
Kuntalaisten osallistaminen 
Uuden kirjastolain koulutus- ja keskustelutilaisuus 2017 

Johanna Selkee 
Suomen Kuntaliitto 

  

Opetus ja kulttuuri -yksikkö | Suomen Kuntaliitto 



MUUTOSTEN  
MAAILMANPYÖRÄ 
 

Elämäntapojen 
muutokset 

Älykäs hyvinvointi- ja 
terveysteknologia 

Välitystalous 
Uudet demokratian 

muodot 

Asukkaat ja yhteisöt 
voimavarana ja 

kumppanina 

Kokeilukulttuuri 

Matalat 
organisaatiot 

Tehtävien ja vastuiden uusjako:  
tulevaisuuden kunnat,  

maakunnat ja valtio 

Moni-
kulttuuristuminen 

Kaupungistuminen 

Maahanmuutto 

Syntyvyys 

Ikääntyminen 

Työllisyys ja 
työelämän 
muutokset 

Arvojen 
muutokset 

Syrjäytyminen 

Muu mikä? 
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Kunnan 
roolit 

Varhais-
kasvatus ja 
esiopetus 

Perusopetus Lukio-
koulutus 

Ammatillinen 
koulutus 

Vapaa 
sivistystyö 

Nuoristoimi Liikunta- ja 
vapaa-
aikatoimi 

Kirjastotoimi Kulttuuri-
toimi 

Sivistysrooli 

Hyvinvointi-
rooli 

Osallisuus- ja 
yhteisörooli 

Elinkeino- ja 
työllisyysrooli 

Elinympäristö-
rooli 

Itsehallinto-
rooli 

Kehittäjä- ja 
kumppanirooli 

Kunnan roolit ja sivistyspalvelut 



Kirjastojen vaikutuksista perustelua 
toiminnalle (Timo Cantell & Anna Idström) 

Inhimillisiä, yhteiskunnallisia ja taloudellisia hyötyjä. 

 Lukeminen ja elämässä menestyminen. 

 Kirjastot julkisina tiloina – kansalaisten olo- ja työhuone. 

 Luova ja innovatiivinen ympäristö ja mahdollisuus start-up-
yrityksille, freelancereille, etätyölle ym. 

 1 sijoitettu euro tuottaa… 

 Digitalisaation jalkauttaja ja kehittäjä. 

 Elinkeino- ja yhteiskuntapoliittiset mahdollisuudet.  

     (vert. keskustakirjaston vaikuttavuusselvitys) 
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Tyytyväisyys kirjastopalveluihin sen mukaan 
onko omakohtaista käyttökokemusta  

ko. palvelusta.  
ARTTU2-kunnat 2015. (N=8876) 
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Ei käyttänyt
kirjastopalveluja

Käyttänyt
kirjastopalveluja

hyvin hoidettu ei hyvin, ei huonosti hoidettu



5 § Kunnan tehtävät 

 Kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. 
Kunta voi järjestää yleisen kirjaston toiminnan itse taikka 
yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin. 

 Kunnan tulee kuulla asukkaitaan yleisiä kirjastoja koskevissa 
keskeisissä päätöksissä osana kuntalain (365/1995) 27 §:ssä 
säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia asukkaiden osallistumis- 
ja vaikuttamismahdollisuuksista. 

 Kunnan tulee olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden 
viranomaisten, kirjastoalan toimijoiden ja muiden yhteisöjen 
kanssa. 
 

Yleisellä kirjastolla (kirjastolaitos) tulee olla tarkoituksenmukaiset 
tilat, ajantasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö.  

Kunta vastaa toiminnan lainmukaisuudesta. 
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Yhteiskunnallinen tehtävä - palveluista 
päätetään kuntalaista lähellä 
Paikallisten palvelutarpeiden ja 
olosuhteiden perusteella 

 palveluverkko 

 Hallinto ja johtaminen 

 henkilökunnan määrästä, 
nimikkeet, työnkuvat 

 palvelusisällöt ja painotukset 

 rahoituksen määrä 

 maksut 

 yhteistyömuodot ja 
kumppanit  
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Osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuudet (22§) 
Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on 
oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan 
toimintaan.  
 
1) järjestämällä keskustelu- ja 
kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja; 
2) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä 
ennen päätöksentekoa; 
3) valitsemalla palvelujen käyttäjien 
edustajia kunnan toimielimiin; 
4) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua 
kunnan talouden suunnitteluun; 
5) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja 
yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa; 
6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja 
muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden 
suunnittelua ja valmistelua. 

 

 ….Tilojen käyttö 

 Aineistojen valinta 

 Kokoelmien ja 
aineistosisältöjen esittely, 
hyödyntäminen 

 Tapahtumien, 
koulutustilaisuuksien 
suunnittelu 

 Aukioloajat 

 Esteettömyys ja 
palvelukokemus…. 
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Aktiivisen kansalaisuuden, demokratian 
ja sananvapauden edistäminen 

 Yhteiskunnallista ja 
kulttuurista 
vuoropuhelua edistävää 
toimintaa.   

 Monipuolisella 
kokoelmalla, 
tietopalvelulla, 
opastuksilla, tiloilla, 
tapahtumilla ym. 
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Kiitos! 
Johanna Selkee 

p. 050 435 9420, johanna.selkee@kuntaliitto.fi 


