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MAAKUNTAKIRJASTOTOIMINTA
KIRJASTOSTRATEGIASSA 2006-2012
Porin kaupunginkirjasto – Satakunnan maakuntakirjaston Kirjasto 2012 –toimintasuunnitelmassa
(2006) maakuntakirjastotoiminnan näkökulma on mukana usealla tasolla.
Nykytilanteen yhtenä vahvuutena mainitaan yhteistyö Satakunnan muiden kirjastojen kanssa ja
mahdollisuutena alueellisen yhteistyön syventäminen. Yksi heikkous on alueellisen kirjastokimpan
puuttuminen tällä hetkellä.
Yhtenä tavoitteena vuoteen 2012 mennessä on tilanne, jossa kirjasto- ja tietopalvelut toimivat
verkostona, joka käyttäjästä näyttää yhdeltä palvelukokonaisuudelta.
Kirjaston toiminnan yhtenä strategisena painopisteenä vuosina 2006-2012 on alueellinen
kirjastoyhteistyö, joka samalla nähdään keinona saavuttaa toiminnalle asetetut tavoitteet.
Kansalaisten tietohuolto pyritään varmistamaan kehittämällä kirjastojen yhteisiä verkko- ja
asiointipalveluja. Konkreettisina tavoitteina tässä mainitaan:
2007 Oma Nelli-portaali käytössä
2009 Satakunnan kirjastojen yhteiset verkkopalvelut käytössä.
Luovuutta tukevan monipuolisen sivistys- ja kulttuuritarjonnan varmistamiseksi alueen kirjasto- ja
sivistyspalveluja (eri kirjastosektorit) kehitetään kokonaisuutena. Konkreettisina tavoitteina
mainitaan seuraavat:
2007 Kansalaisten tietohuolto turvattu riittävällä määrällä toimipisteitä ja kattavalla
palvelutarjonnalla
2009 Tiedonhallintataidot ovat keskeisiä kansalaistaitoja
Alueellisen yhteistyön osalta kehitetään yhteisiä palveluja ja teknistä infrastruktuuria siten, että
saavutetaan seuraavat tavoitteet:
2007 Satakunnan yhteinen web-kirjasto käytössä
2009 Satakunnan yhteinen kirjastokimppa perustettu.

KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUS
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa kuntien palvelurakenteita vahvistetaan kokoamalla yhteen
kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluja ja lisäämällä yhteistoimintaa. Tavoitteet
saavutetaan kuntien yhdistymisellä tai perustamalla yhteistoiminta-alue.
Pori on yksi puitelaissa mainittu keskuskaupunki, joka vastaa yhteistyön käynnistämisestä
kaupunkiseudullaan. Yhteistyösuunnitelmasta on selvittävä mm. palvelujen käyttö yli kuntarajojen.
Yhteistyösuunnitelman lisäksi kaupunkiseudut laativat toimeenpanosuunnitelmat. Kirjasto on
Porissa mukana Paras-työryhmissä.

PORIN JA NOORMARKUN KIRJASTOJEN
YHTEISTYÖSELVITYS
Porin kaupunki ja Noormarkun kunta ovat vuonna 2006 asettaneet virkamiestyöryhmän, jonka
tehtävänä on maaliskuun 2007 loppuun mennessä valmistella selvitys siitä, mikä on paras malli
Noormarkun ja Porin kirjastolaitosten yhteistyölle. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat esim.
Noormarkun kirjastotoimen yhdistäminen Porin kirjastotoimeen yhteiseksi kirjastolaitokseksi tai
kirjastojen yhteistoiminta jossa Porin kaupunki toimii palveluiden tuottajana isäntäkuntamallin
mukaisesti.

MAAKUNTAKIRJASTON
TOIMINTASUUNNITELMA 2007 - 2008
SATAKUNNAN SEUTUKIRJASTO
Porin kaupunginkirjasto – Satakunnan maakuntakirjasto on lokakuussa 2006 tehnyt
valtionavustushakemuksen Satakunnan seutukirjastoselvityksen laatimista varten. Kunta- ja
palvelurakenneuudistuksen rinnalla ja siihen liittyen alueen kirjastojen on syytä yhdessä miettiä
yhteistyönsä syventämistä ja laajentamista omien lähtökohtiensa sekä tarpeidensa pohjalta.
Päämääränä on Satakunnan yhteisen kirjastolaitoksen perustaminen.
Maakuntakirjaston tavoitteena on organisoida vuonna 2007 laadittavaksi seutukirjastoselvitys,
jossa käsitellään mm. sitä, mikä on paras malli Satakunnan seutukirjastoksi, miten määritellään
kirjastopalvelujen taso ja laatu maakunnassa. miten järjestetään kirjastojen hallinto, miten
määritellään nykyisten kirjastolaitosten ja henkilöstön asema, miten esim. tietokantojen
yhdistäminen toteutetaan sekä kustannusvaikutukset.
Seutukirjaston asteittainen toteutus aloitetaan vuonna 2008 tehdyn selvityksen pohjalta.
SATAKUNNAN NELLI-PORTAALI
Porin kaupunginkirjasto – Satakunnan maakuntakirjasto on lokakuussa 2006 tehnyt
valtionavustushakemuksen Satakunnan Nelli-portaalin perustamisesta ja käyttöönotosta.
Satakunnan Nelli-portaali yhdistää kaikkien Satakunnan maakuntakirjastoalueella toimivien
kunnan- ja kaupunginkirjaston verkkoaineistot yhdeksi kokonaisuudeksi. Nelli-portaalia varten
Origo-kirjastojärjestelmään on hankittava maksullinen lisäohjelma, Origo-Nelli. Satakunnassa on
muutama kirjasto, jolla tällä hetkellä on käytössään muu kuin Origo-kirjastojärjestelmä, nämä
kirjastot pyritään saamaan mukaan viimeistään vuonna 2008.
Satakunnan Nelli-portaalin hakuliittymän luomisesta, aineistojen valinnasta, ohjeistuksesta ja
ylläpidosta vastaa Porin kaupunginkirjasto – Satakunnan maakuntakirjasto.
Maakuntakirjasto huolehtii myös Nelli-portaalin käyttöönottoon liittyvästä koulutuksesta alueen
kirjastojen henkilökunnalle vuosien 2007 ja 2008 aikana.
E-AINEISTOJEN MAAKUNNALLINEN LISENSSIHANKINTA
Satakunnan Kansa –sanomalehden arkisto pyritään saamaan käyttöön myös maakunnan yleisille
kirjastoille (tällä hetkellä käytössä jo maakuntakirjastossa).
Kartoitetaan tarve ja mahdollisuudet suoraan maakunnalliseen e-aineistojen lisenssihankintaan.

ASIAKASKYSELYTUTKIMUSTEN KEHITTÄMINEN
Porin kaupunginkirjasto-Satakunnan maakuntakirjasto hankki vuonna 2006 maakunnan kaikkien
yleisten kirjastojen käyttöön Webropol-ohjelman, jonka avulla on helppo järjestää asiakas- ym.
verkkokyselyjä.
Tammikuussa 2007 järjestetään kaksi workshop-tyyppistä koulutustilaisuutta asiakaskyselyn
laatimisesta Webropol-ohjelman avulla. Myöhemmin vuoden aikana järjestetään koulutukset, joissa
käsitellään kyselytulosten analysointia ja raportin laatimista ko. ohjelman avulla.
Suunnitteilla on myös Satakunnan yleisten kirjastojen yhteinen asiakastyytyväisyyskysely
Webropol-ohjelman avulla toteutettuna vuoden 2007 kuluessa. Kysely toistetaan vuonna 2008.
ALUEELLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS
Järjestetään alueen yleisille kirjastoille ajankohtaista täydennyskoulutusta kysynnän mukaan ja
tiedotetaan muiden tahojen järjestämästä koulutuksesta.
Osallistutaan Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen järjestämään
kirjastoammatilliseen täydennyskoulutusohjelmaan. Koulutus ajoittuu vuosille 2007-2008.
Koulutusohjelmaan kuuluu viisi osiota, joissa koulutus annetaan maakuntakirjaston alueella.
KAUKOPALVELU
Seurataan valtakunnallista kaukopalvelukehitystä ja tiedotetaan alueen kirjastoille
MAAKUNTAKIRJASTOKOKOUKSET
Järjestetään vähint. 2 yleistä maakuntakirjastokokousta vuoden aikana.

