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Hallituksen esitys eduskunnalle 
laiksi yleisistä kirjastoista 

11 § 

Yhteistyö 

Yleinen kirjasto toimii ja kehittää toimintaansa 
yhteistyössä muiden yleisten kirjastojen, 

Kansalliskirjaston, Varastokirjaston, Näkövammaisten 
kirjaston sekä muiden korkeakoulukirjastojen, 

oppilaitoskirjastojen ja erikoiskirjastojen kanssa. 

Yleinen kirjasto voi tässä laissa tarkoitettujen 
tehtävien hoitamiseksi toimia yhteistyössä 
viranomaisten, kirjastoalan toimijoiden ja muiden 
yhteisöjen kanssa. 
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Yhteistyö, verkosto vai 
kumppanuus? 
Yhteistyö 

- löyhää, epämuodollista yhteistoimintaa 

- ajallinen kesto voi olla epäselvä 

- omat tavoitteet voivat mennä yhteisten edelle 

 

Verkosto 

- vapaamuotoista, luottamukseen ja vastavuoroisuuteen perustuvaa 

yhteistoimintaa 

- rakentuu monien toimijoiden vuorovaikutuksessa 

- hyödyt voivat näkyä vasta pitkän ajan kuluttua 

 

Kumppanuus 

- toiminnan koordinointi yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi 

- resurssien täydentävyys 

- vastavuoroinen ja luottamukseen perustuva vuorovaikutussuhde 

- synnyttää lisäarvoa osapuolille (oppiminen) 

- vaatii oman prosessin kehittyäkseen 

- yhteinen päätöksenteko ja jaettu vastuu tuloksista/seurauksista 

   (Maijanen ja Haikara: Kumppanuuskäsikirja, 2014) 
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Miksi kumppanuutta? 

• kumppanuuden tavoitteena on halu tuottaa parempia 
palveluita asiakkaille niin, että samalla hyötyvät myös 
tuottamiseen osallistuvat tahot 

• voimavarojen tarkoituksenmukaisen kohdentamisen 
tavoitteena 

– resurssi- ja kustannussäästöt 

– vaikuttavuus 

  

• Case Celia: Paikallista palvelua ja tukea tarjoamalla yhä 
useampi voi päästä palvelun piiriin 

 yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen 

– yhdenvertaisuuden edistäminen lukemisessa ja 
tiedonsaannissa 

– inkluusion mahdollistaminen 

– syrjäytymisen estäminen 
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Toimintaympäristöjen muutokset 
kannustavat kumppanuusratkaisuihin 

• Sosiaaliset muutokset muokkaavat hyvinvointitarpeita 

• Ns. ilkeitä ongelmia, joiden ratkaisemiseen tarvitaan 
laaja-alaista osaamista ja erilaisia toimintatapoja  
– esim. väestön ikääntyminen, digikuilu, maahanmuutto, 

eriarvoistumiskehitys, syrjäytyminen ja sosiaalisten 
ongelmien monimutkaistuminen 

• Poliittiset ja lainsäädännölliset muutokset lisäävät 
toimijoiden tarvetta etsiä monipuolisia ja luovia 
yhteistyösuhteita 
– esim. lainsäädäntö ja ministeriöiden linjaukset 

• Taloudelliset muutokset heijastuvat eri sektorien 
niukkenevina taloudellisina resursseina 

• Miten pienemmät voimavarat on järkevää suunnata, 
jotta niillä saadaan tuotettua mahdollisimman paljon 
hyvinvointia niille ihmisryhmille, joille hyvinvointia 
halutaan tuottaa? 

 



Kumppanuuden 
onnistumisen edellytyksiä 
 • yhteinen näkemys kumppanuuden tavoitteista 

• luottamus ja yhdenvertaisuus 

• osapuolet kokevat toiminnan avoimeksi, kaksisuuntaiseksi vuorovaikutukseksi 

• toiminnasta on aitoa lisäarvoa molemmille osapuolille (win – win) 

• yhteinen näkemys yhteistyön luonteesta ja organisoitumisen periaatteista 

• selkeät toimintapäätöksiä koskevat pelisäännöt ja niitä tukeva avoin tiedonkulku 

• osapuolten roolien, odotusten ja vastuiden täsmentäminen keskinäisenä sopimuksena 

• yhteisille kohtaamisille on paikkansa ja rakenteensa 

 

• Kumppanuutta ei synnytetä hetkessä, vaan se vaatii prosessin kehittyäkseen 

• Suuri ero verrattuna perinteiseen yhteistyöhön, joka perustuu usein hierarkkiseen asetelmaan 
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Case Celia 
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Kirjastojen ja Celian yhteistyön 
taustaa 
• Yhteistyötä on tehty jo 1970-luvulla 

• Esiselvitys valmistui ja Kirjasto kaikille -projekti käynnistyi 2013 

– Projektin ohjausryhmä koostui kohde- ja sidosryhmien, kirjastojen, 

AVI:en ja OKM:n edustajista 

• Toimintamallin kehittäminen alkoi 34 pilottikirjaston kanssa 2014 

• Keväästä 2015 lähtien kaikki kirjastot ovat voineet tulla mukaan 

vapaaehtoisuusperiaatteella 

• Jokaisen kirjaston kanssa tehdään kirjasto/kuntakohtainen 

yhteistyösopimus 

• Toimintamalli on otettu käyttöön myös korkeakoulukirjastojen ja 

Celian väliseen yhteistyöhön. 28/40 kirjastoa mukana (11/2016) 
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Mistä yhteistyössä on kyse? 
• Kirjasto rekisteröi äänikirjapalvelun käyttäjäksi 

omia asiakkaitaan, joilla on lukemiseste 

• Kirjasto ohjaa ja neuvoo palvelun käytössä 

• Lisäksi kirjasto voi tarjota lukemisesteisille 
asiakkailleen cd-äänikirjakokoelman 

• Celia tuottaa saavutettavaa aineistoa 

• Celia tarjoaa mm. kirjastojen käyttöliittymän 
sekä asiakkaiden verkkopalvelun 

• Celia neuvoo ja tukee kirjastoja palvelun 
käynnistämisessä ja käytössä 

• Toimintamallin kehittäminen tapahtuu 
yhteistyössä mm. yhteistyöverkoston, 
seminaarien ja verkon välityksellä 

 

 



Miten tavoitamme kohderyhmät? 

10 2014 2015 
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Miten yhteistyöstä suunnitelmalliseen 
yhteiseen toimintaan? 

• yhteistyö voi olla kumppanuuden alkuvaihe 

• kumppanuus nojaa yhteisiin sosiaalisiin normeihin: 
luottamuksen ja hyvien vuorovaikutussuhteiden 
rakentaminen 

• vastavuoroisuuden ja yhdenvertaisuuden rakentaminen: 
toisiaan täydentävä osaaminen ja resurssit 

• yhteisen päätöksenteon kehittäminen: rakenteet ja 
työkalut 

• jaettu vastuu toiminnan kehittämisestä ja toiminnan 
kriittinen arviointi 

• jonkinasteista ohjaus, jotta saadaan suunnattua 
resursseja yhteiseen tavoitteeseen: sopiva 
koordinaation ja hierarkian taso; jonkinasteinen 
sopimuksellisuus 
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Yhteinen strateginen haaste: 
enemmän saavutettavia 
kirjastopalveluita? 

• Saavutettavien kirjastopalveluiden tarve jopa       
20 %:lla väestöstä 

• EU:n saavutettavuusdirektiivi 
– koskee julkisen sektorin verkkosivustojen 

saavutettavuutta 

– koskee myös kirjastojen verkkopalveluita ja 
mobiilisovelluksia 

– hyväksyttiin EU-parlamentissa 26.10.2016 ja 
astunee voimaan 2019-2020 

• EU:n esteettömyysdirektiivi 
– koskee tuotteita ja palveluita 

– yhtenä kohteena mainitaan e-kirjat  

– ehdotus julkaistiin 12/2015 
 

 

 



Miten muuttolinnut löytävät etelään? 

1. Ota suunta auringosta 

2. Älä töni kaveria 

3. Pysy porukassa 



Kiitos! 
Minna von Zansen 

Asiakkuusjohtaja 

Celia 

minna.vonzansen@celia.fi 


