
      
 
 

Omaan tahtiin - omatoimikirjasto Himangalle,  01.04.2021 - 31.03.2022 
 

Tiivistelmä 
Hankkeessa Himangan kirjasto laajennetaan omatoimikirjastoksi ja lisätään aukioloaikoja ja kirjastopalveluiden saavutettavuutta sekä 
parannetaan tilojen käyttöastetta.  
 

Tavoitteet  
Hankkeen tavoitteena on parantaa kirjastopalveluita, hankkia Himangan kirjastoon omatoimikäytön mahdollistavaa ja turvaavaa tekniik-
kaa ja ottaa käyttöön laajennetut aukioloajat. Omatoimikirjasto takaa yhdenvertaisemman, esteettömämmän ja tasa-arvoisemman    
pääsyn tiedon ja kulttuurin pariin, se parantaa palvelutasoa mahdollistamalla laajemmat aukioloajat ja tilojen käytön turvallisesti. Oma-
toimikirjasto on lisäpalvelu, jolla omatoimikirjastona on kyse lakisääteisen palvelun parantamisesta ja saavutettavuuden ja käyttömahdol-
lisuuksien lisäämisestä. Omatoimikirjaston käyttöönoton myötä myös Himangan kirjastossa oleva monitoimitila saadaan monipuolisem-
min käyttöön. Sen myötä kokous- ja työskentelytilaa Himangalla tarvitsevat pystyvät hyödyntämään kirjaston tiloja nykyisten aukiolojen 
ulkopuolella. 
Omatoimikirjaston perustaminen sijoittuu painopistealueelle Kirjastojen vaikuttavuus, uudet toimintamallit ja kestävä kehitys, mutta 
tukee myös teemaa Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus. 
 

Toimenpiteet, toteutus  
Teemana palvelujen kehittäminen. Asiasanat ja tagit: palvelujen kehittäminen, yhteisöllisyys, aukioloajat, osallistaminen, tilojen käyttö, 
itsepalvelu, omatoimikirjasto.  
 
Toimenpiteet ovat  
1) Asiakkaita osallistetaan omatoimikirjaston suunnitteluun ja kehittämiseen järjestämällä kysely toivotuista omatoimikirjaston aukiolo-
ajoista sekä käyttöön tulevista palveluista.  
2) Himangan kirjastossa järjestetään myös asiakasilta, jossa keskustellaan omatoimikirjastoista, kysellään toiveista ja pyritään vastaamaan 
pelkoihin, joita omatoimikirjasto osassa asiakkaita saattaa herättää. Himangan omatoimikirjastosta kehitetään sellainen, jota alueen 
asukkaat toivovat. 
3) Avustuksen avulla hankitaan omatoimikirjaston vaatimaa tekniikkaa: turvallisuusjärjestelmä eli kulunvalvontalaitteet, omatoimikirjas-
ton keskus- ja kirjautumisyksikkö ja valvontakamerat sekä sähkölukot. Lisäksi avustusta käytetään edellä mainittujen asennustöihin. 
4) Hankkeessa tutustutaan lähikuntien omatoimikirjastoihin ja niiden käytäntöihin.  
5) Asiakkaille luodaan selkeät käyttösäännöt omatoimikirjastoon. Asiakaspalvelullista aukioloaikaa ei tulla vähentämään. Himangan kirjas-
tosta luodaan hankkeessa turvallinen omatoimikirjasto, jossa asiakkaat voivat asioida omatoimisesti myös asiakaspalvelullisen aukioloajan 
ulkopuolella. 
5) Himangan kirjaston laajentaminen omatoimikirjastoksi vaatii myös tilamuutoksia. Kiinteistön muutos- ja remonttikustannukset eivät 
kuulu hankkeen kustannuksiin. 
 

Kohderyhmät ja yhteistyökumppanit  
Kohderyhmänä ovat Kirjaston asiakkaat, työikäinen väestö, työttömät, ikääntyneet, kirjaston ei-käyttäjät, kirjaston henkilökunta ja sidos-
ryhmät. 

 
Hankkeen kustannukset ja rahoitus 

Hankkeen hyväksyttävät kokonaiskustannukset 16 250 euroa, johon on saatu 13 000 € avustus. Avustus käytetään pääosin omatoimikir-
jaston vaatiman tekniikan hankkimiseen ja hieman ostopalveluihin ja muihin kuluihin. Rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Suomen alue-
hallintovirasto.  
 

Vastuuorganisaatio 
 Kalajoen kaupunki, Kalajoki akatemia, Kirjasto. Hankkeen johtaja on Hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi ja yhteyshenkilöt 
Joni Rahja ja Juha Isolehto. 
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