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Forssan kaupungin sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja 
Ypäjän kuntien kirjastojen eli Louna-kirjastojen yhteisessä 
Kirjastopalveluita seudullisesti -hankkeessa on 1.4.2020 alkaen 
selvitetty seudullisen yhteistyön tiivistämistä mm. seutukirjastoa ja 
kirjastoautopalveluita koskevin osin. Etelä-Suomen aluehallinto-
virasto on myöntänyt hankkeelle avustusta 44 500 euroa. 
Hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun asti. 
 
Hankkeen lähtökohtana on ollut seudun kirjastopalveluiden 
saatavuuden ja laadun turvaaminen sekä kirjastopalveluiden 
hallinnon keventäminen, jotta voidaan hillitä kustannusten nousua ja 
ehkäistä palvelutason romahduksia.  
 
Kaupungin ja seudun kuntien yhteistä seutukirjastoa koskeneen 
esiselvityksen valmistuttua kaupungin ja kuntien edustajat 
neuvottelivat seutukirjastosta vuoden 2021 huhti-toukokuussa. 
Lisäksi nämä kuulivat asiantuntijoita. Neuvotteluissa päästiin 
yhteisymmärrykseen valtaosasta asioita. Hallinnon keventäminen 
vastuukuntamallia käyttäen ei kuitenkaan saanut neuvotteluissa 
yksimielistä kannatusta. Seutukirjaston perustamista koskeva 
päätöksenteko siirrettiin kuntavaaleissa valittaville uusille 
valtuustoille. Seutukirjaston perustaminen ei näillä näkymin toteudu 
alkuperäisen aikataulun mukaisesti vuoden 2022 alusta. 
 
Neuvotteluissa toiveina kirjattiin Louna-kirjastoyhteistyön jatkuminen 
ja oikeudenmukainen kustannustenjako ilman hallinnon 
yhdistämistä. Kirjastojen asiakaspalvelun yhtenäisen rajapinnan ja 
palvelusisältöjen säilymistä ennallaan pidettiin tärkeänä. 
Palvelukokonaisuuden edellyttämiä työkokonaisuuksia on tehty ja 
tehdään hankkeen aikana vielä 31.12.2021 saakka Forssan 
kaupunginkirjastossa ilman kaupungin ja kuntien varsinaista 
kirjallista sopimusta eli vanhan yhteistyön pohjalta vapaamuotoisesti 
veloituksetta.  
 
Forssan kaupunginkirjasto voi tuottaa muille Louna-kirjastoille myös 
hankkeen päättymisen jälkeen vuoden 2022 alusta alkaen 
palvelukokonaisuuden, johon sisältyy 
 
- yhteisen kirjastojärjestelmän ja yhteisten verkkopalveluiden 
koordinointi sekä opastaminen Louna-kirjastojen henkilöstölle 
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- tiedon tuottaminen kirjastojärjestelmästä opetus- ja kulttuuri-
ministeriön vuositilastoa varten 
- yhteisen sisällön tuottaminen verkkopalveluihin ja sosiaaliseen 
mediaan  
- yhteisten e-aineistojen valinta, tilaaminen ja luettelointi (ei sisällä 
aineistokustannuksia) sekä e-aineistojen vuotuisten käyttötilastojen 
tuottaminen 
- Louna-kirjastoyhteistyön koordinointi ja yhteistyön kehittäminen 
yhdessä Louna-kirjastonjohtajien kanssa 
- vuotuisen yhteistyöohjelman laatiminen, sen toteutumisen seuranta 
ja raportointi kunnille 
- yhteisten hankemahdollisuuksien edistäminen. 
 
Palvelukokonaisuudesta kaupungille aiheutuvat kustannukset 
esitetään jatkossa jaettaviksi tasan viiden Louna-kirjaston kesken.   
Vuodelle 2022 yhteiskustannusten on laskettu olevan 53 115 euroa 
(alv 0 %). Vuonna 2022 kuntakohtainen palvelukokonaisuuden hinta 
olisi 10 623 € (alv 0 %). Kaupungilla ei ole enää taloudellisia 
mahdollisuuksia jatkaa veloituksetonta palveluiden tuottamista muille 
kunnille.  
 
Palvelukokonaisuuden myynnistä tehtäisiin kaupungin ja kunkin 
kunnan kesken sopimus. Palvelukokonaisuuden vuotuinen hinta 
ilmoitettaisiin kuntiin hyvissä ajoin ennen vuotuisten talousarvio-
esitysten laatimista. Palvelukokonaisuus laskutettaisiin vuosittain 
neljässä osassa.  
 
Palvelusopimuksen avulla kunnat voisivat palvelujen käyttäjinä 
edelleen ylläpitää tätä aiemman Louna-kirjastoyhteistyön tuloksia.  
 
Hallinnollisen yhdistymisen tuomat edut voitaisiin saavuttaa 
jatkossakin vain perustamalla yhteinen seutukirjasto. Seutukirjaston 
perustamisen edistäminen jää kuntien vastuulle Kirjastopalveluita 
seudullisesti -hankkeen päätyttyä. 
 
Kuntalain 39 §:n nojalla kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei 
hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen 
puhevaltaa. Hallintosäännön nojalla sivistys- ja tulevaisuus-
lautakunta toimii peruskoulu- ja lukioasioissa sekä varhaiskasva-
tuksessa säännösten tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä ja 
käyttää tälle toimielimelle säännösten mukaan kuuluvaa ratkai-
suvaltaa. Hallintosäännön määräykset eivät aiheuta poikkeusta 
kaupunginhallituksen oikeuteen edustaa tässä asiassa kaupunkia ja 
tehdä tarpeelliset sopimukset. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin ehdottavan Humppilan, 
Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnille Forssan kaupungin-
kirjaston edellä selostettujen palvelujen ostamiseen perustuvan 
palveluyhteistyön aloittamista 1.1.2022 alkaen kunkin kunnan 
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kanssa erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti.  
 
Kaupunginhallitus pyytää kuntia ilmoittamaan palveluyhteistyön 
aloittamista ja sitä koskevan sopimuksen tekemistä koskevan 
kannanottonsa kaupungille viimeistään tiistaina 9.11.2021. 
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 
 

 
 
  Otteen oikeaksi todistaa   
 
 15.10.2021 
 
 

  




