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Projektisuunnitelma 
 

1. Projektin taustaa 
 
Perinteinen aineistojen ja sisältöjen tuntemus on tärkeä osa kirjastoammatillisuutta tulevaisuudessakin, 
mutta sen lisäksi tarvitaan uudenlaista osaamista. Palveluja tuotetaan enenevässä määrin yhteistyössä 
asiakkaiden kanssa hyödyntäen modernia teknologiaa. Erityisryhmät vaativat niille kohdennettuja, moni-
puolisia lukuharrastusta edistäviä ja tiedon saavutettavuutta parantavia räätälöityjä palveluja. Sosiaaliset 
taidot, vuorovaikutteisuus ja kyky uudistua ovat kirjastoammattilaisten tärkeitä ammatillisia painopisteitä. 
Palveluja tuotetaan enenevässä määrin yhteistyössä, joten vuorovaikutus ja verkostoitumistaidot ovat 
entistä tärkeämpiä.  
 
Uudenlainen osaaminen asettaa vaatimuksia myös osaamisen johtamiseen ja uudenlaisen osaamisen 
rekrytointiin. Osaamisen johtaminen on tulevaisuudessa henkilöstön työhyvinvoinnin kulmakivi, johon 
tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

 
Varsinais-Suomen maakunnan kirjastot ovat hyvin erikokoisia ja vaihtelevasti resursoituja. Onkin tärkeää 
pohtia, mitä taitoja tulevaisuudessa tarvitaan kaikissa kirjastoissa ja mitä taas kannattaa tuottaa yhteis-
työssä jakaen erikoisosaamista. Resurssien mahdollisimman hyvän allokoinnin tueksi on syytä tehdä 
Varsinais-Suomen kirjastojen kanssa yhteinen osaamisen johtamisen prosessi, jossa kartoitetaan ole-
massa oleva osaaminen ja selvitetään tulevaisuuden tarpeet, jotka pohjautuvat yhteiskunnan kehitys-
trendeihin ja maakunnalliseen kirjastostrategiaan. 
 
Osaamisen johtamisen prosessi toteutetaan Turun kaupunginkirjaston - Varsinais-Suomen maakuntakir-
jaton johdolla yhteistyössä kaikkien maakunnan kirjastojen kanssa.  

2. Toimintaympäristö 
Projektin toimintaympäristönä ovat Varsinais-Suomen kirjastot. Tarvittaessa projektisuunnittelija jalkau-
tuu kirjastoihin. Yhteiset koulutukset järjestetään Turun kaupunginkirjastossa. Vuoden 2018 alusta Turun 
kaupunginkirjasto on alueellinen kehittämiskirjasto, joka kattaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maa-
kunnat, joten myös Satakunnan kirjastoja informoidaan projektista. Tarvittaessa haetaan projektille jatko-
rahoitusta, jos halutaan myöhemmin laajentaa hanke koko kehittämiskirjaston alueelle. 
 

3. Projektin tavoitteet ja kohderyhmät 
 

3.1. Tavoitteet 
Hankkeessa pyritään varmistamaan ajantasainen ammatillinen osaaminen ja sen yhteinen johtaminen 
siten, että kaikissa maakunnan kirjastoissa pystytään palvelemaan palvelun käyttäjiä tasa-arvoisesti ja 
ajan vaatimukset huomioivasti. Tähän päästään yhteisellä osaamisen johtamisella.  
 

3.2. Yhteistyökumppanit 
Varsinais-Suomen kirjastot 
Turun Vapaa-aikatoimialan henkilöstöhallinto 
Turun kaupungin strateginen HR 
Petri Virtanen, Sitran projektijohtaja 
Lounais-Suomen AVI 
Satakirjastot 
 

 

4. Aikataulu 
Alustava aikataulu: 
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PROJEKTIN VAIHEET VUOSI 2017 VUOSI 2018 

TEHTÄVÄ LOKA MARRAS JOULU TAMMI HELMI MAALIS 

Projektisuunnitelma: laadinta 
ja hyväksyminen 

            

Ohjausryhmän kokoukset   
Kyselylo-
makkeen 
läpikäynti 

        

Toiminnan suunnittelu              

Osaamiskartoituskyselyn laa-
dinta 

            

Osaamiskartoituskyselyn to-
teutus 

            

Osaamiskartoituskyselyn tu-
losten kokoaminen ja analy-
sointi 

            

Johtopäätökset ja osaamisen 
kehittämisen painopisteiden 
määrittely 

      

Loppuraportin kirjoitus             

Projektin loppuseminaari/ 
koulutustilaisuus 

          
Syksyllä 
2018 

 

5. Toiminta 
Osaamisen johtamisen prosessi etenee seuraavasti:  
 

1. Päivitetään maakunnallinen kirjastostrategia (vuodelta 2009) huomioiden toimintaympäristön 
muutokset, megatrendit, hiljaiset signaalit ja määritellen strategiset tavoitteet 

2. Johdetaan strategiasta osaamisalueet 
3. Asetetaan osaamistasot 
4. Arvioidaan nykyisen osaamisen taso  
5. Analysoidaan tulos ja löydetään sen pohjalta vahvuusalueet ja kehittämisalueet 
6. Kootaan johtopäätökset ja määritellään maakunnan tasolla osaamisen kehittämisen painopisteet 
7. Laaditaan loppuraportti, joka julkistetaan yhteisessä päätösseminaarissa 
8. Otetaan osaamisen johtamisen prosessi kiinteäksi työkaluksi alueen kirjastoille 

 
Projektia ennen on toteutettu kohdat 1-3. Projekti käynnistyy kohdasta 4. 

 

5.1. Maakunnan kirjastojen strategia 
 

Varsinais-Suomen kirjastojen strategia on päivitetty osana maakunnallista kehittämiskirjastotoimintaa 
syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana. Varsinais-Suomen kirjastojen strategia 2021 hyväksyttiin maakun-
takirjastokokouksessa 13.9.2017.  
 

5.2. Osaamisalueiden ja tasojen määrittely 
 

Varsinais-Suomen kirjastojen strategiatyöryhmä määritteli osana strategiatyötä myös projektissa käytet-
tävät osaamisalueet. Osaamisalueet- ja tasot vietiin kommenttikierrokselle, jossa maakunnan kirjastoilla 
sekä sidosryhmillä oli mahdollisuus kommentoida. Työryhmä muokkasi kommenttien perusteella osaa-
misalueita ja – tasoja. Osaamiskartoitus tehdään määrittelyn perusteella. 
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5.3. Osaamiskartoitus 
 

Osaamiskartoituksella selvitetään Varsinais-Suomen kirjastojen vakituisen kirjastoam-
matillisen henkilöstön osaamistasot. Vain tunnistettua osaamista voi tietoisesti hyödyntää. Osaamisen 
tunnistaminen tuottaa osaamisen arvostamista ja vahvistaa ammatillista itsetuntoa ja hallinnan tunnetta. 
Osaamiskartoitus on apuna myös kehittämishaasteiden määrittelyssä. Työntekijöiden vahvat ja vahvis-
tusta kaipaavat sekä toisiaan täydentävät yksilölliset osaamisalueet löytyvät ja työnkuvat selkiytyvät. 
 
Olennaisena osana projektia toteutetaan osaamiskartoitus maakunnan vakinaiselle kirjastoammatilliselle 
henkilöstölle. Osaamiskartoitus toteutetaan verkkokyselynä, mutta tarvittaessa voidaan jalkautua kirjas-
toihin tekemään myös haastatteluja. 
 
Osaamiskartoituksen ensisijaisena tavoitteena on saada vastaajien itsearviointi. Kartoituksen tuloksista 
tiedotetaan esimiehiä ja annetaan heille mahdollisuus kommentoida oman yksikkönsä tuloksia. 
 
Osaamiskartoitus toteutetaan Webropol-kyselyohjelmalla. Ennen kyselyn laatimista projektisuunnittelija 
tutustuu HR-kyselyjen käytäntöihin ja laatimiseen sekä perehtyy Webropolin käyttöön tämän tyyppisissä 
kyselyissä. 
 

5.4. Tulosten analysointi, johtopäätökset ja loppuraportti 
 
Osaamiskartoituksen tuloksia analysoidaan käyttäen tarvittavia työkaluja ja mittareita. Tuloksista tiedote-
taan ohjausryhmää sekä alueen kirjastojen esimiehiä. Pyritään löytämään tulosten pohjalta kehittämis-
alueet ja mahdolliset erityisvahvuudet tarpeisiin nähden. Kootaan johtopäätökset ja määritellään maa-
kunnan tasolla osaamisen kehittämisen painopisteet. Painopisteitä hyödynnetään käytännön työssä 
muun muassa täydennyskoulutusten suunnittelussa. Osaamisen johtamista ei tehdä vain yhden organi-
saation sisällä. Erityisvahvuuksia pyritään systemaattisesti hyödyntämään koko alueen hyväksi. 
 
Loppuraportti hyväksytetään ohjausryhmällä. Loppuseminaaria suunnitellaan osana kehittämiskirjaston 
syksyn 2018 täydennyskoulutustoimintaa. 

6. Organisaatio 
Projektin omistaja ja valvoja 

Turun kaupunginkirjasto – Varsinais-Suomen maakuntakirjasto, Seutupalvelupääl-
likkö Ulla-Maija Maunu 
Ohjausryhmä 

Ulla-Maija Maunu, Seutupalvelupäällikkö Turun kaupunginkirjasto (pj.) 
Päivi Almgren, Kirjastotoimen ylitarkastaja, Lounais-Suomen AVI 
Mikaela Johansson, Kirjastovirkailija, Korppoon kirjasto 
Paula Kauppila, Kirjastotoimen apulaisjohtaja, Porin kaupunginkirjasto 
Eija Kavanti, Henkilöstön kehittämispäällikkö, Turun kaupunki 
Outi Källvik, Kirjastotoimenjohtaja, Koski TL:n kunnankirjasto 
Tiina Salo, Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja, Raision kaupunginkirjasto 
Virpi Sandvik, Kehittämissuunnittelija, Turun kaupunki 
Tarja Tuomi, Kirjastotoimenjohtaja, Naantalin kaupunginkirjasto 
Laura Tyysteri, Kirjastonjohtaja, Someron kaupunginkirjasto  
  

Projektisuunnittelija 

Anne Heino, Turun kaupunginkirjasto 

 

7. Tehtävät 
 

7.1. Ohjausryhmä 
Ohjausryhmä luo edellytykset toiminnalle ja ohjaa sekä valvoo projektia. 

Ohjausryhmän tehtävänä on: 
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 ohjata projektia siten että projektin tavoitteet saavutetaan 

 hyväksyä projektisuunnitelma ja budjetti ja niiden keskeiset muutokset 

 hallita projektin riskejä 

 antaa asiantuntemuksensa projektin käyttöön 

 varmistaa projektille riittävät resurssit ja muut onnistumisen edellytykset 

 tukea projektisuunnittelijaa 

 hyväksyä projektin työkokonaisuudet ja loppuraportti projektisuunnittelijan esityksestä 

 päättää projektin lopettamisesta ja jatkoprojektin suunnittelusta 

 sopia projektin ohjaustavasta ja varmistaa päätösten dokumentointi 

Ohjausryhmä voi tarvittaessa kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa. 

7.2. Projektin valvoja 
 

Valvoja toimii puheenjohtajana ohjausryhmän kokouksissa. 

Valvojan tehtävänä on: 

 projektin kokonaisvaltainen hallinta  

 vastuu, että projektissa pysytään aikataulussa ja suunniteltujen kustannusten puitteissa 

 päättää mahdolliset alihankintana toteutettavat projektin tehtävät 

 valvoa toimivaa vuorovaikutusta johtoon ja sidosryhmiin 

 projektin seuranta, hyötyjen johtaminen ja niiden raportointi projektin päättymisen jälkeen 

7.3. Projektisuunnittelija 
Projektisuunnittelijan tehtävänä on: 

 projektisuunnitelman laadinta 

 valmistella ohjausryhmän kokoukset 

 projektin kulun raportointi ohjausryhmälle 

 toiminnan ja koulutuksen suunnittelu ja toteutus 

 raportoi projektin talouden toteutuman ohjausryhmälle 

 yhteydenpito sidosryhmiin 

 ratkaista eteen tulevat yllättävät ongelmat ja muut poikkeustilanteet yhdessä valvojan kanssa 

 projektin sisäinen ja ulkoinen viestintä 

 huolehtia dokumentoinnista ja arkistoinnista 

 huolehtia palautteen keräämisestä ja tavoitteiden toteutumisen arvioinnista 

 projektin loppuraportin teko 

8. Seuranta ja raportointi 
Projektisuunnittelija raportoi ohjausryhmälle projektin etenemisestä. Osaamiskartoituskyselyn vastaa-
mista seurataan ja tarvittaessa jalkaudutaan kirjastoihin varmistamaan, että vastauksia tulee tarpeeksi. 
Loppuraportti toimitetaan ohjausryhmälle hyväksyttäväksi. 

9. Riskit 

Projektin riskienhallintasuunnitelma 

Vaihe Riskinkuvaus Varautuminen riskiin 

Kaikki vaiheet Avainhenkilöriskit: projekti keskeytyy 
avainhenkilöiden ollessa syystä tai toi-
sesta estyneitä hoitamaan tehtäväänsä. 
Projektin tiivis aikataulu. 
 
Huhut kiertävät ja henkilökunta epäilee 
projektin tarkoitusperiä. 

Tarvittaessa haetaan jatkoaikaa 
projektille 
 
 
 
Pyritään vastaamaan henkilöstön 
epäilyihin ja pelkoihin jo ennak-
koon viestinnässä. Korostetaan, 
että osaamiskartoitus ei vaikuta 
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palkkaan. Otetaan esimiehet mu-
kaan varhaisessa vaiheessa, jotta 
viestintä on yhdenmukaista. 

Suunnittelu ja  
päätöksenteko 

Ohjausryhmän kokouksia ei saada jär-
jestettyä vaaditun aikataulun mukaisesti 

Ohjausryhmän kokoukset sovitaan 
etukäteen. Pidetään tarvittaessa 
etäkokouksia. 

Toteutusvaihe  Kirjastoammatillista henkilökuntaa ei ta-
voiteta kyselyä varten 
 
Kirjastoammatillinen henkilökunta ei vas-
taa kyselyyn 
 
 
 
 
Kyselyohjelma ei toimi tai verkkoyhteyk-
sissä on häiriöitä 
 

Pyydetään hyvissä ajoin esimie-
hiltä listaa sähköpostiosoitteista 
 
Tehostetaan viestintää, lähetetään 
muistutuksia, tarvittaessa tehdään 
kysely etäyhteydellä tai projekti-
suunnittelija matkustaa paikan 
päälle kirjastoihin.  
 
Varataan kyselyn toteutukselle tar-
peeksi aikaa, jolloin vastaamista 
voi jatkaa toisena ajankohtana, jos 
verkkoyhteyksissä on häiriöitä. 

Talous Kustannukset nousevat arvioitua korke-
ammaksi 

Resurssit on kohdennettu annettu-
jen kustannusarvioiden perus-
teella. 

 

10. Projektin talous 

10.1. Alustava budjetti 

Hankkeen kustannukset 

Projektisuunnittelijan palkka 16.10.2017 – 16.3.2018 17070 

Projektisuunnittelijan koulutus tietojärjestelmiin 650 

Asiantuntijapalkkiot 680 

Matkakulut 1200 

Materiaalit 400 

Kokoukset ja päätöstilaisuus 2000 

Yhteensä 22000 

    

Omarahoitusosuus   

Projektin valvonta ja ohjaus  5000 

Työasemat, tilat, peruslaitteet ja verkkoyhteydet 1000 

Puhelin- ja datasiirtokulut 600 

Yhteensä 6600 

 

10.2. Budjetin seuranta 
Projektin talouden toteutuma raportoidaan ohjausryhmälle säännöllisesti. Tämän lisäksi talouden toteutu-
maa seurataan kuukausittain ja tarvittaessa useammin. 

11. Viestintä 
Projektista tiedotetaan kattavasti maakunnan kirjastojen henkilökunnalle. Johtajien kautta pyydetään kir-
jastoammatillisen henkilökunnan yhteystietoja. Ennen kyselyn lähetystä tiedotetaan henkilökunnalle pro-
jektin ja osaamiskartoituskyselyn tarkoituksesta ja tavoitteista. Esimiehillä tärkeä rooli viestiä kyselystä ja 
projektista alaisilleen ja varmistaa, että työntekijöillä on mahdollisuus vastata kyselyyn. Projektista tiedo-
tetaan myös maakunnan extranetissä.  
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Viestintä etenee vaiheittain ja kohderyhmittäin seuraavasti: 

- Vaihe 1: esimiehille tietoa siitä, että projekti on käynnistymässä ja osaamiskar-
toitus on tulossa. Pyydetään sähköpostilistoja. 

- Vaihe 2: lisätietoa esimiehille sekä viesti työntekijöille, että osaamiskartoitus on tulossa. Muistu-
tus esimiehille sähköpostilistoista. Kerrotaan aikataulusta, taustasta yms. Suora viestintä lyhyem-
pää, lisätietoja maakunnan extrassa? 

- Vaihe 3: Osaamiskartoitus käynnistyy. Viestintää esimiehille sekä suoraan työntekijöille 
- Vaihe 4: Osaamiskartoitus on käynnissä. Vastataan kysymyksiin sekä muistutellaan kartoituk-

sesta. 
- Vaihe 5: Osaamiskartoitus päättyy. Kiitosviestit sekä tiedotusta vastausten käsittelyn aikatau-

lusta. 
- Vaihe 6: Loppuraportti, tiedotus tuloksista sekä koulutuspäivä. 

 
Projektin nimi on hieman vaikea, markkinoinnissa pitää käyttää myyvempää nimeä. Sovittiin uudeksi ni-
meksi: Vahvuudet näkyviksi – maakunnan kirjastojen osaamiskartoitus 

12. Tulosten hyödyntäminen pysyväksi toiminnaksi 
Osaamiskartoituksen analyysissa selvitetään erityisosaaminen ja kehittämisalueet. Toimintaa ohjataan 
vahvuuksien kautta. Osaamisvajeet otetaan huomioon suunniteltaessa henkilöstön täydennyskoulutuk-
sia. Tarvittaessa koulutuksia kohdennetaan niille kirjastoille, joissa on havaittu selkeitä osaamiska-
peikoita. Erityisosaaminen otetaan huomioon kehittämistyössä ja pyritään vahvistamaan osaamista jat-
kossakin. 
Mahdollinen jatkoprojekti voitaisiin suunnata koko uuden kehittämiskirjastoalueen henkilöstölle niin, että 
jatkoprojekti kattaisi sekä Varsinais-Suomen että Satakunnan yleiset kirjastot.   
 
  


