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Satakuntaliitto



Honkajoen lähikirjasto
• 2021 kuntaliitoksen myötä osaksi 

Kankaanpään kaupunginkirjastoa

• 1 kirjastonhoitaja, Minna

• tilassa kirjasto ainoa toimija

• Honkajoen kunnassa oli 
asukkaita n. 1600

• oma yhtenäiskoulu, eskarit - 9 lk, 
ja oma lukio 

• tavoite: kirjaston omatoimikäyttö 
alkaa joulukuussa 2022 



Karvian kunnankirjasto
• aiemmin Honkajoen kunta myi 

Karvian kunnalle 0,20 htv

kirjastonjohtamispalvelua, sopimus 

siirtyi Kankaanpäälle

• 1 kirjastovirkailija

• tilassa kirjasto ainoa toimija

• Karviassa asukkaita n. 2300

• yhtenäiskoulu, eskarit - 9lk.  

• tavoite: kirjaston omatoimikäyttö alkaa 
kesällä 2023 



• miksi?

- voidaan laajentaa ja tarjota kuntalaisille paremmat ja joustavammat 
mahdollisuudet käyttää kirjaston tarjoamia aineistoja ja tiloja

- kirjaston palveluiden saavutettavuus lisääntyy, tilojen sekä kokoelmien 
käyttö tehostuu 

- tuo joustavuutta kirjastoasiointiin

- kirjastoa voidaan käyttää palveluaikojen ulkopuolellakin omatoimiseen 
opiskeluun, työskentelyyn sekä yhteisöllisenä kokoontumispaikkana

• asian jalkauttaminen henkilöstölle

• mukaan keskusteluun kaupungin tila- ja it-palvelut

Kohti omatoimikäyttöä



AVI mukaan
• Kankaanpään kaupunginkirjaston omatoimipalveluiden kehittämiseen 

AVI:n hankeavustusta 10 000 € keväällä 2020; hankkeelle jatkoa 6/2022 

asti 

• Honkajoen omatoimipalveluiden kehittämiseen AVI:n avustusta 11 000 € 

keväällä 2021

• Karvian kirjaston omatoimipalveluiden kehittämiseen avustusta 13 250 € 

keväällä 2022



Kilpailutusta ja hankintaa
• omatoimijärjestelmän kilpailutus ja hankintapäätökset yhtä aikaa sekä 

Kankaanpään pääkirjastolle että Honkajoen kirjastolle loppuvuodesta 2021

• toimittajaksi Lyngsoe Systems Oy

• Honkajoen osuus laitteiston hankinnasta ja asennuksista n. 13 800 €

• hankittiin palautus/lainausautomaatti, sisäänkirjautumisyksikkö, 
ohjausyksikkö, kaiuttimia, valvontakameroita, kamerakävijälaskuri, 
hallintaohjelmisto, keskitetty tiedonhallintajärjestelmä, kävijämäärän 
hallintaohjelma

• asennukset keväällä 2022

• sähkö- ja lukkotöitä Honkajoella, n. 5000 € 



Käyttöönotto lähestyy Honkajoella

• valmisteltu muun työn ohessa koko vuosi samaa matkaa pääkirjaston
kanssa

• kesällä 2022 asiakaskysely; omatoimea todellakin odotetaan

• työryhmä valmistelee Satakirjastojen yhteisiä omatoimikäyttösääntöjä

• koko kimpassa tulossa jatkossa käytäntö: alle 15 vuotiailla huoltaja voi
kieltää omatoimikirjaston käytön, asia mainitaan sekä sähköisen että
paperisen ilmoittautumisen yhteydessä; aloituksessa Wilman kautta
tietoa huoltajille

• Kpäällä suunnitteilla erottuvia Pull Uppeja tiedottamaan asiakkaita
omatoimiaikana



Karviassa ensi vuonna

• Karvian omatoimikirjaston hankinta ja toteutus 2023; kirjastolla tulossa 
ensin pientä kattoremonttia ja lainauspöytä uusitaan

• hankinta samantyyppinen kuin Honkajoella

• tavoitteena keskitetty tiedonhallinta Kankaanpään ja Honkajoen 
kirjastojen kanssa; etäsäädöt tarvittaessa mahdollisia -> hankinta ilman 
kilpailutusta?



Kokemusten koontia

• kilpailutuksen valmistelu pitkä prosessi, samalla sukellettiin syvemmin 
omatoimiasoihin

• kirjaston suunnitteluryhmä on selvittänyt ja syventynyt paljon myös 
talotekniikkaan kuten sähköt, netti, lukot, valot

• omaa työtä kaiken kaikkiaan paljon, paljon ratkaistavaa ja selviteltävää

• Karviassa oma päätöksentekokoneisto

• turvallisuus ja käyttöhäiriöt omatoimiaikana, minne ilmoitetaan yms.

• molemmat tilat selkeät muuntaa omatoimikäyttöön

• innokkuutta ilmassa; avaa uudenlaisen palvelun, tuo uusi mahdollisuuksia 



Kiitos!


