
 
Henkevän kokous 2/2018 
 
Aika: torstai 13.12.2018 klo 10.00 - 15.00 
Paikka: Tikkurilan kirjasto, neuvotteluhuone 
 
Osanottajat:  
Marja Haapaniemi, Lahti x 
Irmeli Isokivijärvi, Hämeenlinna x 
Anni Kääriäinen, Espoo x 
Susanna Lampola-Autio, Tampere x 
Päivi Litmanen-Peitsala, Ki.fi (kohdat 1-3) 
Kirsti Länsikallio, Seinäjoki x 
Hanna Martikainen, Jyväskylä, pj x 
Ritva Nyberg, Vantaa x 
Kari Pohjola, Turku x 
Leena Priha, Lappeenranta x 
Mikko Vainio, Vantaa (kohdat 4 ja 7) 
 
Käsitellyt asiat: 
 

1. Kokouksen avaus. Edellisen kokouksen 17.5.2018 muistio Kirjastot.fi:ssä. 
 
Päätös: 
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 
 

 
2. Ammattinetin ammattikuvauksen päivittäminen, alan perehdytysopas  

(Kirjastokaista ja Kifi). Päivi Litmanen-Peitsala esittelee asian. 
 

Keskustelua perehdytyksestä ja aiheeseen liittyvistä teemoista. 
 
Päätös:  
Tällä hetkellä Ammattinetissä on kuvattu seuraavat nimikkeet: informaatikko, kirjas-
tonhoitaja ja kirjastovirkailija. Muita haltuun otettavia palveluita esimerkiksi Amma-
tinvalinta.fi, Ammattinetti, Kunkoululoppuu.fi, studentum.fi. 

 
Henkevä voi miettiä Ammattinetin kuvausten pohjalta, miten työn kuvaukset saatai-
siin nykyaikaa vastaavaksi. Sovittiin, että Hanna vie Ammattinetin kuvaukset 
Google Driveen ja jakaa linkin Henkevälle. Ryhmä kommentoi ja muokkaa tekstejä 
yhdessä Drivessa 31.1.2019 mennessä. Asiaa on helpompi viedä eteenpäin valmii-
den tekstien kanssa. Päivi Limanen-Peitsala jatkaa tästä YKN:n työvaliokunnan 
kanssa. 

 
Keskusteltiin myös digituesta ja digiopastuksesta sekä henkilöstön osaamisen ke-
hittämisestä aiheeseen liittyen. Asia tulossa kevään YKN:on. 
 
  

3. Kirjastojen kuulumiskierros, painottuen henkilöstöasioihin ja osaamisen kehittämi-
seen. 

 
Päätös: Osanottajat kertoivat kaupunkien kuulumiset. 

 
 

4. Vantaan ajankohtaiset asiat: asiakastyytyväisyysmittaukset ja toiminnan kehittämi-
nen. Mikko Vainio alustaa. 

https://www.kirjastot.fi/henkeva


 
 

Keskustelua aiheesta asiakaspalvelu ja osaamisen kehittäminen asiakkaiden opas-
tamisessa, ml. digiopastaminen. 
 
Päätös:  
Hyllytyksen on Vantaalla laskettu maksavan 1, 5 miljoonaa vuositasolla. Vantaalla 
on suunnitelmissa testata uuden sukupolven UHF-RFID -teknologiaa lastenosas-
ton aineiston paikannuksessa. Yhteistyöyritys tuottaa tekniikan ja kirjasto testaa. 
 
Vantaalla on Serqual-kyselytolpat, joilla kerätään asiakaspalautetta. Liukukytkimet 
vaihteluväli -2 - +2. Vantaalla ei pyritä kakkoseen vaan nollaan, joka on odotusten 
mukainen palvelu. Tulokset ovat palvelussa avoimesti henkilöstön tutkittavissa. Jo 
tietoisuus mittauksesta kohentaa laatua. 
 
Mikon esitys sähköpostiliitteenä. 

 
5. Henkevän puheenjohtajan valinta kaudelle 2019 – 2020 

 
Päätös:  
Valittiin Ritva Nyberg Vantaalta. Hanna toimittaa sähköpostilistan ja lisätiedot uu-
delle pj:lle. 
 
 

6. Muut esille tulevat asiat 
 

Päätös:  
Seuraava kokous on 16.5.2019. Ritva Nyberg valitsee paikan ja kutsuu koolle. 

 
 

7. Noin klo 14.00 alkaen kirjastokierros Tikkurilassa. 
 

Päätös:  
Hyvältä näytti. 

 
 
 


