


Kehittämispäivän ohjelma 
9.30-9.45  Tervetuloa, aamukahvi 
                  Kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer 
9.45-10.30  Hankkeet ja rahoituslähteet 
                    aluekoordinaattori, TKI-toiminta Aulikki Holma 
10.30-10.40 Keskustelua 
10.40-10.50 Tauko 
10.50-11.45 Vaskin SWOT – ryhmätyöskentelyä 
11.45-12.30 Lounas 
12.30-13.00 SWOT-ryhmätöiden purku 
13.00-14.00 Vaskin painopisteet ja niiden edelleen  
  työstäminen 
  /Boston-analyysi 
14.00-14.20 Kahvi 
14.20-15.00 Painopisteiden työstön tulokset 
15.00-15.30 Työryhmät Vaskissa 
  Hyvää kotimatkaa! 



Osallistujat 
Aart de Heer  Turun kaupunginkirjasto 
Ulla-Maija Maunu  Turun kaupunginkirjasto 
Kari Pohjola  Paimion kaupunginkirjasto 
Tiina Salo   Raision kaupunginkirjasto 
Tarja Tuomi  Naantalin kaupunginkirjasto 
Marja-Liisa Mutka  Laitilan kaupunginkirjasto 
Viktoria Kulmala  Mynämäen kaupunginkirjasto 
Jaakko Lind  Salon kaupunginkirjasto 
Päivi Kettula  Liedon kunnankirjasto 
Jan-Erik Ylitalo  Ruskon kunnankirjasto 
Tiina Viik   Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
Sirpa Ikala-Suomalainen Vehmaan kunnankirjasto 
 
Aulikki Holma  Turun ammattikorkeakoulu 



Miten Vaski toimii ja  hyödyttää 

• Kirjastolle: 
• Suuren yhteisön työpanos kaikkien hyväksi 
• Yhteisön tuki 
• Kehittämisyhteistyö 
• Kilpailutukset 
• Paremmat tarjoukset 

 
• Asiakkaille: 

• Yhteinen kortti 
• Yhteiskäyttöiset kokoelmat 
• Aineiston kuljetukset kirjastojen välillä 
• Varattu aineisto tulee asiakkaalle nopeammin, sillä 

niteiden määrä on suurempi 
 

 
 

 
 



Vahvuudet 

Yhdessä olemme vahvempia kuin yksittäisinä kirjastoina 
 
(yhteiset aineistot, toimintaa voidaan kehittää yhdessä, osaami- 
sen jakaminen) 
• Kunnissa on helpompi vaikuttaa päättäjiin, kun takana on isompi 

organisaatio 
• Ammattiosaamista arvostetaan enemmän Vaski-yhteistyössä 
• Asiakkailla on yhdenvertaiset palvelut 
• Palveluja on helpompi käyttää (yhteinen kirjastokortti, tavoitetta- 

vuus on hyvä, verkkokirjasto on auki 24/7 
• Laadukkaat palvelut suht. edulliseen hintaan = kustannustehokkuus 
 
Turku on vahva moottori 
• Riittävän iso 
• Tarjoaa hyvät kehittymismahdollisuudet 
• Maantieteellisesti lähellä 
 



Vahvuudet 

Vakiintuneet käytännöt 
Sovitut, demokraattiset käytännöt (vrt. esim. Satakirjastoissa ei ole 
työryhmiä eikä kustannustenjakoperiaatteita) 
Työryhmissä tieto kulkee, mahdollisuus vaikuttaa, tuntea osallisuutta 
 



Heikkoudet 
• Kirjastojen erikokoisuus (voi olla myös vahvuus): 
Kaikki eivät voi osallistua – kärsiikö demokratia? 
• Sitoutumisen taso vaihtelee 
• Vaskin pitäisi olla laajempi 
• Suunnitellaanko taloutta yksittäisissä kirjastoissa liikaa 

omasta näkökulmasta 
• Aitoa työn jakamista ja erikoistumista ei ole tarpeeksi 
• Yhteinen näkyvyys puutteellista (=Markkinointi) 
• Osaamisvaje  
• Eri kieliryhmien palvelut eivät ole  riittävät (erit. ruotsi ja englanti) 
• Keskustelukulttuurin ohuus 
• Päätösten systemaattisessa noudattamisessa puutteita 
• Olemmeko liian homogeeninen joukko? 
 
 



Heikkoudet 

 Kirjaston asema  kunnissa erilainen 
 Kuntien itsehallinto vaikeuttaa  joustavaa  yhteistyötä (esim. 

työnkierto) 
 E-aineiston saatavuuden vähyys 
 E-aineistojen markkinoinnissa puutteita 
 Erityisesti kokoelmien suhteen erikoistuminen on jäänyt suun- 

nitteluasteelle 
 Osaamisen yhteinen hyödyntäminen  vähäistä 
 Poikkihallinnollisuus, yhteistoiminta yli kuntarajojen vaikeaa 

 
 



Uhat 

- toimintaympäristön nopeat muutokset  
- tiedollinen syrjäytyminen saattaa uhata kirjastojen asemaa  
(jos emme mukana); demokratian edistäminen osana toimintaa  
- keskustelukulttuurin heikkous Vaskissa; yhteisten palvelujen kehittäminen  
- Vaskin yhteisiin asioihin sitoutumisen puute  
- Kuntalaki vs. henkilökunnan vapaa liikkuvuus  
- Vaski-alueen laajeneminen saattaa olla uhka paikallisille resursseille  
- kirjaston rooli ei-materiaalisen aineiston jakelukanavana  
- Internetin kehittyminen  
- suurten ikäluokkien poistuminen asiakaskunnasta; riittääkö jatkossa asiakkaita  
- kirjastojen moninkertainen työ jää hyödyntämättä  
- omatoimikirjastojen määrän kasvu / vs. resurssien riittävyys 
 



Uhat 

- kuntien ja kirjastotoiminnan tulevaisuus; oikeutus tulevaisuudessa?  
- toiminnan muutokset; mikä on kirjaston ydintoimintaa jatkossa? mihin kirjasto  
sulautetaan jatkossa? oma profiili jatkossa?  
- yhteisyys ja yhteisten toimintojen toimivuus  
- yhteistyön organisointi; työryhmät?  
- yhteisten käytäntöjen levittäminen ja jalkauttaminen  
- asiakkaiden / henkilökunnan tasa-arvo (esimerkiksi osaamisen näkökulmasta)  
- laadukkaiden palvelujen alueellinen varmistaminen  
- poliitikot / johtavat virkamiehet ja kirjastot Vaski-alueen laajentuessa; kirjastoverkon  
leikkausuhat; kirjastojen rahoituksen varmistaminen; vakanssien täytöt  
- henkilökunnan osaaminen / pätevän henkilökunnan riittävyys / kirjastolakiuudistus  
- kaikki Varsinais-Suomen kunnat eivät Vaskissa mukana; Turulla kaksinkertaista työtä  
- järjestelmätilanteen tuoma epävarmuus henkilökunnalle 



Mahdollisuudet 

• Yhteistyö eri palvelujen ja toimijoiden kanssa 
• Tilojen yhteiskäyttö (edellyttää luovan kaaoksen hyväksyminen) 
• Ennakkoluulottomuus palvelujen kehittämisessä  
• Esim. Lapsiparkki, onko uhka vai mahdollisuus 
• Vaski = maakuntakirjastoalue olisi mahdollisuus 
• Maakuntatasoiset kokeilut 
• Kielivalikoimien kasvattaminen 
• Johtamisen kehittäminen systemaattisesti 
• Yhteinen henkilökunta 
• Trollien seuranta Some-keskustelun seuranta ylipäätään (mitä Vaskista puhutaan) 
• Kirjastotila omaehtoisen kulttuuritoiminnan keskuksena 
• Itsepalvelukirjastot 
• Kauppakeskuskirjastot 



 
 Painopisteet 

Vaskin yhteisten 
toimintakäytäntöjen ja 
työryhmien läpikäynti ja 
uudistaminen 
  

työryhmät muodostetaan asioiden 
perusteella (esim. RFID:hen siirtyminen, 
omatoimikirjastot) 
työryhmien rakenteen tarkistaminen 

Kirjastojärjestelmä   
Mediakasvatus ja 
kouluyhteistyö 

  

Verkkopalvelut 
  

• e-aineistot 
• verkkokirjaston kehittäminen 
• älysovellusten käyttöönotto 
• avoin data 
• käyttäjät ja kokoelmat 

  
Kokeiluja ja elämyksiä yhdessä 
asiakkaiden kanssa 
  

• henkilökunnan ja asiakkaiden 
erikoisosaamisen jakaminen 
asiakaspalvelussa ja kirjastotiloissa 

• kirjastotilan käytön kehittäminen 



Boston-matriisi 

• Cash Cow: palvelu, johon on investoitu, mutta joka ei juurikaan tuota 
• Dog: jo huippuaikansa ohittaneet palvelut 
• Problem child : uusia kehitettäviä, joiden lopputulos on vielä arvoitus 
• Star: osittain lunastanut lupauksia, tulevaisuus näkyvissä, mutta edellyttää 

investointeja 



Boston-matriisi 
Star 
- E-aineistot 
- Verkkokirjasto 
- Työn kehittäminen 
tilasidonnaisuudesta 
substanssiosaamiseen 
- Kirjastokonsepti 
  

Dog 
- Tilan suomien mahdollisuuksien käyttämättä 

jättäminen 
- Kirjastokonsepti 
- Painettujen lehtien loppuminen 
 

Cash Cows 
-kokoelmat 
-maksut 
 

Problem child 
- Älysovellukset 
- Käyttäjät ja kokoelmat 
- Avoin data 
- Digitointi (ei työnjakoa, ei selkeää ohjeistusta) 



Mahdolliset hankkeet 

• Digitointi ja siihen liittyvät työnjaot ja toimintalinjaukset 
• Toiminnan strategiset painopisteet lyhyellä ja pitkällä aika- 

välillä 
• Painopisteiden prioriteetit tulee määritellä 



Vaskin työryhmät vuodelle 2015 (Sisältää Salon osuuden) 
 Työryhmät 2015 (Salo-projekti mukana) 
Järjestelmän 
pääkäyttäjät 

Vetäjä vastaava informaatikko Jarko Rahkala 
(Turku)  (0,26 htv) 
Hankinta Riitta Kari (Naantali) ( 0,16 htv) 
Kuvailu Anna Viitanen (Turku) (0,16 htv) 
Lainausasiantuntija Tuula Orne (Turku) (0,16 htv) 

 Yhteensä 0,74 htv 
Kokoelmat Vetäjä Kaisa Hypén (Turku) (0.2 htv) 

Ryhmän kokoonpanossa tulee huomioida e-
aineistot sekä käyttäjät ja kokoelmat – projekti  
Ritva Hapuli (Turku) (0,05 htv) 
Tarja Järvenpää (Raisio) (0,05 htv) 
Arja Rytkönen (Kaarina) (0,05 htv) 
Pirkko Kähärä (Uusikaupunki) (0,05 htv) 
Aija Laine/Aki Pyykkö (Turku) (0,05 htv) 
Uudet jäsenet: 
Lasten ja nuorten aineistojen edustaja 
Heidi Heiniö (Kaarina) (0,05 htv) 

 Yhteensä 0,5 htv 
Kuvailu Vetäjä Anna Viitanen (Turku) (0,35 htv) 

Riitta Kari (Naantali) (0,1 htv) 
Pirkko Nikander (Lieto) (0,05 htv) 
Kerttu Pietilä (Laitila) (0,05 htv) 
Heli Pohjola (Raisio) (0,05 htv) 
Sari Rantanen (Turku) (0,05 htv) 
Tiina Sorsimo (Turku) (0,05 htv) 
Päivi Svala (Kaarina) (0,05 htv)  
 

 Yhteensä 0,75 htv 
Lainauspalve
lut 

Logistiikan koordinointi (0,1 htv) 
Kaija Valikainen (Turku) (0,1 htv) 

 Yhteensä 0,1 htv 
Lasten ja 
nuorten 
Vaski 

Maakunnallinen ryhmä, Varsisto 
Vetäjä Leena Pylkkö (Turku) 

   
Verkkoviesti
ntä 
 
Vuoden 2015 
alusta 
viestintä ja 
verkkopalvel
ut 

Vetäjä Eeva Kiviniemi (Raisio) (0,1 htv) 
Vastaava informaatikko Jarko Rahkala (Turku) (0,2 
htv) 
Kari Pohjola (Paimio) (0,05 htv)  
Heli Malila-Kolkka (Kaarina) (0,05 htv) 
Aki Pyykkö (Turku) (0,05 htv) 
Marja Johansson (Turku) (0,05 htv) 
Mari Tammela (Raisio) (0,05 htv) 
Pauliina Sandberg (Turku) (0,05 htv)  
Anu Lehtonen-Sonkki (Kaarina) (0.05 htv) 
Nina Koskivaara (Turku) (0,05 htv) 
Päivi Aalto (Raisio) (0,05 htv) 
Sinikka Huttunen (Kaarina) (0,05 htv) 
Päivi Kettula (Lieto) (0,05 htv) 
2 verkkokirjaston teknistä asiantuntijaa (0,05 
htv/asiantuntija): 
Susanna Sandell (Turku) (0,05 htv) 
Sari Toivanen (Turku) (0,05 htv) 

 Yhteensä 0,95 htv 
Toiminnan 
koordinointi 

Ulla-Maija Maunu (Turku) (0,2 htv) 

Yhteensä Yhteensä 3,24 htv 

 



Työryhmät 
Onko hajautettu kuvailu koira? 
• Pienempi työryhmä, joka valmistelee linjaukset ja  

huolehtii RDA:n käyttöönotosta 
• Miten saadaan ”tähdet” läpileikkauksenomaisesti 

kaikkiin työryhmiin 
• Työryhmät ydintoimintoja? Ovatko ydintoiminnot 

edelleen samoin 
• Verkkokirjaston kestävän kehityksen turvaaminen 
• Kehittämistyöryhmä? 
• Työvaliokunta työstää pohjaa strategialle 
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