
Vaskin toimintasuunnitelma



Toiminnan perusta

• Laki yleisistä kirjastoista määrittelee kirjaston tehtävät: 
1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; 
2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa;

3) edistää lukemista ja kirjallisuutta;

4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon;
5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan;

6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

• Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020 määrittelee tehtävien 
toteutusta

• Alueellista kehittämistehtävää hoitavalla kirjastolla tehtävänä tukea 
alueen kirjastojen kehittymistä, henkilöstön osaamista ja edistää 
yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa



Taustaa

• Toimintasuunnitelmaa pohjustettiin yhteisessä kehittämispäivässä 
25.5.2018

• Tulevaisuuden haasteita katsottiin neljästä näkökulmasta: 
asiakaspalvelu, kokoelmat, verkko ja viestintä, osaaminen.



Kirjastopalvelun omatoiminen käyttö lisääntyy ja muuttaa 
asiakkaiden toimintatapoja, myös asiakkaiden tavoittaminen 
muuttuu
Tavoitteet Toimenpiteet

Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on merkityksellistä

Kerromme palveluista uudella ja raikkaalla tavalla

Tuemme omatoimista kirjastonkäyttöä Chatin käyttöönotto
Verkkomaksamisen käyttöönotto



Yhteiset toimintatavat ovat Vaskin vahvuus ja 
tärkein asiakaspalvelua ohjaava periaate
Tavoitteet Toimenpiteet

Sujuva, tasaveroinen asiakaspalvelu Yhteisiä asiakaspalvelukäytäntöjä tarkastellaan 
jatkuvasti

Sitoudumme yhteisesti sovittuihin linjauksiin



Yhteinen, helposti saavutettava kokoelma

Tavoitteet Toimenpiteet

Yhteiset, avoimet toimintaperiaatteet Kokoelmalinjaukset päätetty ja avattu asiakkaille

Tehokkaat työtavat Sovimme yhdessä käytännöistä ja sitoudumme niihin

Yhteinen kokoelma Kellutuksen kokeilu
Teemme yhteistyötä aineistojen esittelyssä ja 
näyttelyissä

Helposti saavutettava kokoelma Hyödynnämme uutta teknologiaa: Pasu



Vaski on hyvä brändi!

Tavoitteet Toimenpiteet

Vahvistamme omaa brändiämme Teemme yhteiset viestintälinjaukset
Vaski-materiaalit ovat kaikilla käytössä

Teemme yhdessä Teemapaketit ja kampanjamateriaalit jaamme kaikkien 
käyttöön



Osaaminen eriytyy ja vaatimukset muuttuvat 
nopeasti
Tavoitteet Toimenpiteet

Kehitämme osaamistamme jatkuvasti Käynnistetään työkierto ja siihen liitetään 
havainnointia
Toimimme aktiivisesti verkostoissa

Hyödynnämme Ake-koulutukset

Johtoryhmän työskentelyn parantaminen Määrittelemme yhteiset arvot työllemme
Kehitämme yhdessä johtamista

Keskittäminen on mahdollisuus



Toiminnan painopisteet 2019

Kirjastojärjestelmä • Mahdollinen Kohan käyttöönotto
o Käyttöönoton aikataulutus, projektointi ja toteutuksen 

valmistelu

Osaamisen kehittäminen ja
jakaminen

• Projektin tavoitteiden aktiivinen toteuttaminen
• Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen
• Työkierron suunnittelu (hanke)

Aineistokuljetusten ja muun
logistiikan kehittäminen

• RFIDn hyödyntäminen
• RFIDn käyttöönoton käynnistäminen kaikissa Vaski-kirjastoissa
• Kellutus vai muu vaihtoehto kuljetusten vähentämiseksi

Asiakaskokemuksen
parantaminen

• Asiakaspalvelukäytänteiden selkiyttäminen
• Chat

Digitaaliset palvelut • E-aineistot paremmin näkyviksi
• Suomi.fi -portaali



Toiminnan painopisteet 2020

Asiakaspalvelu • Vaski-finnan kehittäminen – tapahtumakalenterin kehittäminen, 
yleinen selkeyttäminen

• Verkkomaksaminen,
• Tutkitaan Varaamon yhteistä hyödyntämistä

Yhteiset toimintatavat • Kohan mahdollisen käyttöönoton valmistelu
• Käyttösäännöt ja maksut – yhteinen tarkastelu tarpeen mukaan

Kokoelmat • Musiikkikokoelmien yhteinen kehittäminen
• Varastointi ja poistot
• Kellutuskokeilu

Vaski on hyvä brändi • Vaski-finnan etusivu ja ilmeen hyödyntäminen aiempaa
enemmän

Osaaminen • Työnkierron käynnistäminen



Miten seuraamme?

• Toimenpiteet määritellään vuosittain

• Seuranta kerran vuodessa


