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Saat teeksi
ASKI

Vanttauskosken kylällä uuden suuren Rovaniemen kaupungin laitamilla on samat haasteet kuin suomalaisella maaseudulla muuallakin: väki harmaantuu ja palvelut pakenevat.

- p r o j e k t i n

l o p p u r a p o r t t i

Perusasiat, kauppa, koulu ja kirjasto toki vielä toimivat. Vanttauskosken asukkaat ovat ottaneet haasteen vastaan ihailtavalla tarmolla. Kyläkaupan kylkeen on erilaisten projektien
avulla kasvatettu neuvonta- ja asiointipiste Siula ja kylän kirjastokin on saanut tilan koulurakennuksessa.
Kehittämistyötä on jatkettu ASKI-projektissa, jossa nämä
ideat on liitetty yhteen. ASKI on opetusministeriön tukema
hanke, jolla vahvistetaan kyläkirjastojen roolia sähköisen asioinnin tukipisteinä.
Uusi Siula toimii siis myös kirjastona. Vanttauskosken kirjaston aukioloaika lisääntyi
tällä järjestelyllä kuudesta viikkotunnista neljäänkymmeneen. Siulan peruspalveluaika parani myös, sillä se voidaan nyt pitää avoinna kaksi kertaa viikossa iltaan asti.
Koululla oleva kirjasto palvelee edelleen koululaisia niin kuin ennenkin.
Siulan neuvonta ja asiointi kattaa laajan valikoiman kaupallisia ja viranomaispalveluita. Neuvontatyön taustaryhmiksi
on värvätty pankkeja, työvoimatoimistoa, verovirastoa ja
luonnollisesti kaupungin omaa neuvontaorganisaatiota Osviittaa. Siula välittää edelleen apteekkipalvelua ja myy kylän
omia tuotteita. Neuvontapisteen tietotekninen varustus on
päivitetty ajan tasalle ja koko kauppakeskus on liitetty langattoman verkon piiriin.
ASKI-projektiryhmä ja hankkeessa kiinteästi mukana ollut Lapin lääninhallituksen sivistysosasto toivovat, että Siulasta saataisiin hyviä kokemuksia maaseudun kyläkirjastojen toimintamalliksi muuallekin Lappiin.

Heli Saarinen
Kirjaston johtaja
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K es ä k uu n 20 0 6 alusta
Rovaniemen Vanttauskosken Siulassa on:
• uudistetut internetpalvelut, henkilökohtainen opastus
• WLAN langaton internetyhteys
• kyläkirjastopiste, josta voi lainata ja palauttaa kaikkia
Rovaniemen kirjastojen aineistoja
• näköpuhelinyhteys kirjastoon ja Osviittaan
• kokous- ja koulutustila kylän asukkaille
• paikallisten tuotteiden myymälä
• matkailuopastus, kalastusluvat

ASKI – ASiointi KIrjastossa
Projektin toteutusaika: 1.9.2005 -31.5.2006
Projektin resurssit: 39 900 €, sisältää 1 hlön _ työaikaa 40% ko. ajanjaksolla

PROJEKTIN TAVOITTEET
Kirjastoilla nähdään edelleen olevan keskeinen rooli kansalaisten tietoyhteiskuntataitojen edistämisessä. Kirjastot tarjoavat asiakaspäätteiden avulla pääsyn tietoverkkoihin sekä mahdollistavan sähköisen
asioinnin heille, joilla ei ole tai eivät halua hankkia laitteita kotiin.
Kirjastot tarjoavat lisäksi opastusta ja neuvontaa sähköisten palveluiden käytössä.
Kirjasto- ja asiakaspalveluhenkilöstölle tarkoitetulla projektilla on
keskeisenä sisältönä ollut verkkoasioinnin neuvonnan edistäminen
ja ohjeistus sekä palvelun jatkuvuuden suunnittelu ja kehittäminen.
Tavoitteena on ollut luoda uusia, joustavia toimintatapoja, malleja ja
palveluja kirjastojen asiakaspalvelupisteisiin toimijaverkoston avulla.
Kirjastojen asiakaspalvelupisteet ovat ”portteja” palveluihin, josta asiakkaat pääsevät tieto- ja tiedonvälityspalveluihin sekä asiointiin eri
julkisten ja yksityisten tahojen kanssa.
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Projektin pilottikohteeksi valittiin Vanttauskosken Siula sekä Ranuan kirjastoauto. Ranualla oli käynnissä projekti laitteistojen hankintaan ja ASKI-projekti tuki koulutuksella sekä
toimintamallin luomisella Ranuan tavoitteita. Siulan valmiudet toteuttaa pilotointi oli paras mahdollinen: uuden Rovaniemen kaupungin tavoitteena on kylien elinvoimaisuuden
säilyttäminen sähköistä asiointia hyödyntäen ja Siula oli jo muotoutunut Vanttauskoskella
asiointipisteeksi. Siulalla oli myös jo yksi osa-aikainen työntekijä, mikä useimmilta kyliltä
vielä puuttuu. Ranuan kirjastoautossa oli sähköisen asioinnin kehittäminen meneillään ja
palveluneuvonnan toimintamalli oli hyvänä tukena jatkotyölle. Näin resursseiltaan rajallisella projektilla pystyttiin rakentamaan kokonaisvaltaisempi asiointimalli.

P i lot ti -vaih e e n toteutus
Verkostotyön tuloksena syntyi ennakoitua laajempi ja asiakaslähtöisempi toimintamalli
tukemaan julkisten palvelujen saatavuutta kansalaisille sekä kirjastojen asiakaspalvelujen
ja verkostomaisen toiminnan kehitystä. Sovellettava ratkaisu liitettiin saumattomasti kirjastojen omaan toimintaan.
Toimintamalli syntyi yhteistyönä eri projektien ja palveluntuottajien kanssa. Yhteistyön
perustana on vuorovaikutuksen kehittäminen ja osapuolten yhteinen näkemys palvelun
opastuksen tavoitteille ja toteutukselle.

Siulan kokonaisuus koostuu eri projektien yhteisestä tavoite- ja tahtotilasta.
Keskeiset yhteistyökumppanit
• Ranuan kirjaston tietoverkkoprojekti, Ranuan kunta
• Osviitta-projekti, Rovaniemen kaupunki
• TestingLab 2 –projekti, Rovaniemen Kehitys Oy,
• Maaseudun verkkopalvelut, Rovaniemen Kehitys Oy
Projekti on ollut yksi mielenkiintoisimmista kokemuksista projektipäällikkönä. Eri hankkeiden välinen yhteen hiileen puhaltaminen on ollut rikas kokemus, joka ei ole jokapäiväistä hankehallinnointia. Yhteinen tavoite ja tahtotila sekä Lapin maakuntakirjaston aito
halu turvata kirjastopalvelua laajempi palvelu Vanttauskoskelle on ollut innovatiivisten
ihmisten taidonnäyte muutoksen hallinnasta, luoda välineitä ja mahdollisuuksia tulevaisuudelle, ihmisille, jotka jatkossakin haluavat asua keskustan ulkopuolella!
Toteuttaminen edellytti myös kaupungin omaa panosta, kiitos Rovaniemen kaupungille
ja aluelautakunnalle, joka rahoitti Siulan toteutumisen siltä osin, kun projektissa ei ollut
mahdollista.
Tässä dokumentissa esitellään Konseptoinnin kolme osaa:

1. Asioinnin toimintaympäristö 2. Koulutus 3. Kirjasto ilman rajoja

Kaisa Kekkonen
ASKI-projekti
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Projektin tietoyhteiskuntatavoitteet
Tietoyhteiskuntaneuvoston raportti 2006, Kansallisten tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittämisjaosto:
“Tahtotila 2010”
”Suomi on monikanavainen palveluyhteiskunta, jossa kansalaisilla on mahdollisuus valita itselleen sopivat asiointitavat. Kansalaiset luottavat sekä toisiinsa että hallintoon ja yrityksiin. Hallintoa ja
sen ylläpitämiä palveluja on kehitetty kansalaisten tarpeista lähtien.
Monipalvelupisteet kattavat sekä julkisten että yksityisten yritysten
ja järjestöjen tarjoamaa ja ovat kansalaisten apuna.
Kirjastot ovat verkottuneet paikallisten tietoyhteiskuntaosaajien,
muun muassa vapaan sivistystyön ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kirjastot ovat kansalaisten tieto- ja viestintätekniikan
ja sen tarjoamien palvelujen kohtaamispaikkoja, joissa kansalaiset
saavat opastusta ja tukea omaan tuotantoonsa.
Elinvoimaisessa arjessa vuonna 2010 kansalainen osaa toimia globaalissa taloudessa ja käyttää julkishallinnon sähköisiä palveluja. Hänellä on valmiuksia käyttää tietotekniikkaa ja viestintäpalveluja sekä työssään että arjessaan säilyttääkseen
oman elämänsä hallinnan. Hänellä on valmiuksia omaehtoiseen tekemiseen ja
toimintaan, hän luo uutta kulttuuria, ylläpitää yhteisöllisyyttä ja osallistuu kansalaisena demokratian mukaisesti yhteisölliseen toimintaan ja päätöksentekoon.
Pullonkaulan tieto- ja viestintätekniikan luovalle ja tuottavalle käytölle ihmisten arjessa muodostavat tiedon puute siitä, mikä on mahdollista ja taidot käyttää sähköisiä palveluja. Tieto- ja viestintätekniikan tukihenkilöiden työ on liitettävä kotitalousvähennyksen piiriin
muiden kotitalouden palvelujen rinnalle. Kirjastojen henkilökunnan
lisääminen sekä kouluttaminen tvt-tukihenkilöiksi on aloitettava.
Uusien sovellusten luomiseksi tarvitaan parempaa ymmärrystä ihmisten arjen tarpeista. Teknologiarahoitusta suunnataan laajamittaisesti myös sosiaalisten innovaatioiden kehittämiseen arjen sujuvuuden helpottamiseksi. Tekniikka mielletään tärkeäksi välineeksi,
joka lisää hyvinvointia kansalaisten tarpeista lähtien. Kirjastot toimivat kohtaamispaikkoina myös mikroyrittäjille.
Monipuolisten ja laadukkaiden tieto- ja kirjastopalveluiden saatavuus
turvataan koko maassa hyödyntäen Kirjastostrategia 2010 ehdotuksia.
Kirjastojen peruspalvelut säilytetään maksuttomina. Kirjastojen roolia
tietoyhteiskunnan perustaitojen levittäjänä vahvistetaan.”
“Tulevaisuuden elinvoimainen Suomi” koko raportti osoitteessa

www.tietoyhteiskunta.fi

siula
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1 ASIOINTIPISTE
T O I M I N TAY M P Ä R I S T Ö
Luotettavuus – asiakaslähtöisyys
– viihtyvyys
Jotta asiakas sekä neuvoja voisivat
tehokkaasti olla vuorovaikutuksessa,
tarvitaan siihen asianmukainen ympäristö. Haasteena ovat asiakkaiden
kasvavat odotukset palveluneuvonnan
laatuun, tehokkuuteen sekä saavutettavuuteen. Merkitys korostuu asiointipisteen vastuuseen pitää yllä ja kehittää
luotettavaa asiointia.
Toiminnan edellyttämät vaatimukset
kohdistuivat asiakaslähtöisyyden arviointiin, jossa erityisesti kiinnitettiin huomiota asiointitapahtumaan
liittyviin eri toimintoihin sekä asiointineuvontapisteen vastuuseen.
Lopputuloksena syntyi harkittu kokonaisuus, jossa sekä virkailijan työpiste vastuineen että asiakkaan yksityisyys on luontevasti toteutettu.

A

B

C

Verkoston luominen muiden palvelupisteiden
kanssa on toteutettu teknisesti
luomalla kuvapuhelinyhteys toiseen asiointipisteeseen. Näin asiakas saa neuvontaa
myös laajemmalta asiantuntijaverkostolta.
Toimintamallin määrittely on toteutettu sekä kaluston ja laitteiston asianmukaisella
ja toimivalla kokonaisuudella että vastuiden jakamisella eri toimipisteiden välillä.

NÄKÖPUHELINYHTEYS SIULASTA ON:
• Rovaniemen kaupungin pääkirjastoon
• Saarenkylän sivukirjastoon
• Osviitta-palvelupisteeseen
Rovakatu 2, Rovaniemi
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Kuvassa mittapiirros
asiakkaan ja palveluneuvojan toimintaympäristöstä.

Kuvassa mittapiirros asiakkaan ja
palveluneuvojan toimintaympäristöstä.
Sivulla 9 on esitetty Siulan koko ympäristö;
asiakas-neuvoja, kokous-koulutustila sekä kirjastopiste.
Tila muodostuu kolmesta osasta,
joista syntyy kokonaisuus tai jota voidaan yhdistää eri osista.
Esimerkiksi asiointipiste – kirjasto.
Tai asiointipiste – kokous/koulutustila.

siula
2

Koulutus
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2 KOULUTUS
Kehittynyt tietoyhteiskunta ja erityisesti verkostoitunut toiminta asettavat kirjastojen henkilökunnan asiantuntijuudelle uusia haasteita. Tätä tuettiin koulutuksella. Kirjastojen henkilökunnalle tämä merkitsi uusien,
aiempaa monipuolisempien asiointitapahtumien neuvonnan suunnittelua, toteutusta sekä arviointia.
Sähköisen asioinnin toimintaympäristöjen muutos on nopeaa. Tiedon ja asioinnin nopea lisääntyminen ja
muuttuminen korostavat henkilöstön tiedonhankintaa sekä tiedonhallintataitojen merkitystä myös sähköisessä asioinnissa.
Pilotoinnin lopputuloksena syntyi Lapin maakuntakirjaston ja kyläkirjastojen asiakaspalvelumalli, jonka toimintatavat ovat uusi lisätoiminto maakuntakirjaston tehtäviin.

Koulutuksen pääsisällöt:
• Kansallinen taso
- Ohjaus, laki, suositukset, hyvät käytännöt
- Erilaiset asiointiportaalit
- Tietoturva asioinnissa
• Maakunnallinen, Lappi-taso
- Eri hankkeet ja projektit, niiden tuotokset ja
asiakaspalvelut
- Matkailupalvelut verkossa
• Paikallistaso
- Eri viranomaisten verkkopalvelut
- Kaupungin palvelut
- Kylän ajankohtaiset tiedot

Lisäksi koulutuksessa paneuduttiin medialukutaitoon ja asiakkaan turvalliseen asiointitapahtumaan sekä asiakasneuvojien tehtävänkuviin.
Koulutus toteutettiin sekä luentoina että
käytännön harjoituksina. Koulutuksessa
käytetyt materiaalit ovat saatavilla Lapin
maakuntakirjaston verkkosivuilta osoitteessa

http://www.rovaniemi.fi/kirjasto.
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Kirjasto ilman rajoja
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ASIOINTIPISTE
3 K I R J A S TO I L M A N

RAJOJA

Tietotekniikan kehitys on edennyt nopeampaa kuin
toimintatavat käytännön työssä muuttuvat. Kirjasto ilman rajoja toteutuksen tavoitteena oli käyttää jo
kehitettyä tekniikkaa hyödyksi ja pyrkiä muuttamaan
kirjaston lainaustoiminnan toimintatapoja.

Ja tietysti laiteympäristö mahdollistaa saman tien kaiken muun asiakkaan tarvitseman sähköisen asioinnin
sekä neuvonnan asiointiin.

Laitteiston avulla virkailija voi myös ottaa kuvapuheluyhteyden pääkirjastoon tai Rovaniemen kaupungin
Uudella toimintatavalla tavoitellaan niitä asiakkaita, Osviitta-palvelupisteeseen.
jotka fyysisesti ovat kaukana kirjastopisteistä, mutta
eivät myöskään voi tai halua ( tai osaa ) käyttää tekni- Rovaniemen kaupungin pääkirjasto sekä Saarenkylän
kirjasto ja Osviitta-palvelupiste Rovakatu 2:ssa on varussiä laitteita.
tettu kuvapuhelinyhteydellä ja uudella toimintatavalla.
Kirjasto ilman rajoja on laiteympäristö, jota virkailija
voi käyttää niissä tilanteissa, joissa perinteisesti ei kirjastoa oleteta olevan, mm. eri tapahtumissa, kyläjuh- Laitteistokokoonpano
lissa, messuilla, markkinoilla.
• Kannettava tietokone, jossa
Kirjaston viemisellä sinne, missä asiakkaat ovat eikä sisäänrakennettu kamera
päinvastoin, pyritään tavoittelemaan uusia kirjastoasi- • GPRS-yhteys
akkaita - esimerkiksi heitä, jotka ovat jääneet tai jäämässä esim. eläkkeelle ja joille kirjasto ei ole ollut lä- • Kirjastojärjestelmä, virkailijan näkymä
• Normaalia tehokkaampi akku (8 h)
heinen.
Laitteisto perustuu sen liikuteltavuuteen, ilman seinään
kytkettäviä johtoja päästään internetverkkoon sekä kirjaston virkailijan palveluun.
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Kirjasto ilman rajoja > tekniset tiedot

Kirjasto ilman rajoja
Laitteistokokoonpano:
LX.TAX06.054
Suoritin
Käyttömuisti (RAM)
Kiintolevyasema
Näyttö
Tietoliikenneyhteydet
Verkkoyhteydet
Notebook Kamera
Käyttöjärjestelmä
EDGE/GSM
LC.BTP01.016

Acer TM 8202WLMi
Intel Core Duo T2300 1.66 GHz ( Dual-Core )
1 Gt
100 Gt - 5400 kierrosta/min
15.4” TFT-aktiivimatriisi WSXGA+ (1680 x 1050)
Faksi / modeemi - 56 kbit/s
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE
802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g
Integroitu - 1,3 Megapikseliä - CMOS
Microsoft Windows XP Professional
Option Globe Trotter Edge EDGE/GPRS/GSM PC-kortti
Multibay-paikkaan laitettava akku, max 8 h
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