
Asiakaspalvelua parantamaan – hyviä ideoita kaivataan! 

1. Idealuonnos, sisältäen  

Vastaajien määrä: 5 

 Kaarinan kirjastossa on laatutyön yhdeksi kehittämiskohteeksi valittu asiakaspalvelu. Olemme viime syksynä aloittaneet 

kehittämisen koko henkilökunnan yhteisellä asiakaspalvelukoulutuksella. Asiakaspalvelussa tärkeäksi koettiin kielitaidon kehit-
täminen ja ylläpito, koska muuta kieltä kuin suomea puhuvien asiakkaiden määrä on jatkuvasti kasvanut kirjastossa. Vuoden 
2014 alussa henkilökunnan käyttöön valmistui kaksi opasta 
 
- Guide för betjäning på svenska ja 
- Guide for customer service in English. 
 
Lisäksi työn alla on tällä hetkellä lyhyt, tiivis kirjastosanasto sekä ruotsiksi että englanniksi. Seuraava askel on yleisimpien puhe-
tilanteiden harjoittelu ruotsiksi ja englanniksi pätevän opettajan ohjauksessa. Koulutus järjestetään ensi syksynä, mahdollisesti 
syyskuussa. Tähän anomme rahaa Vaskilta. Ostamme opetuksen Kaarinan kansalaisopistolta. Kansalaisopisto laskuttaa ope-
tuksesta 65 euroa tunnissa. Sopivaksi tuntimääräksi puheen harjoittelemiseen arvioimme kymmenen tuntia per kieli. 
 
Kustannukset ovat seuraavat: 
- 65 € x 10 h ruotsia = 650 € 
- 65 € x 10 h englantia = 650 € 
Kustannukset yhteensä 1300 € 
 
 

 Eräs idea... 
 
Nonstop-kirjastonhoitajapalvelu  

 
Se olisi vähän sukua Lainaa kirjastonhoitaja-systeemille. Ideana olisi, että päivystysvuorossa oleva kirjastoihminen voisi pikai-
sesti reagoida asiakkaiden tarpeisiin esim. vetää kirjastoon yllättäin saapuneelle ryhmälle esittelykierroksen tai tutkia asiakkaan 
kanssa hieman henkilökohtaisemmin, vaikka tarvittaessa puolisen tuntia, jotain tiedonhakuongelmaa ja aineiston fyysistä sijain-
tia yms. Voisimme perustaa ns. nopean toiminnan joukon, josta kukin olisi aina vuorollaan puhelinsoiton tavoitettavissa päivys-
tysvalmiudessa tai ehkä parikin ihmistä samaan aikaan. 
 
 
 

 Ehdotan, että asiakaspalveluhenkilökunnalle hankitaan Vaski-kaulanauhoihin kiinnitettäväksi kyltti Kysy minulta - Fråga mig - 

Ask me (ne kielet joita ko henkilö osaa) 
Kyltin toisella puolella henkilön nimi. 
 
Tämän avulla kirjastonkäyttäjät tunnistavat nykyistä paremmin henkilökunnan asiakkaiden joukosta. Tämä korvaa liivit tai muut 
asusteet, joista on ollut puhetta. Kyltit edistävät myös tiskittömän kirjaston toiminaideaa. Kyltit myös vahvistavat yhteistä Vaski-
imagoa. 
 
Toivon, että idea toteutetaan niin, että kyltit ovat käytettävissä elokuussa 2014. 
 
En tiedä, mitä kyltit konkreettisesti maksaisivat, mutta jos yhden hinta on 1-2 €, kokonaiskustannus on alle 1000 €. Jos halutaan 
hienompi versio, täytyy varautua 1.500-2.000 euroon. 
 
 
 
Tämä on idea, en pysty toteuttamaan sitä itse. 

 Uudet opaskartat tietokone/mobiilikäyttöön voisi mahdollisesti luoda käyttäen hyväksi olemassaolevia ja Googlen sisätilakartto-
jen luomista Google Mapsiin.  
 
http://www.google.com/maps/about/partners/indoormaps/ 
 
Myös Nokialla on vastaava palvelu: http://360.here.com/2013/06/25/find-your-way-indoors-with-here/ 
 
 
 

 Raision kirjaston musiikki- ja taideosaston opastesuunnitelma 

 
 
Tavoitteena on parantaa ja selkeyttää kirjastoon tulevalle asiakkaalle musiikki- ja taideosaston sijaintia, osaston aineistoja ja 
muun toiminnan sisältöä. 
 
Musiikki- ja taideosasto sijaitsee kirjaston 2. kerroksessa ja osastolle tullaan aikuisten- ja lastenosastolta portaita pitkin tai hissil-
lä. Osasto on asiakkaiden vaikeasti löydettävissä, ja osaston aineisto (kirjat, levyt, elokuvat) ja muu toiminta (taidelainaamo, 
skanneri, digitointikeskus, kuuntelupaikka) on vaikeasti hahmotettavissa.  
 
Tavoitteena on avata asiakkaille osaston toimintoja ja palveluita perinteisillä opasteilla, mutta myös infotauluin. Opasteiden 
tarkoitus on johdattaa asiakas alakerrasta yläkertaan ja selkeyttää yläkerrassa osaston aineiston ja muiden toimintojen löytymis-



tä.  
 
Opastukset suunnitellaan mahdollisesti yhteistyössä Raision kauppaopiston somistuslinjan opiskelijoiden kanssa. 
 
Kustannukset noin 1000e. 
 
Ehdotettu hanke: 
Raision musiikki- ja taide kartalle! 
 
Tavoite: 
Auttaa asiakasta löytämään kirjaston musiikki- ja taideosaston palvelut 
 
Sisältö: 
Kirjaston opasteiden 
parantaminen 
 
Vastuuhenkilö: Heli Pohjola 
 
Kustannukset: 
1000 € 
 
Mitä rahalla tehdään: 
Kokonaisvaltainen opastesuunnitelma ja osa opasteista 
 
Ajankohta: 
SYksy 2014 
 
 

 

2. Yhteystiedot  

Vastaajien määrä: 5 

Kirjasto Yhteyshenkilö Sähköposti 

Turun pääkirjasto Virva Suvitie virva.suvitie@turku.fi 

Turun kaupunginkirjasto Inkeri Näätsaari inkeri.naatsaari@turku.fi 

Turun pääkirjasto Antti Impivaara antti.impivaara@turku.fi 

Raision kaupunginkirjasto Heli Pohjola heli.pohjola@raisio.fi 

Kaarinan kaupunginkirjasto Sari Saarela sari.saarela@kaarina.fi 

 


