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1. Projektin kuvaus

1.1

Taustaa

Kirjaston tulevaisuus sekä työympäristön ja työnkuvan muutokset ovat puhuttaneet alan
ammattilaisia jo pitkään. Teknologian, yhteiskunnan ja ihmisen arjen muutos vaikuttaa
työmme sisältöön. Jokainen kirjastolainen näkee tämän työarjessaan: kokoelmien fyysinen
muoto on laajentunut koskemaan myös sähköisiä aineistoja, perinteisen tietopalvelun
rinnalla asiakkaita opastetaan myös sähköisessä asioinnissa, fyysisten kirjanäyttelyiden
ohella laaditaan aineistoesittelyjä myös verkkokirjastoon. Monet keskeiset työvälineet,
kuten kirjastojärjestelmät, ovat jatkuvassa kehityksessä ja kirjastoammattilaiset ovat yhä
voimakkaammin myös itse kehittämässä niitä.
Muutos näkyy myös asiakaskäyttäytymisessä. Digitalisoituminen on muuttanut ihmisten
ajankäyttötapoja, sillä paikka- ja aikariippuvuus on vähentynyt ja perinteisen
henkilökohtaisen palvelun rinnalla ja sijaan asiakkaat täyttävät tieto- ja viihdetarpeensa
verkossa. Vuosituhannen alkua on leimannut nopeus, vauhti ja elämykset, mutta
ajankäyttötutkimukset osoittavat, että hitaasti kulkevan ajan arvostus erityisesti
eurooppalaisissa kulttuureissa on nousussa. Yhteiskunta on menossa kohti nopean ja hitaan
talouden yhteiseloa. Työssäkäyvillä ihmisillä on aikapulaa samalla kun on yhä enemmän
ihmisiä, jotka kärsivät ylenmääräisestä ajan runsaudesta ja ehkä myös yksinäisyydestä.
(Pantzar, 2011).
Ympäröivän yhteiskunnan muutosta pitää seurata ja pyrkiä ymmärtämään kirjastoissa yhä
aktiivisemmin, jotta pystymme pitämään kirjastomme elinvoimaisena ja tarpeellisena.
Työympäristön muuttuessa on alan ammattilaisenkin muututtava, jotta pystymme
vastaamaan muutoksen aikaansaamiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Osaamisen tasoon ja
taitoihin kiinnitetäänkin alallamme yhä enemmän huomiota.
Opetusministeriön kirjastopolitiikka 2015 linjaa yleisten kirjastojen kansallisia strategisia
painoalueita. Osaavan henkilöstön merkitys nousee julkaisussa säännöllisesti esiin.
Julkaisussa todetaan, että henkilöstön suunnitelmallisella rekrytoinnilla ja
täydennyskoulutuksella luodaan edellytykset kunnan kirjastopalvelujen laadukkaalle
tuottamiselle. Kirjastot elävät kilpailutilanteessa, jossa menestyäkseen kirjastojen on
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tuotettava lisäarvoa, jota muut eivät pysty tarjoamaan. Tämä edellyttää tasokasta ja
monialaista osaamista. Osaamisalueista nousevat esiin mm. sisältöjen tuntemus ja niiden
avaaminen asiakkaille, kokonaisvaltainen tiedonhallinta, kyky liikkua joustavasti sekä
painettujen että digitaalisten sisältöjen parissa sekä taito opastaa eri ikäisiä kansalaisia
tiedonhallintaan ja informaation kriittiseen seulontaan.
Julkaisussa korostetaan, ettei kirjasto ole pysyvä olotila. Toimintaympäristön muutoksiin on
reagoitava ja olemassaolo kunta- ja palvelurakenteen muutoksessa perusteltava. Kirjasto
oikeuttaa olemassaolonsa silloin, kun käyttäjät hyötyvät kirjaston palveluista. Kirjastoosaamisesta ja palveluista tulee kertoa myös asukkaille. On osattava kertoa kokoelmista ja
sisällöistä innostavalla tavalla, on saatava osaaminen ja palvelujen monipuolisuus näkyväksi
fyysisessä ja verkkotilassa, on osattava kertoa, mitä tarkoitetaan tiedonhallinnalla ja ennen
kaikkea, miksi ja milloin se hyödyttää asiakkaita, on osattava toimia vuoropuhelussa ja
yhdessä asiakkaiden kanssa ja on osattava verkostoitua sekä muiden kirjastojen että muiden
hallintokuntien ja toimijoiden kanssa. Osaava henkilöstö on palvelujen laadun tärkein
mittari.
Tuore kirjastolaki (1492/2016) höllensi kirjastoalan koulutusvaatimuksia, mutta laki nostaa
entistä konkreettisemmin esille kirjastojen roolin aktiivisen kansalaisuuden edistäjänä sekä
demokratian ja sananvapauden puolestapuhujana. Koulutettu ja osaamistaan päivittävä
henkilöstö on edelleen paras tapa varmistaa, että kirjastot toteuttavat niille laissa säädettyä
tehtävää. Kirjastolakiesityksen perusteluosassa (HE 238/2016 vp) todetaan osaavan
henkilöstön olevan yleisten kirjastojen toiminnan laadun keskeinen edellytys. Koska yleisen
kirjaston toimintaympäristö muuttuu koko ajan, kunnalla tulisi olla mahdollisuus rekrytoida
henkilöstöä aiempaa tarkoituksenmukaisemmin kunnan tilanteen ja tarpeiden mukaisesti.
Uusi laki avaa kirjaston tehtäviä aikaisempaa lakia konkreettisemmin. Perusteluosassa
mainitaan kirjaston tehtäväksi perinteisen kirjasto- ja tietopalvelun rinnalla mm. erilaisten
aineistojen käytön ohjaus, sekä käyttäjien ohjaaminen erilaisten mediasisältöjen
vastaanottamiseen ja tuottamiseen. Lakiesityksessä todetaan, että toimintaympäristön
muutoksen vuoksi kirjaston henkilöstöltä edellytetään aiempaan laajempaa ja syvempää
ohjauksellista osaamista sekä tieto- ja kulttuurisisältöjen tuntemusta ja hallintaa. Esimiesten
osalta korostetaan lisäksi johtamistaitoja, muutoksenhallintaa, kumppanuuksien
rakentamista sekä hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja.
Lapin kirjastostrategiassa 2016 – 2020 kuvataan Lapin yleisten kirjastojen henkilöstön
nykytilaa. Jo olemassa olevia haasteita ovat henkilökunnan eläköityminen sekä epävarmuus
virkojen ja toimien kohtalosta. Moni alueen kirjastoammattilainen on ollut alalla jo pitkään
ja ammatillinen koulutus on hankittu aikana, jolloin kirjaston tehtävät olivat yksiselitteiset.
Uusista
osaamishaasteista
huolimatta
kirjastohenkilöstön
osallistuminen
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täydennyskoulutukseen on hiipunut viimeisten vuosien aikana rajusti. Iso kysymys onkin,
mtien täydennyskoulutus järjestetään niin, että se on pitkien etäisyyksien maakunnassa
saavutettavaa ja vaikuttavaa. Strategiaryhmän laatimassa Lapin kirjastojen SWOTanalyysissä alueen kirjastoilla nähdään paljon mahdollisuuksia. Näitä ovat mm. osaamisen
kehittäminen ja alueellisen osaamisen jakaminen, hiljaisen tiedon siirtäminen,
tehtävänkuvien uudistaminen sekä osaamisen johtaminen keskeiseksi osaksi johtamista.
Tämä ei tapahdu itsestään vaan vaatii panosta jokaiselta. Lapin kirjastohenkilöstön
osaamisen kehittämishanke on askel eteenpäin tässä työssä.

1.2

Tavoitteet ja kohderyhmä

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Lapin kirjastohenkilöstön ammatillista osaamista.
Vahvan ja ajan tasalla olevan osaamisen avulla:
 Varmistetaan Lapin kirjastojen tuoreessa strategiassa määriteltyjen tavoitteiden
toteutuminen
 Luodaan suuntaviivat Lapin yleisten kirjastojen tulevalle kehitykselle
 Varmistetaan, että Lapin kirjastopalvelut säilyvät laadukkaina myös tulevaisuudessa
 Määritellään, mikä/mitkä ovat soveltuvia tutkintoja kirjastoammatillisiin tehtäviin
Lapissa

Hankkeen välitön kohderyhmä oli Lapin yleisissä kirjastoissa työskentelevä henkilöstö.
Välillisenä kohderyhmänä voi pitää kirjaston asiakkaita ja yhteistyökumppaneita, sillä
osaamisen systemaattinen kehittäminen tulee toivottavasti näkymään konkreettisesti
kirjaston palveluissa ja sidosryhmäyhteistyössä.

2. Projektin toteutus

2.1

Maakuntakierros – työpajat

Projektipäällikkö teki syys-lokakuun 2016 aikana maakuntakierroksen kaikissa Lapin
kirjastossa. Kirjastovierailujen tarkoitus oli kertoa kirjastojen henkilöstölle hankkeen
sisällöstä, kerätä materiaalia ja ajatuksia kirjaston osaamistarpeisiin liittyen sekä keskustella
muista ajankohtaisista asioista. Kirjastokierros oli antoisa, sillä kirjastonjohtajat olivat
mahdollistaneet hienosti henkilöstönsä osallistumisen tapaamisiin. Tapaamiset sisälsivät
alustuksen hankkeesta minkä jälkeen kerättiin työpajamuotoisella toiminnalla henkilöstön
ajatuksia kirjastossa tarvittavasta osaamisesta: mitä osaamista tarvitsen työssäni juuri nyt,
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millaista osaamistani työssäni tarvitaan viiden vuoden kuluttua. Työpajoissa kerätty
materiaali oli hyvää pohjatyötä hankkeen seuraavaan vaiheeseen, jossa laadittavaa
osaamiskartoitusta varten määriteltiin kirjastotyössä tarvittavia osaamisalueita.

Asiasanapilvi, joka kuvaa työpajoissa esiin nouseita taitoja, joita kirjastotyössä tarvitaan.
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2.2

C & Q -osaamiskartoitus

Hankkeessa toteutettiin osaamiskartoitus, joka hankittiin ostopalveluna Rovaniemen
koulutuskuntayhtymältä. Osaamiskartoituksessa käytetty työkalu oli Pro C & Q.
Osaamiskartoitus alkoi osaamistarpeiden (osaamisalueet ja osaamisen tason vaatimukset)
määrittelyllä ja sanallistamisella. Koulutuskuntayhtymä tuotti C&Q -kyselyyn pohjan, johon
tulevia osaamisalueita työstettiin ohjausryhmässä yhteistyössä koulutuskuntayhtymän
henkilöstön kanssa.
Päädyimme laatimaan kolme eri osaamisaluepohjaa. Yksi
kirjastovirkailijoille (myös kirjastoavustajat, kirjastosihteerit ja virkalija-kuljettajat vastasivat
tähän),
yksi
kirjastonhoitajille
(myös
erikoiskirjastonhoitajat,
informaatikot,
kirjastoamanuenssit) ja yksi kirjastotoimenjohtajille. Osa osaamisalueista oli kaikille yhteisiä.
Määrittelytyön pohjana oli maakuntakierroksen työpajoissa koottu materiaali. Ohjausryhmä
työsti osaamisalueita uusi kirjastolaki ja Lapin kirjaston strategia mielessään. Koska C & Q –
kartoitus edellytti osaamisalueiden rajaamista max. 30-40 rajattin osaamisalueista pois mm.
 Yleistaitoja ja ominaisuuksia (esim. lukutaito, motoriset taidot, mielikuvitus)
 Ei-kirjastoammatillisia
taitoja,
joihin
on
saatavilla
kuntien
sisäistä
täydennyskoulutusta (esim. ensiaputaidot, kielitaito, järjestysmiestaidot)
 Kirjastotyön perusrutiineihin liittyviä taitoja (esim. hyllytys, logistiikka)
 Tiettyjä erityistaitoja (esim. kirjastoautokuljettajien ammattipätevyys)
 Kirjastojärjestelmään kytköksissä olevia taitoja (mm. eräpäiväkalenterit, aineiston
hankinta, kausijulkaisut)

Kun osaamisalueet olivat valmiina, määriteltiin jokaiselle osaamisalueelle vielä merkitys:
mitä osaamisen tasoa edellytetään.
Osaamiskartoitus suunnattiin koko Lapin kirjastohenkilöstölle ja se oli käynnissä
marraskuusta joulukuuhun 2016. Kartoitus oli kaksivaiheinen: jokainen vastaaja teki
itsearvioinnin, tämän lisäksi jokaisesta vastaajasta tehtiin esimiesarviointi. Pienissä
kirjastoissa kirjastotoimenjohtaja arvioi koko henkilöstön, isommissa arvioinnin tekivät
osastovastaavat. Kirjastotoimenjohtajien arvioinnista vastasivat heidän omat esimiehensä.
Osaamiskartoituksen tulokset saatiin helmikuussa 2017. Kartoitukseen vastasi kaikkiaan 163
henkilöä: kirjastovirkalijat 101, kirjastonhoitajat 45 ja kirjastotoimenjohtajat 17.
Osaamiskartoituksen tuloksena jokainen vastaaja sai oman henkilökohtaisen, sähköisen
osaamiskortin, jota hyödynnettiin kehityskeskusteluissa.
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Osaamiskartoituksen tuloksia
Kehittämiskohteet – kaikki ammattiryhmät:
 Oman toiminta-alueen, toiminta-alueen ja sen erityispiirteiden tuntemus,
paikallistuntemus
 Työn, töiden suunnittelu ja järjestely, toiminnan organisointi
 Oman työyhteisön, tiimin toiminnan kehittäminen
 Informaatio- ja kirjastopalvelujen e-aineistojen käytön hallinta ja opastustaidot
 Mediataitojen opetus ryhmille

Kehittämiskohteet – kirjastotoimenjohtajat







Kirjastopalvelujen palvelutietous
Organisaation ja palvelujen laadun hallinta, arviointi, seuranta ja kehittäminen
Henkilöstöresurssien arviointi ja oikea kohdentaminen
Henkilöstön motivointi ja kannustaminen
Neuvottelemisen taidot, konfliktin ratkaisutaito
Asiakaslähtöisten tilojen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvät taidot

Kehittämiskohteet – kirjastonhoitajat ja kirjastovirkailijat









Celia-aineiston käyttö ja opastus
Tiedonhakutaidot myös muista kuin omasta tietokannasta
Tiedonhaun opetus
Sisällöntuntemuksen erityisosaaminen
Aineistovinkkaus ryhmille
Kirjastotoimintaan liittyvien lakien, säädösten ja määräysten tuntemus
Verkkokokoustekniikan hallinta
Palautteen käsittely, kritiikin sieto- ja vastaanottokyky

Kehittämiskohteet – kirjastovirkailijat





Organisaation strategian, vision ja tavoitteiden tuntemus
Valtakunnallisten informaatio- ja kirjastopalvelujen tuntemus ja hyödyntäminen
Verkossa olevien palvelujen ja verkkosisältöjen käytön hallinta ja opastustaidot
Tietotekniikan kehityksessä mukana pysyminen, uusien ohjelmistojen
teknologioiden omaksuminen
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ja

2.3

Webropol -kysely

C & Q -osaamiskartoituksen lisäksi hankkeessa toteutettiin koko Lapin henkilöstölle
kohdennetty webropol-kysely, jonka avulla haluttiin edelleen konkretisoida henkilöstön
koulutustarpeita. Kyselystä tehtiin kaksi eri versiota: yksi kirjastonhoitajille ja -virkailijoille
(vastaajina jälleen myös kirjastosihteerit, -amanuenssit, virkailija-kuljettajat, informaatikot,
erikoiskirjastonhoitajat) ja yksi kirjastotoimenjohtajille. Kysely toteutettiin nimettömänä
huhtikuussa 2017. Kyselyyn vastasi 12 kirjastotoimenjohtajaa, muulta henkilöstöltä
vastauksia saatiin 80 kpl.
Kyselyn tuloksia
Mihin tarvitset tukea? – toimintaympäristö

kirjastotoimenjohtajat

2.4 saödfjöadsjfödsajf
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Mihin tarvitset tukea? – suunnittelu, johtaminen (kirjastotoimenjohtajat)
muut

Mihin tarvitset tukea? – lainsäädäntö

kirjastotoimenjohtajat

10

muut

Mihin tarvitset tukea? – Celia, e-aineistot

kirjastotoimenjohtajat

11

muut

Mihin tarvitset tukea? – tietotekniset taidot (muut)

12

Mihin tarvitset tukea? – tiedonhakutaidot (muut)

13

Mihin tarvitset tukea? – kansalaistaitojen tukeminen

kirjastotoimenjohtajat

muut

14

Mihin tarvitset tukea? – työyhteisötaidot

kirjastotoimenjohtajat

muut

Mihin tarvitset tukea? – itsensä johtaminen

kirjastotoimenjohtajat
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muut

Millaista tukea haluaisit?

Kirjastotoimenjohtajat:





Muut:






Maakunnalliset koulutuspäivät
Koulutus verkossa
Koulutus paikallisesti
Työaikaa perehtyä itsenäisesti

Koulutus paikallisesti
Koulutus verkossa
Maakunnalliset koulutuspäivät
Työaikaa perehtyä itsenäisesti
Vertaisoppiminen

Kyselyn vapaamuotoisessa osiossa annettiin kritiikkiä kyselyn skaalan pienuudesta –
vaihtoehtoina kysymyksiin olivat vastausvaihdot kyllä, ei ja en osaa sanoa, myös välimuotoja
kaivattiin. Paikallista ja maakunnallista koulutusta pidettiin hyödyllisenä verkostoitumisen ja
ajatusten vaihdon näkökulmasta. Verkossa tapahtuvaa koulutusta ei pidetty vaihtoehtona
koulutukseen osallistumisena silloin, kun työskentelee yksikön tai kirjaston ainoana
työntekijänä.. Erityisesti esimiesasemassa olevilta toivottiin lisää osaamista tiedon
jakamiseen työpaikalla ja työyhteisössä.
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2.4

Koulutussuunnittelu ja koulutukset

Osaamiskartoituksen ja webropol -kyselyn tulosten pohjalta projektipäällikkö laati pohjan
Lapin kirjastojen koulutussuunnitelmalle. Suunnitelma sisälsi keskeiset koulutustarpeet
ajanjaksolle syksy 2017 – kevät 2018 sekä alustavia ehdotuksia koulutuksen toteutuksesta
kehittämiskohteittain. Suunnitelmarunkoa käytiin läpi Lapin kirjastojen maakunnalisessa
koulutusryhmässä.
Osaamiskartoituksen ja webropol-kyselyn tuloksia käytiin läpi myös ohjausryhmässä.
Ryhmässä todettiin, että akuuteimmat koulutustarpeet liittyvät kirjastotyön muutoksen
havainnointiiin – uusia toimintatapoja ja työmenetelmiä ei kannata kouluttaa ennen kuin on
sisäistetty, millaisessa murroksessa kirjasto elää ja mitä nykypäivän kirjastolta odotetaan.
Hankkeessa järjestetyt koulutukset käsittelivätkin monipuolisesti (kirjasto)työn muutosta,
muutoksen hallintaa ja oman työn johtamista.

Hankkeessa järjestetyt koulutukset:
14.9.2016 Rovaniemi
Näkökulmia osaamiseen, yhteistyössä Lapin aluehallintoviraston kanssa
Ohjelma:
Tervetuloa! Kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäki, Lapin AVI
Hiljainen tieto, osaaminen ja asiantuntijuus, FT Marjut Pohjalainen, Tampere
Kokemuksia Etelä-Kymenlaakson kirjastojen osaamisen kehittämishankkeesta, lehtori Satu Salmela, SEAMK
Pienen kirjaston kehittämistyöstä, kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Nina Sipola, Sallan kunta
Alustava katsaus Lapin kirjastojen osaamisen kehittämishankkeeseen, projektipäällikkö Salla Erho,
Rovaniemen kaupunginkirjasto – Lapin maakuntakirjasto

29.3.2017 Rovaniemi (myös Skype-osallistuminen mahdollista)
Oivalluksia oppimiseen, yhteistyössä Lapin aluehallintoviraston kanssa
Ohjelma:
Tervetuloa! Projektipäällikkö Salla Erho, Rovaniemen kaupunginkirjasto – Lapin maakuntakirjasto
Mielivallasta kielivaltaan : työyhteisön kielioppia,
Työyhteisökouluttaja, psykoterapeutti Hannamari Rauhala, Oulu
Kirjastoammattilaisen kolme tärkeintä tehtävää : kirjastotyö muutoksessajou
Kirjastotoimen apulaisjohtaja Saara Ihamäki, Helsingin kaupunginkirjasto
Nykytilasta tavoitteisiin : askelmerkkejä tulevaan, projektipäällikkö Salla Erho
Kahvi
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13.-14.9.2017 Hotelli Pyhätunturi (kirjastotoimenjohtajille suunnattu koulutus)
Kouluttaja: Työyhteisökouluttaja, psykoterapeutti Hannamari Rauhala, Oulu
Verkostoitumisen lisäksi kahden päivän koulutuksen sisältönä mm. motivaation johtaminen,
muutoksen johtaminen ja oman työn johtaminen.

9.-10.10.2017 Hotelli Pyhätunturi (muulle henkilöstölle suunnattu koulutus)
Kouluttaja: Työyhteisökouluttaja, psykoterapeutti Hannamari Rauhala, Oulu
Verkostoitumisen lisäksi kahden päivän koulutuksen sisältönä mm. oman työn johtaminen,
tavoitteistaminen ja muutosten hallinta.
johtaminen ja oman työn johtaminen TARKASTA SISÄLTÖ JA PÄIVÄMÄÄRÄT

8.5.2018 Rovaniemi (myös Skype-osallistuminen mahdollista)
Tulevaisuuden näkeminen ja tulevaisuuden tekeminen
Kouluttaja: DI, KTT Elina Hiltunen, Espoo
Millaisessa yhteiskunnassa kirjastot toimivat 5-10 vuoden kuluttua. Miten asiakkaiden
tarpeet tulevat muuttumaan, ja millaisia vaikutuksia muutoksella voi olla henkilökunnan
osaamisvaatimuksiin? Koulutuksen sisältönä maailmaan vaikuttavat megatrendit sekä
kuluttaja- ja teknologiatrendit, ennakoinnin menetelmät sekä harjoitustöitä.

3 Projektin aikataulu
Hanketyö käynnistyi syyskuussa 2016 maakunnallisella Näkökulmia osaamiseen –
koulutuspäivällä, jossa pureuduttiin eri näkökulmista hahmottomaan osaamisen
käsitteeseen. Samanaikaisesti käynnistettiin ohjausryhmän työskentely ja projektipäällikkö
aloitti yhteistyön osaamiskartoituksen toteuttamisesta vastuussa olevan Rovaniemen
koulutuskuntayhtymän kanssa. Kartoituksen pohjana olevien osaamisalueiden määrittely
käynnistyi ripeästi syyskuun lopulla. Projektipäällikkö vieraili syys-lokakuun aikana kaikissa
Lapin yleisissä kirjastoissa. Osaamisalueita kartoitettiin yhdessä kirjastojen henkilökunnan
kanssa työpajoissa ja keskustellen. Loka-marraskuun aikana kysely työstettiin valmiiksi ja
kysely oli avoinna henkilöstölle marras-joulukuun ajan. Tammikuussa jatkui työstäminen
kyselyn parissa, viivästyneitä esimiesarviointeja odoteltiin ja koulutuskuntayhtymä pääsi
tekemään koostetta helmikuussa 2017. Maaliskuussa 2017 järjestettiin maakunnallinen
Oivalluksia oppimiseen -koulutus, jossa käsiteltiin kirjastotyön muutosta eri näkökulmista.
Huhtikuussa 2017 toteutettiin webropol-kysely ja toukokuussa 2017 projektipäällikkö työsti
koulutussuunnitelmapohjaa sekä syksyn koulutuksia. Hankkeeseen sisältyviä koulutuksia
järjestettiin vielä syksyllä -17 sekä toukokuussa 2018.
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Hankkeen alkuperäinen aikataulutus oli 1.6.2016 – 31.12.2017, mutta hankkeelle anottiin ja
saatiin lisäaikaa 31.5.2018 saakka. Projektipäällikkö oli palkattu hankkeeseen ajalle 1.9.2016
– 31.5.2017.

4 Projektin resurssit

4.1 Ohjausryhmä
Hankkeen käytännön toteutuksesta, tiedotuksesta ja hankkeessa laadittavien raporttien
laatimisesta vastasi projektipäällikkö. Projektipäälliköksi palkattiin erikoiskirjastonhoitaja
Salla Erho ajalle 1.9.2016 – 31.5.2017.
Hankkeen ohjausryhmän tehtävänä oli seurata ja valvoa projektin edistymistä sekä
hankkeen rahankäyttöä hyväksytyn talousarvion rajoissa. Ohjausryhmän asiantuntemus ja
aktiivisuus oli merkittävää ja hyödyllistä mm. osaamiskartoituksen osaamiaalueita ja
merkitystasoja määritellessä sekä kartoituksen sekä webropol-kyselyn tuloksia
analysoitaessa.
Ohjausryhmän jäsenet:
Satu Ihanamäki, kirjastotoimen ylitarkastaja, Lapin aluehallintovirasto
Kaisa Inkeroinen, kirjastotoimenjohtaja, Tornionlaakson kirjasto
Hanna Laitinen, kirjastotoimenjohtaja, Tornion kaupunginkirjasto
Mikko Paajala, kirjastotoimenjohtaja, Rovaniemen kaupunginkirjasto – Lapin maakuntakirjasto
Liisa Sirviö, koulutussuunnittelija, Lapin kesäyliopisto
Ohjausryhmä kokoontui Rovaniemellä viidesti: 14.9.2016, 4.10.2016, 15.2.2017, 24.5.2017
ja 22.1.2018. Kokoontumisten välillä yhteyttä pidettiin tarpeen vaatiessa sähköpostitse.
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4.2 Rahoitus

Lapin aluehallintovirasto myönsi hankkeelle 61 550 € valtionavustusta ajalle 1.9.201631.12.2017, jatkoaikaa 31.5.2018 saakka. Avustuspäätöksessä hanke todettiin
valtakunnallisten kirjastopoliittisten linjausten mukaiseksi. Se tukee kirjastojen
keskeisimmän resurssin, osaamisen, ylläpitoa ja kehittämistä. Omarahoitusosuus muodostui
työpajoihin ja koulutuksiin osallistuneen kirjastohenkilöstön palkkakuluista.

Budjetti: Lapin kirjastohenkilöstön osaamisen kehittämishanke
Budjetti

Tot. 2016

Tot. 2017

15 997,77 €

20 449,60 €

Tot. Kesäkuu
2018

Tot. 11.6.2018

Kustannukset
Henkilöstökulut
Aineet, tarvikkeet,
tavarat
Vuokrat
Palvelujen ostot

34 550 €

1 000 €

36 447,37 €

556,45 €

22,17 €

578,62 €

20 000 €

582,45 €

16 938,88 €

3 278,50 €

20 799,83 €

Matkakustannukset

5 000 €

1 248,18 €

1 364,11 €

331,86 €

2 944,15 €

Toimisto- ja laitekulut

1 000 €

1230,03 €

Kustannukset yhteensä

1 230,03 €

61 550 €

62 000 €

Toimintatuotot
OKM myönnetty avustus
Oma rahoitus

61 550 €
8 000 €

8 957,50 €

69 550 €
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1 860,00 €

2 625,00 €

13 442,50 €

5 Projektin riskit

Projektin riskit

Riskin vaikutukset

Riskiin varautuminen

Todennäköisyys

• Kirjastohenkilöstö
näkee laadittavan
osaamiskartoituksen
uhkana eikä motivoidu
vastaamaan
kartoitukseen

• Osaamiskartoitukseen ei
saada koko Lapin
kirjastohenkilöstön
tuloksia. Tällöin kaikkia
mahdollisia osaamisvajeita
ei pystytä ottamaan
huomioon kartoituksen
pohjalta tehtävässä
koulutussuunnittelussa.
Myös henkilökohtaiset
osaamiskortit jäävät eivastanneiden osalta
saamatta, jolloin niitä ei voi
huomioida
kehityskeskusteluissa eikä
henkilökohtaisissa
kehityssuunnitelmissa

• Projektipäällikkö käy kaikissa
Lapin kirjastoissa kertomassa
hankkeesta ja siihen liittyvästä
osaamiskartoituksesta.
Osaamisalueita pohditaan
yhdessä henkilökunnan kanssa.

• Riskin todennäköisyys
on kohtalainen.

• Osaamisen systemaattista
kehitystä ei nähdä
tarpeelliseksi: toiminta on
suunnittelematonta,
kirjastoissa ei päivitetä
toimenkuvia, henkilöstöllä
ei ole valmiuksia oman
työnsä johtamisen.
Lapin kirjastostrategiassa
asetettuihin tavoitteisiin ei
päästä, koska riittävää
osaamista ei ole. Kirjasto ei
näy aktiivisena toimijana
toimintaympäristössään,
mikä vaikuttaa
kirjastotoiminnan
rahoitukseen. Kirjasto jää
kehityksen ulkopuolelle.

• Projektin tuloksia ja osaamisen
kehittämisen merkitystä
käsitellään koko henkilöstön
kanssa. Pyritään löytämään
keinoja, jotka herättävät
motivaation oman työn
kehittämiseen.
• Projektin tuotoksista tehdään
mahdollisimman konkreettisia,
jokaiselle toimenpiteelle
määritellään tavoiteaikataulu ja
etenemisvaiheet, arvioiniti ja
seuranta.

• Osaamiskartoitukseen
ei vastata riittävällä
laajuudella

• Projektin tuloksia ja
tuotoksia ei hyödynnetä
arjessa.
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• Osaamiskartoituksen
käytännön toteutuksesta
pidetään henkilöstöinfot.
Kartoituksen ollessa käynnissä
projektipäällikkö ja
koulutuskuntayhtymän
vastuuhenkilö ovat helposti
tavoitettavissa ja vastaamassa
mahdollisiin käytännön
ongelmiin.

• Maakuntakierros
onnistui hyvin,
henkilökuntaa osallistui
hankeinfoihin ja
työpajoihin yli
odotusten,
osaamiskartoitukseen
saatiin runsaasti
vastauksia ja sekä
itsearvionnit että
esimiesarvioinnit
saatiin pieneellä
viiveellä hoidettu
malllikkaasti
• Riskin todennäköisyys
on kohtalainen.
• Kartoitus osoitti hyvin
koulutustarpeet,
tuloksia hyödynnettiin
koulutussuunnittelussa,
osaamiskortteja
kehityskeskustelun
pohjalla. Järjestyillä
koulutuksilla pyritty
vaikuttamaan
asenteisiin. Pitkän
tähtäimen vaikutuksia
ei vielä voi arvioida.

7 Projektin arviointi ja tilastot
Hankkeessa toteuttu C & Q -osaamiskartoitus sekä kartoitusta täydentänyt webropol-kysely
avasivat Lapin kirjastojen henkilöstön osaamisen nykytilaa sekä koulutustarpeita.
Osaamiskartoitusta edeltäneet työpajat Lapin kirjastoissa onnistuivat erinomaisesti.
Osaamistarpeiden pohtiminen yhdessä sitoutti henkilökunnan osaksi hanketta ja
osaamiskartoitukseen vastasikin suurin osa kirjastojen vakinaisesta henkilökunnasta.
Kartoituksen tuloksena syntyneitä henkilökohtaisia sähköisiä osaamiskortteja hyödynnettiin
kehityskeskusteluissa,
joissa
asetettiin
tavoitteita
vuodeksi
eteenpäin.
Hankkeen toteuttaminen C & Q -työkalulla yhteistyössä Lapin koulutuskuntayhtymän kanssa
tuotti yleisten kirjastojen puolelta päivitettyä osaamisnimikkeistöä C&Q -Pron palveluun,
missä se on tarvittaessa muiden Suomen kirjastojen hyödynnettävissä.
Webropol-kysely konkretisoi henkilökunnan koulutustarpeita ja antoi osaltaan hyvää pohjaa
maakunnalliselle koulutussuunnittelulle. Keskeisten koulutustarpeiden osalta koulutusta
pystyttiin järjestämään jo hankeaikana ja koulutusten osallistujamäärä oli kiitettävä.
Toteutettujen kartoitusten ja kyselyjen pohjalta hankkeessa laadittiin koulutussuunnitelman
runko, joka on tarkoitettu päivitettäväksi työkaluksi alueelliseen koulutussuunnitteluun.
Hankkeessa suunnitelmapohjan sisäänajoon olisi pitänyt käyttää enemmän aikaa. Nyt
varsinainen suunnitelmapohja jäi aihioksi, mutta suunnitelmaan kirjattuja koulutustarpeita
on otettu huomioon koulutussuunnittelussa syksyn -18 – kevään -18 aikana.
Hankkeen pitkäaikaisempia vaikutuksia on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida. C & Q –
osaamiskortit ovat hyödynnettävissä henkilökohtaisen kehittämisen pohjana myös jatkossa,
osaamiskartoitus olisi hyvä tehdä toistamiseen, kun aikaa on kulunut muutama vuosi.
Hankkeen materiaalia hyödynnetään koulutussuunnittelussa, paikallisesti kirjastotasolla
materiaalia voi hyödyntää henkilöstön toimenkuvia päivitettäessä sekä henkilöstöä
rekrytoitaessa.
Tapahtumat ja koulutukset

Lukumäärä

Osallistujat

Maakuntakierros: hankeinfo + työpajat
Näkökulmia osaamiseen -koulutus
Oivalluksia oppimiseen -koulutus

23 kpl
1
1

Kahden päivän seminaarit Pyhätunturilla :
1. kokoontuminen esimiehille,
2. kokoontuminen muulle henkilöstölle

2

140
36
16 paikan päällä
22 etänä
43

Tulevaisuuden näkeminen ja tulevaisuuden
tekeminen -koulutus

1
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20 paikan päällä
10 etänä
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LIITE 1: Kuvia maakuntakierrokselta syksy 2016

Enontekiö
Inari

Kemi

Kemijärvi

Keminmaa

24

Tervola
Kolari

Tornio

Muonio

25

Posio

Sodankylä

Simo

Savukoski

26

Ranua

Utsjoki

Kittilä

Tornionlaakso

27
Salla

