tarvittavasta rahoituksesta, 

tuodaan tietoa palvelujen käytön laajuudesta sekä 

vaikutuksista yhteiskuntaan ja ihmisiin

Kirjaston johtajat, kirjastopalvelujen 

johtajat, sivistystoimenjohtajat, järjestöt 

(aatteelliset ja ammattijärjestöt), 

kansalaiset

Potentaaliset alan opiskelijat 

ja työntekijät

Työnantajamielikuvan kehittäminen ja parhaan 

mahdollisen työvoiman löytäminen

Kirjastot, järjestöt, alan oppilaitokset



Missä kirjastojen pitäisi näkyä?

Missä? Miksi? Toteutuuko 

tällä 

hetkellä?
Kuntien strategioissa ja muissa 

pitkän tähtäimen suunnitelmissa 

Kirjasto on osa kunnan kokonaisuutta ja auttaa tavoittamaan kunnan 

asukkaiden hyvinvoinnin ja elämän kannalta tärkeitä strategisia 

tavoitteita, kirjaston rahoitus on kehittyvä

Ei parhaalla 

mahdollisella 

tavalla

Kaupunkikuvassa Kirjastot ovat tärkeitä ajanviettopaikkoja ja ihmiset löytävät tiensä 

kirjastoon 

Kyllä

Netissä, somessa Kirjasto löytää asiakkaat myös verkon välityksellä ja tarjoaa sisältöjä 

asiakkaiden käyttöön

Osittain

Puolueiden poliittisissa ohjelmissa Äänestäjille selviää, mitä kyseinen puolue ajattelee kirjastoista Osittain

Lainsäädännössä Määrittelee perustan tehtäville ja rahoitukselle Kyllä



Mitä Suomen 

kirjastoseura 

tekee kirjastojen 

näkyvyyden 

parantamiseksi?



Rakkaudesta 

sivistykseen 

ja kulttuuriin



Kirjastoseuran ydin

• Edistämme kirjastojen asemaa ja näkyvyyttä 
yhteiskunnassa.

• Kehitämme kirjastojen ammattilaisten osaamista ja 
teemme suomalaista kirjastoa tunnetuksi maailmalla. 

• Jäsenemme ovat kirjastoalan ammattilaisia ja kirjastojen 
ystäviä. Kuka tahansa kirjastosta kiinnostunut henkilö tai 
yhteisö voi liittyä jäseneksemme. 



Tuomme yhteen 
kirjojen ja 

kirjastojen ystävät 
sekä kirjastoalan 
ammattilaiset.



Tärkeimmät tavoitteemme

1. Tarvitsemme koko maan kattavan e-kirjaston

2. Kirjastojen roolia ilmastonmuutoksen torjumisessa pitää 
vahvistaa

3. Kirjastoalan osaamista pitää kehittää



Rohkeus

• Etsimme uusia avauksia, ajatuksia ja näkökulmia kirjastoon.

• Viestimme paitsi onnistumisista myös alan kipukohdista.

• Tuemme jäsenten kasvua rohkeiksi kirjaston 
puolestapuhujiksi. 

• Uskallamme ottaa kantaa aiheisiin, jotka herättävät 
tunteita.

Meidän 

arvot



Positiivisuus

• Työmme perustuu rakentavaan työotteeseen. Olemme 
helposti lähestyttävä yhteistyökumppani. 

• Palvelemme laajasti mediaa, kuntien ja valtion päättäjiä, 
kirjastoja ja kaikkia kirjastoista kiinnostuneita. 

• Viestinnässä muistamme, että monista tärkeistä aiheista 
löytyy positiivinen lähestymistapa.

Meidän 

arvot



Lisääkö hyvä 

näkyvyys 

kirjastojen 

vaikuttavuutta?



Jos 

näkyvyydellä 

saadaan 

parempi 

rahoitus, niin 

kyllä!



Mitkä asiat 

vaikuttavat 

kirjastojen 

tulevaisuuteen?



Samat, jotka vaikuttavat muuhunkin 
yhteiskuntaan…

• Väestön keskittyminen

• Väestön muutokset, esim. ikääntyminen, monikielisyys

• Kestävä kehitys/ Ilmastokriisi / Ilmastonmuutos…

• Digipalvelut ja uudet teknologiat

• Sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoistuminen

• Disinformaatio ja valeuutiset



Kuntavaalit 

lähestyvät!

Mitä tehdä?







Kiitos! 
Ota yhteyttä: rauha.maarno@fla.fi

Suomen kirjastoseura ry

Runeberginkatu 15 A 6
00100 Helsinki
puh. 0445222941

www.suomenkirjastoseura.fi

Seuraa meitä somessa:
facebook.com/kirjastoseura

mailto:rauha.maarno@fla.fi

