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YKSIIN-hanke, Selvitys Oulun eteläisen kirjastoryhmän muodostamiseksi, 
01.08.2019 - 31.12.2020 
Hakija ja kumppanit: Ylivieskan kaupunginkirjasto (sekä muut Tiekkö-kirjastot, Kiri-kirjastot ja Reisjärvi) 
Tiivistelmä ja tausta 
Kalajoen kaupunginkirjasto on yhtenä osallistu ja kirjastona Ylivieskan kaupunginkirjaston hankkeeseen, jonka tarkoituksena on sel-

vittää mahdollisuudet ja toimenpiteet yhden kirjastoryhmän perustamiseen Oulun eteläisen (OE) alueelle. OE kirjastot toimivat 14 

kunnassa, joissa on 87 574 asukasta. Alueen kirjastoissa on käytössä Aurora-kirjastojärjestelmä ja Arena-verkkokirjasto. Aineistot ja 

asiakkaat ovat kolmessa eri tietokannassa. Tiekkö-kirjastot (Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Sievi, Ylivieska) toimivat 

yhtenä ryhmänä ja Kiri-kirjastot (Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Siikalatva) toisena ryhmänä. Reisjärven kun-

nankirjastolla on omat tietokantansa ja verkkokirjastonsa. Reisjärven kirjaston on vuoden 2019 neuvoteltava liittymisestä johonkin 

ryhmään. 
Strateginen tavoite: Elinvoiman kehittäminen;  
1) Kalajoella on korkeatasoiset opetuspalvelut, joka sisältää ylivertaisen valinnaisaine tarjonnan ja yrittäjyyskasvatuksen laaduk-

kaissa oppimisympäristöissä  
Talousarviotavoite: 
1) Hanketoiminnalla tuetaan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden sekä Kalajoki Akatemian toiminnan kehittämistä 

Tavoitteet  
Asukkaiden tasa-arvoinen kirjastopalvelujen saatavuus ja yhdenvertaisuus suhteessa kirjastopalvelujen käyttöön sekä aineiston te-

hokas yhteiskäyttö, takaa asiakkaille entistä laajemmat kokoelmat, jotka ovat helposti saavutettavissa yhteisten verkkopalvelujen ja 

käytänteiden avulla, mikä edistää avointa ja luotettavaa tiedonsaantia. Yhteistyön lisääntyessä vuoropuhelu vahvistuu ja kirjastot 

kehittyvät alueensa kansalaistoimintaa tukevina yhteisöllisinä kohtaamispaikkoina. OE kirjastoilla on valmiit suunnitelmat ja päätös-

esitykset kirjastoryhmän toiminnan käynnistämiseen 2021 

Toimenpiteet 
OE kirjastot selvittävät mahdollisuudet yhdistää alueen kaksi toimivaa kirjastoryhmää, Kiri ja Tiekkö sekä yksittäinen Reisjärven kir-

jasto yhdeksi kirjastoryhmäksi. Hankkeen aikana laaditaan käytännön suunnitelma kirjastojen tietokantojen, järjestelmien, verkko-

palvelun ja käytänteiden yhdistämiseksi johtoryhmille ja kunnille hankkeen ohjausryhmän ohjauksessa sekä suunnittellaan yhteisen 

kirjastoryhmän käytänteet ja käyttösäännöt. Hankkeen aikana selvitetään: Vaihtoehdot kirjastojärjestelmälle ja kustannukset eri 

vaihtoehdoille, konversioiden kustannukset, ajoitukset ja järjestykset, vaadittavat käytännön toimenpiteet ja aikataulutus, uuden 

kirjastoryhmän hallinto ja käytännön toimista huolehtivien työryhmien muodostaminen, uudet käytänteet kuten maksut, laina-ajat, 

osastot, aineistolajit ym. ja niiden yhdistäminen, uuden kirjastoryhmän käyttösäännöt, Finna-ratkaisut, mahdolliset vaikutukset Poh-

jois-Pohjanmaan ja Kainuun eKirjastoa koskeviin sopimuksiin ja yhteyksiin tai muihin ulkoisiin yhteyksiin. Järjestetään syksyllä ai-

heesta Ilona-seminaari ja tiedotustilaisuus.  
Tulos: Hankkeen päättyessä OE kirjastoilla on valmis suunnitelma ja päätösesitys yhteisen kirjastoryhmän toiminnan käynnistämi-

seen ja lisäksi on syvennetty kirjastojen työntekijöiden yhteenkuuluvuuden tunnetta tiedottamalla ja järjestämällä työntekijöille 

yhteinen seminaari hankkeen aihepiiristä. Henkilökunta on valmis 2021 käynnistämään yhden kirjastoryhmän toteuttamisen käytän-

nössä, uusi palvelukulttuuri on sisäistetty ja valmis tiedottamaan siitä myös asiakkaille. 

 

Kustannukset, laji, osallistujien määrä kaikista Myönnetty Toteuma 
Palkat, matkat, aineet, tarvikkeet, palveluostot ja vuokrat (60000) 56250  

YHTEENSÄ   

Rahoitus   
PSAVI  80 % 45000  
Omarahoitus, kunnat kts. alla Kalajoen osuus 14 % 11250  

YHTEENSÄ 56250  
 

Vastuuorganisaatio Kalajoella; 
Hankkeen johtaja: Anne Mäki-Leppilampi, Hyvinvointipalvelujohtaja 

Yhteyshenkilöt Kalajoella: Anita Ohtamaa, Joni Rahja 

Muut yhteistyökumppanit:  
Haapaveden, Nivalan, Reisjärven kirjastot,  Haapaveden opisto.  Oulun eteläisen kirjastot sitoutuvat Ylivieskan kaupunginkirjaston 

hallinnoimaan hankkeeseen kukin asukaslukunsa suhteessa omakustannusosuudella, joka koostuu pääosin henkilökunnan työtun-

neista. Kustannukset sisältyvät kirjastojen talousarvioissa palkkoihin, palkkioihin ja niiden sivukuluihin. Kuntien osuudet: Alavieska 

3 %, Kalajoki 14 %, Merijärvi 1 %, Nivala 12 %, Oulainen 9 %, Sievi 6 %, Ylivieska 17 %, Reisjärvi 3 %, Haapajärvi 8 %, Haapavesi 8 %, 

Kärsämäki 3 %, Pyhäjärvi 6 %, Pyhäntä 2 %, Siikalatva 6 %.  
 

 


