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Alueellinen kehittämistehtävä Lahden 

kirjaston toimialueella 

• 4 maakuntaa, 6 kirjastokimppaa

• kirjastohenkilöstöä noin 500

• 687.000 asukasta, 36 kuntaa, 35 pääkirjastoa, 43 
sivukirjastoa, 20 kirjastoautoa

• Etelä-Karjala: 131.000 asukasta, 9 kuntaa: 
Lappeenranta, Imatra, Lemi, Luumäki, Parikkala, 
Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari

• Kymenlaakso: 179.000 asukasta, 7 kuntaa: Kouvola,
Kotka, Hamina, Iitti, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti

• Kanta-Häme: 175.000 asukasta, 11 kuntaa: 
Hämeenlinna, Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, 
Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä

• Päijät-Häme: 202.000 asukasta, 9 kuntaa: Lahti, Heinola, 
Asikkala, Hartola, Hollola, Kärkölä, Orimattila, Padasjoki, 
Sysmä
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Alueellisen kehittämistehtävän tavoitteet 2018

• Perehtyminen toimialueen kirjastojen palvelutoimintaan ja henkilöstöresursseihin 
sekä toiminta- ja viestintäkäytäntöjen luominen

• Kirjastopalveluiden kehittämisen/osaamisen edistämisen linjaukset 2018–2020

• Osaamisen edistäminen, verkostoituminen ja jakaminen:

koulutuspäivät, työpajat, vertaisryhmät, vertaisoppiminen ja vertaisopastus,

jalkautuminen, etäyhteydet, sähköinen viestintä, some-ryhmät

• Kirjastopalveluiden kehittäminen, palvelumuotoilu, kokeilut ja hyvät käytännöt ja 
niksit jakoon, benchmarkkaus ja mystery shopping, vertaisryhmät ja -tiimit
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Miten alue otetaan haltuun?

• Kirjastotilastot, kartat, verkkosivut, esitteet
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Miten alue otetaan haltuun?
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• Tutustumisvierailut alueen pääkirjastoissa

• Kyselylomake:
• Missä aikaisemmin käyty koulutuksissa? (Aiheet ja 

maantieteellinen sijainti)

• ”Teidän juttu” (Osaaminen, vahvuudet, hyvät 

käytänteet)

• Koulutus- ja osaamistarpeet, kiinnostus 

vertaisoppimiseen

• Hankkeet tai muuta menossa olevaa?

• ”Ohjausryhmän” kokoukset

• Alueen hyvien käytäntöjen jakaminen koulutuspäivissä



• Sähköpostilistan kokoaminen ja uutiskirjeet

• Kirjastoklubi-blogi https://akeuutiset.wordpress.com/

– Kootusti tietoa koulutuksista, ajankohtaisista aiheista ja 

• Sosiaalinen media

– Ryhmä alueen kirjaston henkilökunnalle. Löytyy nimellä 

Kirjastoklubi (Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso ja Päijät-Häme)

– Ryhmä omatoimikirjastojen henkilökunnalle löytyy nimellä Omatoimikirjastojen 

henkilökunta.

– Koordinaattoreiden työtilit Facebookissa ja Twitterissa
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Viestintäkäytäntöjen luominen

https://akeuutiset.wordpress.com/


Kevään 2018 koulutukset

Kirjastolaisten tutustumis- ja inspiraatiopäivät

11.–12.4. Lappeenranta: Mediakasvatus ja digiosaaminen kirjastossa

2.–3.5. Hämeenlinna: Asiakasviestintä ja tapahtumat kirjastossa

16.–17.5. Lahti: Ideoita sisältöjen avaamiseen ja vinkkaamiseen

30. –31.5. Kouvola: Uudet tilat ja kumppanuudet

Mobiililaitteiden ja tietokoneiden tietoturvakoulutukset

13.3. Kouvola, 15.3. Hämeenlinna, 21.3. Lahti, 22.3. Lappeenranta

Kirjallisuuskoulutukset

24.4. Helsinki, 26.4. Hämeenlinna, 17.5. Lahti, 23.5. Kouvola, 24.5. Lappeenranta, 

Tutustumisretket 

5.6. ja 12.6. Ison Omenan palvelutorille ja Vantaan lähikirjastoihin
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Suunnitelmissa

• Kouluyhteistyön teemapäivä

• Asiakaspalvelukoulutus (yhtenä teemana e-aineistojen opastus ja digitaidot)

• Pienten kirjastojen vastaavien tapaaminen

• Lapset ja nuoret kirjastossa

• Tilankäyttö ja kokoelmat

• Sisältökoulutukset

• 3D-tulostus

• Webinaarit ja mahdollisuus etäosallistumiseen
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Ajatuksia e-hankinnasta

• Hankinta pitäisi tehdä yhteisesti ja valtakunnallisesti yleisten kirjastojen kesken 
(kansalliset lisenssit)

 joukkovoimalla parempia palveluja

 alueellinen eriarvoisuus kestämätöntä

 yhdenvertaisuus helpointa toteuttaa fyysisestä sijainnista riippumattoman e-
aineiston kanssa

• Tarvetta käyttäjäystävällisille ja valikoimaltaan laajoille palveluille, ja ensisijaisesti 
kaunokirjalliselle aineistolle. Lasten aineistoista kaivataan laajempaa tarjontaa.

• Kaivataan lisenssimalleja, jotka mahdollistaisivat kokoelman syvyyden ja pitkän 
hännän kasvattamisen (jatkolisenssit alennushintaan yms.).

• Ellibsille kaivataan varteenotettavia kilpailijoita.

• Maakuntakirjastojen poistuminen muuttanut e-aineistojen hankintaa



Ajatuksia FinELib-yhteistyöstä

• Painotus yleisten kirjastojen näkökulmasta liian vahvasti 

korkeakouluaineistoissa. Ei yleisiä kirjastoja kiinnostavia sisältöjä.

• Tilastot tulevat käyttöön liian pitkällä viiveellä ja ovat monimutkaisesti 

haettavissa. 

• Käyttö- ja markkinointiavulle suuri tarve. Sekä henkilökunta että asiakkaat 

tarvitsevat opastusta.

• Kiitosta PressDisplayn valikoiman laajentumisesta ja etäkäyttömahdollisuusta. 

• Halti olisi erinomainen työkalu aineistojen hallinnoimiseen.
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Lisätietoja:

Sisältökoordinaattori Hanna Huovinen puh. 044 482 6154

hanna.huovinen@lahti.fi

hanna.huovinen@lahti.fi

Mediakasvatuskoordinaattori Inka Jousea puh. 044 482 6153

inka.jousea@lahti.fi

Kirjastopalvelukoordinaattori Hanna Pitkänen puh. 044 482 6071

hanna.pitkanen2@lahti.fi

Kiitos!

mailto:hanna.huovinen@lahti.fi

