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Palvelumuotoilu ja verkostoiminen Kalajoen uuden kaupunginkirjaston kehittämi-

sessä 01.01.2018 - 31.07.2019  
Tiivistelmä 

Hankkeessa toteutetaan Kalajoen uudessa kirjastossa palvelumuotoilun, verkostoimisen ja käytännön palvelupilottien 

muodostama kokeilu, joilla pyritään uusiin, innovatiivisiin ratkaisuihin ja parempiin palveluihin tavoitteena kirjaston 

yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen. Hankkeessa luodaan Kalajoen kaupunginkirjastolle uusi, osallistava pal-

velukonsepti palvelumuotoilun keinoin. Uuden kirjasto- ja kulttuuritilakokonaisuuden myötä palvelujen tuotantotapa 

uudistetaan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa verkostotoiminnaksi. Toimenpidekokonaisuudet ovat uusien palve-

luiden ja asiakastyön kehittäminen, palveluiden pilotointi, tuotantoverkoston rakentaminen, osaamisen ja verkostojoh-

tamisen kehittäminen. Tuloksena syntyy nykyistä laajempi ja monipuolisempi kirjaston ympärille rakentuva palveluko-

konaisuus, joka tuo kirjastopalvelut nykyistä vetovoimaisimpina uusien asiakasryhmien saataville. Verkostomainen toi-

mintatapa turvaa palvelujen jatkuvaa kehittämistä ja varmistaa kuntatalouden niukkenevien resurssien tehokkaan käy-

tön yhdistämällä uudella tavalla julkista palvelutuotantoa, yksityistä palvelutuotantoa ja kolmannen sektorin sekä asi-

akkaan osallistumista palvelun tuotantoprosessiin. Tähän toimintaan olemme saaneet avustusta Pohjois-Suomen alue-

hallintovirastolta. 

Strateginen tavoite: Elinvoiman kehittäminen: Asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluihin 

Talousarviotavoite: 

 Kalajoella on P-P eteläosan ja K-P:n monimuotoisin ja aktiivisin tapahtuma-, urheilu-, liikunta- ja kulttuuritoiminta 

 Lapsia ja nuoria aktivoidaan liikkumaan ja harrastamaan  

Palvelutuotantoa kehitetään vastamaan muuttuvia asiakastarpeita kustannustehokkaasti 

Hanketoiminnalla tuetaan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden sekä Kalajoki Akatemian toiminnan kehittämistä 

Tavoitteet  

Hankkeen tavoite on parantaa Kalajoen kirjaston yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Hankkeen tavoitteena on uudistaa asiakastyötä, 

kehittää ammatillista identiteettiä ja osaamista sekä ottaa käyttöön palveluiden ja verkoston jaetun johtamisen mallit. Hankkeen 

tavoitteena on luoda kirjastokulttuuritiloista yhteisöllinen kohtaamispaikka ja kansalaistoiminnan tila. Hankkeen tavoitteena on pal-

velukokonaisuus, joka on asiakkaan näkökulmasta haluttava ja palvelujen tuottajan näkökulmasta tehokas, erottuja ja vaikuttava. 

Toimenpiteet, toteutus 

1. uudistetaan Kalajoen kaupunginkirjaston palvelukonsepti.  

2. tuotantotavan ja palvelujen tuottajaverkoston pohdinta 

3. Palvelujen tuottajaverkoston kokoaminen ja kokeilu. 

4. käynnistetään käytännön pilotteja uusista palveluista 

5. etsitään toimivaa mallia palvelukokonaisuuden koordinointiin, verkostojohtamiseen ja verkoston johtamiseen.  

6. Käyttäjätiedon hankkiminen asiakasymmärryksen syventämiseksi. 

Kustannukset  Myönnetty Toteuma 

Palkat & palkkiot  Projektipäällikön palkka, sivukulut yms.   50000  

Matka- ja kuljetuskustannukset: Projektipäällikön matkat 3000  

Aineet, tarvikkeet tavarat: Laitteet ja ohjelmistot digi 5500  

Muut kustannukset: sisältää muut kulut, ict, kirjanpito, vuokrat, tarvikkeet jne. 8100  

YHTEENSÄ 66600  

Rahoitus   

PSAVI, 80 % 50000  

Kalajoen kaupunki, 20% 16600  

YHTEENSÄ 66000  

Vastuuorganisaatio; Kalajoen kaupunki, hyvinvointi palvelut, Kalajoen kirjasto 

Hankkeen johtaja, Hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi,   

Vastuullinen yhteyshenkilö, palvelupäällikkö Joni Rahja, varalla kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa  

Ohjausryhmä: Hankkeelle on nimetty ohjausryhmä, johon kuuluvat Joni Rahja (Kalajoen kaupunginkirjasto), Anita Ohtamaa 

(Kalajoen kaupunki), Anne Mäki-Leppilampi (Kalajoen kaupunki), projektihenkilö sekä mahdollisesti AVI yhteyshlö, Ulla Silventoinen  

 


