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Kirjastopalvelujen toimintasuunnitelma 
 

Kirjastopalvelujen toimintasuunnitelma kuvaa Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston näkemystä 

kirjastokentän tulevaisuudesta.  Toimintasuunnitelmatyössä keskeistä on ollut saavuttaa yhteinen 

ymmärrys siitä, mihin suuntaan kirjastot kehittyvät tulevaisuudessa. Toimintasuunnitelman tarkoituksena 

on olla käytännöllinen työväline kirjastojen kehittämiseksi ja ohjaamiseksi. Toimintasuunnitelman liitteenä 

on kirjastojen toimenpideohjelma vuosille 2013-2015.  

Toimintasuunnitelma on laadittu linjaan kunkin kirjaston oman kunnan kuntakohtaisen strategian kanssa. 

Suunnitelman taustamateriaalina on käytetty kirjastolakia (1998) ja -asetusta (2013), Opetusministeriön 

kirjastopolitiikka 2015 -julkaisua, yleisten kirjastojen neuvoston strategiaa vuosille 2011–2016, Yleisten 

kirjastojen laatusuositusta (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu 2010:20), kirjastoalan etiikkatyöryhmän 

laatimia kirjastoalan eettisiä periaatteita ja muita kirjastopalveluiden tulevaisuutta käsitteleviä julkaisuja.  

 

Ratamo-kirjastot ja Lopen kirjasto 

Taustaa yhteistyöstä 

 

Hausjärven, Hyvinkään, Nurmijärven ja Riihimäen kirjastot muodostivat vuonna 2003 Ratamo-

kirjastoverkon, jolla on käytössä yhteinen aineisto- ja asiakastietokanta.  Kirjastot  tekevät tiivistä 

yhteistyötä Lopen kirjaston kanssa.  Seutulainakuljetusten osalta kirjastot tekevät yhteistyötä Kirkes-

kirjastojen kanssa, joihin kuuluvat Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan kirjastot. 

Ratamo-kirjastot ja Lopen kirjasto muodostavat vapaaehtoisen yhteistyöverkon.  Yleisten kirjastojen 

yhteistyöllä on pitkät perinteet. Varhaisimpia esimerkkejä yhteistyöstä ovat kaukolainaus ja 

maakuntakirjastoverkko. Nykyään yksikään kirjasto ei pysty toimimaan yksin ja erillään. Kirjastojen 

yhteistyön vahvuus on siinä, että se  on syntynyt kirjastojen omasta aloitteesta ja omasta toiminnasta käsin 

vähällä byrokratialla. Vapaaehtoisen yhteistyön edellytys on vahva keskinäinen luottamus.  

Asiakkaille kirjastojen yhteistyö näkyy selkeimmin yhtenä kirjastokorttina ja mahdollisuutena lainata 

aineistoa kaikista kirjastoista.  Kirjastoissa on käytössä myös yhteiset käyttösäännöt ja maksut.  
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Perustietoa yleisistä kirjastoista 

 

Yleisiä kirjastoja ylläpitävät Suomessa kunnat. Kirjastolaki ja -asetus määrittävät kirjastojen tehtävät ja 

puitteet. Lisäksi kirjastojen toimintaa ohjataan politiikkalinjauksilla ja harkinnanvaraisella rahoituksella.   

Kirjasto- ja tietopalveluiden järjestäminen on kirjastolaissa säädetty kuntien tehtäväksi. Kunta voi järjestää 

kirjasto- ja tietopalvelut itse taikka osittain tai kokonaan yhteistyössä muiden kuntien kanssa tai muulla 

tavoin. Kunta vastaa siitä, että palvelut ovat kirjastolain mukaisia. 

Kirjasto on kuntalaisen peruspalvelu, joka toteuttaa jokaisen kansalaisen sivistyksellisiä oikeuksia. Julkinen 

valta turvaa parhaiten kansalaisten sivistykselliset perusoikeudet ylläpitämällä laadukkaita kirjasto- ja 

tietopalveluja. 

Yleisten kirjastojen tehtävänä on toteuttaa tiedollista ja kulttuurillista tasavertaisuutta, edistää väestön 

hyvinvointia, estää syrjäytymistä ja tukea sivistys- ja tietopääoman karttumista. Yleisten kirjastojen palvelut 

ovat kaikille avoimia ja peruspalvelut maksuttomia. 

 

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston toimipisteet 

 

Hyvinkäällä on pääkirjaston lisäksi kaksi lähikirjastoa, kirjastoautopalvelut on ostettu Hausjärveltä ja 

Lopelta. Nurmijärvellä on pääkirjaston lisäksi kaksi lähikirjastoa ja kirjastoauto. Riihimäellä on pääkirjasto. 

Hausjärvellä on pääkirjasto ja kirjastoauto.  Lopella on pääkirjasto ja kirjastoauto.  

Lähikirjastojen ja kirjastoautopalvelujen avulla pystytään huolehtimaan haja-asutusalueiden, maaseudun ja 

taajamien reuna-alueiden kirjastopalveluista. Maaseudulla ja haja-asutusalueella lähikirjastojen merkitys 

monipalvelupisteinä on vahvistunut.  Lähikirjasto voi toimia kunnan palvelupisteenä. 

 

Kirjastojen talous 

 

Yleisten kirjastojen talous on kuntavetoinen. Kunnat saavat kirjastojen käyttömenoihin laskennallista 

rahoituslain mukaista valtionosuutta, jonka kunnat voivat käyttää myös muuhun kuin kirjastotoimintaan. 

Kirjastojen toimintaan vaikuttaakin keskeisesti se, millainen on julkisten palvelujen asema ja kuntatalouden 

kehitys tulevaisuudessa. Talouden epävakaus on jo vaikuttanut yleisten kirjastojen toimintaan. 

Taloudellisen taantuman johdosta kirjastot joutuvat tekemään yhä enemmän valintoja palveluiden 

tuottamisessa. 
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Kirjastojen palvelujen ja resurssien tulee olla myös tulevaisuudessa oikeassa suhteessa, jotta kirjastot 

pystyvät säilyttämään nykyisen palvelutason. Laadukkaat kirjastopalvelut on hyvä nähdä osana alueen 

vetovoimaa.  

Yleiset kirjastot ovat kuntarajat ylittävän yhteistyön edelläkävijöitä. Ratamo-kirjastot ja Lopen kirjasto 

tekevät yhteistyötä välttääkseen päällekkäistä työtä ja säästääkseen resursseja. Kirjastot ovat kilpailutta- 

neet yhdessä suuria hankintoja mm. tietojärjestelmiä, kirjastoaineistoa ja kuljetuspalveluita.   Näin kirjastot 

toimivat kustannustehokkaasti ja pystyvät suuntaamaan voimavaransa oikeisiin kohteisiin. 

Tällä hetkellä kirjastojen toimintakulut ovat noin yhden prosentin suuruusluokkaa kunkin kirjaston oman 

kunnan toimintakuluista.  

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston taloustietoja vuodelta 2012: 

 

Kunta/ 

kaupunki 

Asukasluku Toimintakulut Kokonaislainaus €/asukas 

(toimintakulut/ 

asukasluku) 

Lainan hinta 

(toimintakulut/ 

kokonaislainaus) 

Hausjärvi 8 807 467 526€ 119 165 kpl 53,09€ 3,92€ 

Hyvinkää 45 527 2 054 834€ 820 339 kpl 45,13€ 2,50€ 

Loppi 8 377 447 074€ 88 044 kpl 53,37€ 5,08€ 

Nurmijärvi 40 349 2 210 547€ 827 738 kpl 54,79€ 2,67€ 

Riihimäki 29 018 1 568 983€ 575 486 kpl 54,07€ 2,73€ 

Kanta-Häme 

Uusimaa 

- - - 57,63€ 

59,93€ 

3,30€ 

3,73€ 

Koko maa - - - 58,82€  3,33€ 
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Toiminta-ajatus, visio ja arvot 

Toiminta-ajatus ja visio 

 

Kirjastot ovat tiedon, oppimisen ja elämysten keskuksia. Kirjastot tarjoavat laaja-alaisen mahdollisuuden 

kulttuurin ja elämysten lähteille, antavat mahdollisuuden hankkia tietoa ja henkistä pääomaa sekä tukevat 

tietojen, taitojen ja koulutuksen täydentämistä. Kirjastot tukevat ihmisten hyvinvointia ja ehkäisevät 

syrjäytymistä. Kirjastot ovat väylä paikalliseen, alueelliseen ja maailmanlaajuiseen tietoon ja 

kulttuuriperintöön.  

"Yhteistyön avulla  

ajanmukaisia, asiakaslähtöisiä ja elämyksellisiä kirjastopalveluita 

elämänkaaren kaikissa vaiheissa 

perinteitä unohtamatta" 

Arvot 

 

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston arvojen perusteena toimii kirjastolaki. 
  
Asiakaslähtöisyys 

 Olemme työssä asiakkaita varten 

 Palvelumme periaatteena on tasapuolisuus ja luottamuksellisuus 

 Pidämme huolta palvelujen laadusta ja vastaamme asiakkaiden tarpeisiin 
 
Ammattitaito 

 Kirjastossa on riittävä määrä ammattitaitoista henkilökuntaa 

 Pidämme yllä ammattitaitoamme 

 Suuntaudumme rohkeasti tulevaisuuteen ja olemme valmiita kokeilemaan uutta 
 
Yhteistyö 

 Teemme yhdessä 

 Noudatamme yhteisiä toimintatapoja ja palveluperiaatteita 

 Rakennamme keskinäistä luottamusta 

 Edistämme yhteisöllisyyttä, haemme aktiivisesti yhteyttä ympäristöömme 
 

Tasa-arvoisuus 

 Kirjaston peruspalvelut ovat maksuttomia (Kirjastolaki 904/98 5§)  

 Kansalaisten tasa-arvoisuus tiedon ja kulttuurin saantiin  

 Ihmisten tasavertainen oikeus osallistua yhteiskunnan toimintaan  
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Asiakasnäkökulma, aktiivinen asiakas 
 
Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston toimintakulttuuri ja palvelut perustuvat asiakkaiden tarpeisiin. 

Kirjastot suunnittelevat palvelunsa asiakaslähtöisesti käytettävissä olevien resurssien puitteissa. 

Asiakkaiden kannalta on oleellista tarvittavan tiedon löytyminen ja sen vaivaton saanti. Tästä syystä 

kirjastopalveluja täytyy olla tarjolla siellä, missä ihmiset liikkuvat, oli sitten kyseessä fyysinen tai virtuaalitila.  

Kirjastopalvelut kantavat läpi koko ihmisen elinkaaren ja erilaisten elämäntilanteiden.  Kirjastot ottavat 

huomioon palveluita kehittäessään, että erilaisilla ryhmillä on erilaiset tarpeet kirjastopalveluiden suhteen. 

Aktiivinen asiakas ei aina ole ahkerasti lainaava asiakas. Osa asiakaskunnasta haluaa olla aktiivisia 

toimijoita. Aktiiviset toimijat haluavat mm. järjestää itse tapahtumia ja näyttelyitä kirjastossa ja osallistua 

esim. kirjastossa järjestettäviin opastuksiin. Toiset asiakkaat taas haluavat palvelua 24 tuntia 

vuorokaudessa. Kirjastojen on panostettava yhä enemmän verkkopalveluihinsa ja varmistettava 

kansalaisten tasa-arvoinen pääsy niihin. 

Kirjaston tilojen merkitys kohtaamis- ja tapahtumapaikkana on kasvanut koko ajan. Kirjastoissa sekä 

poiketaan että oleskellaan. Kirjastot tarjoavat tiloja opiskeluun ja työskentelyyn sekä hiljaisuuteen ja 

keskittymiseen. Kirjastotilat tukevat myös yhteisöllisyyttä. Tiloissa voi kohdata paikallista väestöä kaikessa 

moninaisuudessaan. Lisäksi kirjastojen tiloissa on esillä säännöllisesti vaihtuvia näyttelyitä ja niissä 

järjestetään ajankohtaisia yleisötilaisuuksia. 

Kirjastoautomaatio on mahdollistanut isommissa kirjastoissa aukioloaikojen lisäämisen itsepalvelu- 

periaatteella.  Automaatio vapauttaa henkilökunnan aikaa muihin työtehtäviin kuten tietopalvelu- ja 

opastamistehtäviin. Tästä huolimatta kirjastot haluavat tarjota tulevaisuudessakin mahdollisuuden 

henkilökohtaiseen palveluun myös lainauksessa ja palautuksessa. 

Kirjastopalveluja kehitettäessä on hyvä pitää mielessä se, että verkkopalvelut uudistuvat koko ajan. 

Totutuista rutiineista ja käytänteistä pitää osata luopua palvelukulttuuria uudistettaessa silloin, kun ne eivät 

enää palvele asiakkaita. Kirjastot arvioivat omaa toimintaansa säännöllisesti tekemällä asiakaskyselyjä. 

 

Muuttuva toimintaympäristö ja siihen reagointi 
 

Kirjastot kilpailevat ihmisten ajankäytöstä. Kirjastopalvelujen on muututtava ihmisten tarpeiden ja 

toimintaympäristön muutosten tahdissa säilyttääkseen asiakkaansa. Muuttuvassa yhteiskunnassa 

kirjastojen on tuotettava sellaista lisäarvoa, jota muut eivät pysty tarjoamaan.  

Toimintaympäristön muutosten tarkastelun tavoitteena on auttaa kirjastoja tekemään strategisesti oikeita 

valintoja tavoitteiden asettamisessa ja toteuttamisessa.  Seuraavana on listattu kirjastojen kannalta 

keskeisinä näyttäytyviä toimintaympäristön muutoksia: 
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Teknistyvä yhteiskunta 

 Sähköisten sisältöjen ja palveluiden  kasvu/kysyntä 

 Mobiililaitteiden kehittyminen ja yleistyminen 

 Sosiaalisen median muutokset  

 Verkkopalveluiden kehittyminen 

Asiakasrakenteen muutokset 

 Ikäihmisten määrän nousu 

 Monikulttuurisuus 

 Sivistys- ja koulutustason nousu ja kielitaidon lisääntyminen 

Aineistolajien ja -määrän muutokset 

 Elektronisten kirjojen, lehtien ja verkkojulkaisujen lisääntyminen 

 Elokuvien jakeluväylien ja elokuvaformaattien tallennusmuotojen muutokset  

 Kustannusalan muutokset  

 Musiikin kuunteluun ja jakamiseen erikoistuneet palvelut  

 

Kirjastojen vastaus muutoksiin 

 

 Kuntarakennemuutoksissa varauduttava riittävän palvelurakenteen säilyttämiseen  

 Riittävät toimintamäärärahat turvaavat laadukkaat kirjastopalvelut  

Teknistyvä yhteiskunta 

 Kirjastojärjestelmät ovat muutoksessa: kirjastojen on siirryttävä käyttämään kehittyneempää 

kirjastojärjestelmää 

 verkkopalveluiden kehittäminen ja  muiden uusien palveluiden käyttöönotto 

Asiakasrakenteen muutokset 

 väestö- ja ikärakenteen muutokset vaikuttavat kirjastojen toiminnan painotuksiin 

  kirjastot kehittävät kumppanuuksia ja verkostoituvat palvelujen kehittämiseksi ja kirjaston oman 

osaamisen tukemiseksi ja syventämiseksi :   yhteistyö esim.  kulttuuri-, koulu-, nuoriso- ja 

sosiaalitoimen ja kansalaisjärjestöjen kanssa 
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 senioripalveluiden kehittäminen 

 lasten- ja nuorten kirjastotyön kehittäminen 

 monikulttuurisuus:  kirjastopalvelut ovat mukana helpottamassa maahanmuuttajien 

kotouttamisessa 

 henkilöstön koulutusrakenteen ja kelpoisuusvaatimusten on oltava kirjastoasetuksen ( 406/2013) 

mukaiset ja täydennyskoulutukseen osallistutaan laatusuositusten mukaisesti, jotta pystytään 

tarjoamaan laadukkaita kirjastopalveluita 

Aineistolajien  ja  –määrän muutokset 

 Kirjastojen tarjoamien kokoelmien vahvuutena on niiden ajallinen syvyys. Kirjojen, cd-levyjen ja 

dvd-levyjen lisäksi tulee uusien sähköisten aineistojen ja vaihtoehtoisten palvelujen kehittämiseen 

ja tarjontaan panostaa. 

 Elektronisten aineistojen tarjonta kirjastokäyttöön on tällä hetkellä rajattua, mutta e-aineistoa 

markkinoidaan ja otetaan käyttöön mahdollisuuksien mukaan. 

 Musiikin kuluttamisen tapojen muutokset haastavat musiikkiosastot etsimään ja löytämään uusia 

toimintamuotoja vanhojen rinnalle.  Paikallisen musiikkielämän tuntemus ja esiin nostaminen 

koetaan myös tärkeäksi tulevaisuudessa. 

 

Palveluiden markkinointi 

 Kirjastot markkinoivat ja tiedottavat aktiivisesti tarjoamistaan palveluista ja tapahtumista. 

 Aktiivisella markkinoinnilla pystytään tuomaan kirjastopalveluita paremmin esille ja nostamaan 

kirjaston imagoa. Koko henkilöstö voi vaikuttaa omalla viestinnällään. Markkinointi tuleekin nähdä 

asenteena, joka määrittää kirjastojen toimintaa. 
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Toimenpideohjelma 
Kirjastopalveluiden toimintasuunnitelma 2013-2015  

Asiakasnäkökulma 

Tavoite Toimenpiteet Arviointi/Mittari Aikataulu 

Kirjastopalveluiden arviointi Järjestetään asiakaskyselyitä säännöllisesti 

Asiakaspalautteet käsitellään 

Asiakaskysely toteutettu ja 

vastaukset analysoitu 

Asiakaspalautteet 

2-3 vuoden välein 

                               

Päivittäin 

 

Ajanmukainen, monipuolinen ja kysyntää 

vastaava aineistokokoelma 

Riittävät aineistomäärärahat Käytössä olevat aineistomäärärahat Vuosittain 

Ajanmukainen ja vuorovaikutteinen 

kirjastojärjestelmä 

Suunnitellaan ja toteutetaan uudistetun 

kirjastojärjestelmän käyttöönotto  

Uudistettu kirjastojärjestelmä on 

otettu käyttöön 

2015 

Elämyksellinen, viihtyisä ja turvallinen kirjasto Vaihtuvat näyttelyt ja ajankohtaiset tapahtumat 

Aineistokokoelman esiin nostaminen (näyttelyt, 

kirjavinkkaus yms.) 

Kirjaston järjestämät tapahtumat 

Muunneltavissa oleva sisustus 

Hyllyjärjestyksestä huolehtiminen 

Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta 

huolehtiminen 

Näyttelyiden, tapahtumien ja 

kirjavinkkausten lukumäärä 

 

Tapahtumien lukumäärä 

Sisustuksen muunneltavuus 

Kirjastojen yleisilmeen siisteys 

Riskien säännöllinen kartoitus ja 

analysointi 

Poistumisharjoitukset 

Vuosittain 
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Kirjastopalveluiden tasapuolisuus Tasa-arvoinen ja tasapuolinen asiakaspalvelu 

Riittävä ja ajantasainen tekninen välineistö aineiston 

lainaamiseen ja huoltoon 

Aukioloaikojen riittävyys 

Haja-asutusalueiden, maaseudun ja taajamien reuna-

alueiden kirjastopalveluista huolehtiminen 

Asiakaspalautteiden määrä 

Käytössä olevan teknisen välineistön 

kartoittaminen 

Asiakaspalautteet 

Lähikirjastojen ja 

kirjastoautopysäkkien lukumäärä ja 

tarkoituksenmukainen sijainti 

 

Vuosittain 

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Ikäihmisten palveluista vastaavat henkilöt jakavat 

tietämystään ja kehittävät palveluita yhdessä 

kirjastojen alueella 

Kehitetään yhteistyömahdollisuuksia yli 

toimialarajojen kirjastojen kotipalvelun ja muiden 

ikäihmisten palveluiden osalta 

Jokaisesta kirjastosta on nimetty 

ikäihmisten palveluista vastaava 

henkilö 

Ikäihmisten palveluista vastaavat 

henkilöt tapaavat vuosittain 

 

 

Vuosittain 

 

 

 

Lasten- ja nuorten palveluiden kehittäminen Erilaiset lukemaan innostamiskampanjat  

Lukudiplomitoiminta 

 

Aineiston esiin nostaminen  

Kirja- ja levyvinkkaukset 

Kirjastojen, koulujen ja varhaiskasvatuksen yhteistyö 

Lasten- ja nuorten palveluista vastaavat henkilöt 

jakavat tietämystään ja kehittävät palveluita yhdessä 

Lukemaan innostamiskampanjoiden 

lukumäärä 

Jaettujen lukudiplomien määrä 

Aineistoesittelyiden määrä 

Kirja- ja levyvinkkausten lukumäärä 

Ryhmäkäyntien /osallistujien määrä 

Yhteiset tapaamiset 

Vuosittain 

 

 

 

 

 

Vuosittain 
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kirjastojen alueella 

 

Lukemis- ja musiikkiharrastuksen edistäminen Erilaiset lukemaan innostamiskampanjat  

Aineiston esiin nostaminen  

Kirja- ja levyvinkkaukset 

 

Lukemaan innostamiskampanjoiden 

lukumäärä 

Aineistoesittelyiden määrä 

Kirja- ja levyvinkkausten lukumäärä 

 

Vuosittain 

 

Kotiseutuaineiston kerääminen, säilyttäminen 

ja aineistojen sisältöjen esille tuominen 

Kotiseutuaineistojen riittävä sisällönkuvailu 

Aineistojen esille nostaminen: näyttelyt, tapahtumat, 

verkkosivut 

Aineistoesittelyjen määrä 

Kotiseutukirjailijoiden vierailujen 

määrä tapahtumissa 

Vuosittain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   13 

Henkilöstönäkökulma 

Tavoite Toimenpiteet Arviointi/Mittari Aikataulu 

Kirjasto on arvostettu työpaikka 

Ammattitaitoinen, motivoitunut ja 

määrällisesti riittävä henkilökunta 

Riittävät henkilöstöresurssit 

Huolehditaan henkilökunnan ammattitaidon 

ylläpidosta ja sen ajan tasalla pitämisestä 

Tehtävien organisoinnista ja työnjaosta huolehditaan 

sekä kirjastojen välillä että kirjastojen sisällä. 

Henkilöstön jaksamisesta huolehditaan 

 

 

 

Kilpailukykyisen palkkauksen saavuttaminen 

 

Henkilökunnan määrä 

Koulutuspäivien lukumäärät/ 

koulutussuunnitelmien laatiminen 

Tasapuolinen työnjako 

 

Kehityskeskustelut 

Sisäiset koulutukset 

Tehtävänkuvat 

Virkistyspäivät. 

Vertaillaan kuntakohtaisesti palkat 

kirjastoissa 

Vuosittain 

Innovatiivisuus ja nopea muutosreagointi Kirjastot seuraavat aikaansa ja toteuttavat uusia 

palvelumuotoja 

 

Avustusten hakeminen kokeilutoimintaan 

Koulutuksiin osallistuminen 

Kansainvälisten kehitystrendien 

seuraaminen 

Avustushakemusten lukumäärä 

Vuosittain 

Riittävä ja ajantasainen tekninen työvälineistö Riittävän ja ajantasaisen teknisen työvälineistön 

hankkiminen ja ylläpitäminen 

Käytössä on riittävä ja ajantasainen 

tekninen työvälineistö 

Vuosittain 
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Organisaationäkökulma 

Tavoite Toimenpiteet Arviointi/Mittari Aikataulu 

Kuntarakennemuutoksiin varautuminen Seurataan aktiivisesti muutoksia kuntakentällä ja 

osallistutaan suunnittelu- ja yhteistyöhön 

Muutosten seuraaminen ja 

kimppakokouksissa 

muutoshavaintojen käsittely 

Vuosittain 

Kirjaston merkitys tärkeänä kunnallisena 

peruspalveluna tunnustetaan. 

 

Toimintaedellytykset varmistetaan riittävällä 

resursoinnilla 

Talousarvioseuranta Vuosittain 
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