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Yleisen kirjaston tehtävänä on
1. tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin;
2. ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa;
3. edistää lukemista ja kirjallisuutta;
4. tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä 

monipuoliseen lukutaitoon;
5. tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja 

kansalaistoimintaan;
6. edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

• Yleisen kirjaston tulee olla kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa
• Ks. Laki yleisistä kirjastoista (2016/1492)
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Lukutaidot tukevat toimijuutta
• Kokoelmien ohella tarvitaan palveluita, jotka edistävät yhteiskunnallisen ja 

kulttuurisen vuoropuhelun edellyttämiä taitoja

• ”Monilukutaito on nyt yritys saada ote lukutaitojen moneudesta ja sidoksesta 
laajaan osaamiseen ja toimijuuteen tietämysyhteiskunnassa. 
Monilukutaidosta puhuttaessa onkin syytä muistaa, että kyseessä on (…) 
sekä lukemiseen että kirjoittamiseen tai tuottamiseen liittyvä osaamisalue. Itse 
asiassa tekstin tuottaminen voidaan nähdä siinä jopa tärkeämpänä kuin 
vastaanotto ja lukeminen.” (Ks. Monilukutaito kaikki kaikessa, 2015)

• Tilaisuuksia harrastaa lukemista, keskustella ja kirjoittaa, ottaa kantaa...
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Kirjastopalveluja kaikille
• Tosiasiallinen yhdenvertaisuus edellyttää kohtuullisia mukautuksia

• Ks. Yhdenvertaisuuslaki (2014/1325)

• Positiivisessa erityiskohtelussa tulee huomioida esim.
• Tarve erityisille toimenpiteille (esim. vammaisuuden perusteella) 
• Toimenpide on oikeassa suhteessa tavoitteisiin (ei saa olla ylimitoitettu)
• Ks. Positiivisen erityiskohtelun opas (PDF)

• Kirjaston rajalliset resurssit > jatkuva tarve priorisoida yhdessä
• Palvelujen osaoptimoinnin sijaan nyt on tarvetta laajojen kokonaisuuksien ja 

eri vaihtoehtojen hahmottamiseen
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Kohtuullisesta 
mukautuksesta on 
moneksi, esim.
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A. Auroran sairaalan runoryhmä
• Mielenterveyskuntoutujille suunnattu matalan kynnyksen lukupiiri

• Toteutetaan n. 1/kk yhteistyössä Auroran sairaalan kanssa

• Osallistujapalautteen perusteella lukupiiri auttaa ilmaisemaan omia tuntoja ja 
tunteita. Yhteistyökumppanin palautteen perusteella lukupiiri tuo sisältöä 
psykiatristen potilaiden elämään. Tärkeää toimintaa koska psykiatrisilla 
potilailla on usein vaikeuksia tunne-elämän ja tunteiden ilmaisun alueella.

• Joissain osallistujissa on herännyt kiinnostus runoja kohtaan ja hyödyntävät 
mahdollisuutta lainata runokirjoja potilaskirjastosta. Jotkut osallistujat ovat 
myös kertoneet kiinnostuksestaan kirjoittaa omia runoja.
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B. Kirjaston lukupiiri vankilassa
• Kokeiluluonteinen Helsingin vankilan asukkaille suunnattu lukupiiri

• Toteutetaan n. 1/kk yhteistyössä Helsingin vankilan kirjaston kanssa

• Osallistujapalaute ollut erittäin positiivista, esim.
• ”’Lukeminen kannattaa aina’, ja se on kiinnostavinta näin”
• ”Tästä saa kokonaisvaltaisemman kuvan teoksesta”
• ”Lukeminen on hauskaa porukassa”
• ”Uusia ajatuksia”

• Tänä keväänä myös kokeiluluonteinen sanapaja
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C. Runoilijaresidenssi –kokeilut
• Kokeiluluonteinen osa kirjaston alueellista toimintaa, erillismäärärahan turvin

• 2 lähikirjastoa sote-kumppaneineen (suomeksi, ruotsiksi)
• 26 hakijaa, joista sopivimmat valittiin yhdessä
• 3 runoilijaa-sanataideohjaajaa x 1 kk

• Sanataidepajoja palvelukeskuksessa ja yksityisessä palvelutalossa, 
kotikäyntejä kotihoidon asiakkaiden kanssa, runoilijan vastaanotto, 
sanataidenäyttelyitä kirjastossa jne.

• Avoin työkuvaus, tarkka sisältö suunniteltiin paikan päällä

• Tavoitteena vahvistaa ikäihmisten osallisuuden kokemusta luovan 
kirjoittamisen ja runouden keinoin
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C. Runoilijaresidenssi –kokeilut, jatkuu
• Erinomainen palaute sekä osallistujilta että yhteistyökumppaneilta, esim.

• ”Opin miten voimaannuttava ja iloa sekä merkitystä tuova vaikutus kulttuurilla 
ja runoudella voi asiakkaittemme elämään olla. Asiakkaiden ilon ja 
innostuneisuuden näkeminen oli myös henkilökunnalle antoisaa ja toi iloa ja 
hyvää mieltä.” (sote-kumppanin palaute)

• ”Onnistuttiin tavoittamaan ihmisiä, jotka eivät ole aktiivisia kirjaston asiakkaita. 
Luotiin uusia toimintatapoja ja yhteistyömuotoja.” (kirjastolaisen palaute)

• ”Residenssirunoilijoiden toiminta sai asiakkailta niin positiivista palautetta, että 
toivomme todella, että hanke saisi jatkoa.” (kirjastolaisen palaute)

• Jatkoon esim. osallistuvan budjetoinnin avulla?
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D. Muistiystävällinen sanapaja
• Kokeiluluonteinen osa kirjaston hakeutuvaa toimintaa, erillismäärärahan turvin

• 4 x 1,5 t Helsingin Alzheimer-yhdistyksen tiloissa
• 1 freelance ohjaaja + työpari kirjastosta

• Muistiystävällinen sanapaja hyödyntää kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä
• Suunniteltiin yhdessä Muistiaktiivien ja Alzheimer-yhdistyksen kanssa
• Pyrkimyksenä oli mahdollistaa, että osallistujat pääsevät jakamaan tunteita, 

ajatuksia ja kokemuksia, virikkeinä mm. runoja ja lyhyitä proosatekstejä

• Innostunut osallistujapalaute ja kysyntä kannustaisi jatkamaan
• ”Uusia ajatuksia on lähtenyt liikkeelle”
• ”On paljon mietittävää, toivoisin tälle jatkoa”
• ”Mukavia ja mielenkiintoisia asioita ja hyvää seuraa”
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E. Kirjaston Blackout-poetry runopaja
• Jokaisessa meissä asuu runoilija! Konsepti on helposti varioitavissa.

• Havaintojen perusteella muistisairas pärjää yhtä hyvin kuin kuka tahansa 
hyvää mieltä, onnistumisen iloa, naurua, runojen lumo

• Yhteistyökumppaneiden palautteiden perusteella yksittäisetkin runopajat 
piristävät sekä osallistujia että henkilöstöä. ”Tulkaa pian uudelleen!”

• Positiivista palautetta myös omaisilta

• Asumispalvelujen henkilökunta mukaan, palvelukeskusten kulttuuri- ja 
virkitystoiminnan ohjaajat, iltapäiväkahvit, arpajaiset.

• Samalla tilaisuus markkinoida kirjaston muita palveluita kuten kirjaston 
kotipalvelua, palvelukeskusyhteistyötä, kirjaston varaston aarteita jne.
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F. Lukulähettilääksi! –hanke 

1

• Hankkeessa kirjaston kumppaneita ovat SPR Helsingin ja Uudenmaan piiri ja 
Helsingin Alzheimer-yhdistys sekä kaupungin palvelukeskukset

• Etelä-Suomen aluehallintoviraston tuen turvin 1.5.2018–31.12.2019

• Hanke on kehitetty mm. Lahjoita lukuhetki –kampanjan kokemusten pohjalta
• Kirjasto järjestää vapaaehtoisia kouluttavien ja välittävien toimijoiden 

rekrytoinnille ja tiedottamiselle paikan kirjastosta
• Vapaaehtoiset lukevat ääneen ikääntyneille palvelutaloissa, kirjastoissa jne.
• Kirjasto tukee vapaaehtoisia lukutehtävässä jakamalla vinkkejä ääneen 

lukemiseen sopivasta aineistosta, järjestämällä vapaaehtoisille tapaamisia 
kirjastoissa ja välittämällä lukuinspiraatiota

• Jatkossa osa Helsingin kaupunginkirjaston lukemista edistäviä palveluita



G. Tänään kotona –hanke 
• Helsingin, Vaasan ja Tampereen kaupunkien yhteinen kulttuuripalveluiden 

saavutettavuutta kehittävä hanke

• Helsingin kaupunginkirjasto tarjoaa kokeiluluonteisesti ryhmämuotoisia 
etälukuhetkiä kotihoidon asiakkaille

• Ensimmäiset etälukuhetket toteutetaan kesäkuussa
• Sisältö tarkennetaan yhdessä lukijoiden ja osallistujien kanssa

• Yhdistää Lukulähettilääksi! –hankkeen vapaaehtoisia ja kirjaston kotipalvelu
• Vrt. esim. kirjaston kotipalvelun ja HelsinkiMission yhteinen Digineuvontaa 

kotiin –kokeilu, ks. https://bit.ly/2CDgmc9
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H. Kirjaston kotipalvelu
• Yhdenvertaisuutta edistävä palvelu, ks. kohtuullinen mukautus –periaate

• Tärkeimpiä markkinointikanavia on Ikäihmisten palveluopas

• Kirjasto kokoaa ja lähettää aineistokasseja helsinkiläisille, joilla 
terveydentilansa takia ei ole mahdollisuutta käydä kirjastossa

• Palvelu edellyttää erillistä sopimusta (n. 400)
• Palautuksia noudetaan samalla tavalla

• Koko Helmet-kokoelma käytettävissä. Moni varaa itse, mutta tarjolla on myös 
henkilökohtaista lukuvinkkausta sekä henkilökunnan valitsemia yllätyskirjoja

• ”Kotikirjastolle 10+ ilman sitä eläisin pimennossa koska en pääse sairauksieni 
vuoksi lähimpään kirjastoon!” (asiakaspalaute)
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”Helsinki on paitsi 
palveluorganisaatio 
myös alusta ja maailman 
edistyksellisin julkisen 
sektorin ekosysteemi”
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Kaupunginkirjaston palveluverkko



Sähköiset ja hakeutuvat kirjastopalvelut 
täydentävät monipuolista palveluverkkoa

Hakeutuvat 
kirjasto-
palvelut

Kirjasto-
autot ja 
–fillarit 

Kirjaston 
palvelupisteet 

ikäihmisten 
palvelu-

keskuksissa

Potilas-
kirjasto-
palvelut

Kirjaston 
koti-

palvelut

Siirto-
kokoelmat



Kirjastossa kehitämme kokeillen
• Digitaalisuus tarjoaa uusia mahdollisuuksia

• Itseohjautuvuus edellyttää koko henkilöstön osaamistason kehittämistä. 
Tarvittava tietotaito syntyy vähitellen ja yhdessä kokeilemalla

• Kokeilut, pilotit ja hankkeet eivät tee yhdenvertaista palvelutarjontaa, mutta 
näiden avulla kehitämme palveluitamme yhdenvertaisempaan suuntaan

• Verkostot ja kumppanuudet ovat a ja o, opitaan yhdessä!
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Kiitos!

Palautetta & lisätietoja:
karoline.berg@hel.fi

10.4.2019 20


