
Lean-ajattelu, 
palveluohjaus ja 

tuottavuus   

 

Vantaan kaupunginkirjaston kokemuksia 



Vantaa 
Kaupunki: 
- Asukasluku kovassa kasvussa, maahanmuuttajia n. 16% 
- Suomen velkaisimpia kuntia, voimassa talous- ja velkaohjelma 
- Raha tiukalla, mutta toiminnan muutokselle vahva tuki 
- Sitoumus: ei irtisanomisia tai pakkolomia 
- CAF-laatujärjestelmä pakollinen kaikilla tulosalueilla. Säästöjä ei 

tehdä palveluiden laadun kustannuksella vaan laatua parantaen 
Kaupunginkirjasto: 
- 10 kirjastoa, 2 uutta kirjastoautoa, yksi uusi kirjasto suunnitteilla  
- Lainat nousussa (viime vuonna 2,5%) 
- Kävijät nousussa (viime vuonna 8,7%) 
- Osa tiloista ja laitteista uusittu parin vuoden aikana 
- Henkilöstö vähenee, mutta työhyvinvointi ja palkkakehitys hyviä 
- Rekrytointitilanne hyvä, vaadittua koulutustasoa nostettu 
- Laatua arvioidaan säännöllisesti 
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Kirjaston määräraha euroa / asukas 

2013 2014 Muutos-% 

Vantaa  42,91 41,04 -4,4 

Helsinki 63,40 63,10 -0,5 

Espoo 77,80 73,66 -5,3 

Turku 64,29 63,61 -1,1 

Tampere 61,84 62,66 +1,3 

Oulu 55,54 54,53 -1,8 

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 3 

Koko maan 11. alhaisin 



Henkilöstökulut euroa / asukas 

2013 2014 Muutos-% 

Vantaa  24,20 23,77 -1,8 

Helsinki 39,57 39,97 +1,0 

Espoo 36,15 36,98 +2,3 

Turku 31,90 30,29 -5,0 

Tampere 34,85 33,82 -3,0 

Oulu 28,66 27,98 -2,4 

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 4 

Koko maan 29. alhaisin 



Tuottavuus (pienempi luku parempi, siksi +-merkki laskusta) 

Tilastokeskuksen kaava: (henkilöstö- + aineistomenot)/(kävijät + lainaus) 

2013 2014 Muutos % 

Vantaa  1,29 1,22 +5,4 

Helsinki 1,75 1,82 -4,0 

Espoo 1,42 1,46 -2,8 

Turku 1,42 1,41 +0,7 

Tampere 1,25 1,24 +0,8 

Oulu 1,16 1,19 -2,6 

Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 5 



Muutos Vantaalla yhden vuoden aikana 
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Muutos kirjastossa yhden vuoden aikana 
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Lean? 
Palveluohjaus? 
Tosielämässä? 



Lean-ajattelu 

Lean on johtamisfilosofia, joka tähtää ”hukan” poistamiseen. 
Hukkaa on mikä tahansa toimenpide, joka kuluttaa resursseja 
lisäämättä lopputuotteen arvoa. 

 

Tavoitteena on lisätä asiakastyytyväisyyttä, parantaa laatua ja 
lyhentää läpimenoaikoja. Säästö ei ole päätavoite. 

 

Oikea määrä oikeita asioita, oikeaan aikaan ja paikkaan oikean 
laatuisena. Kaikki muu poistetaan. Toiminta pidetään aina 
joustavana ja avoimena muutoksille. Arvoa tuottamattomiksi 
toiminnoiksi tai turhiksi asioiksi lasketaan: kuljetukset, varastot, 
liike, odotusaika, ylituotanto, yliprosessointi ja viallinen tuote. 
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Lean-ajattelu ja strategia 

Lean-ajattelun soveltamisen ensimmäinen edellytys on hyvä 
strategia. Tarvitaan näkemys lopputuotteesta – monella 
kirjastolla ei sellaista ole 
- Väärän työn tekeminen tehokkaasti tai taitavasti on edelleen väärää työtä 

 

Vantaan kirjaston olemassaolon tarkoitus ja strategia 
lyhykäisyydessään on kaikkien lukutaitojen edistäminen. Kaikki 
joko tukee tätä tai on hukkaa. 
- Tästä syystä lukukoira, kirjallisuusterapia ja rupattelu asiakkaiden kanssa ovat ok, 

kassanhoito tai kokoustaminen eivät 
 

Myös kokoelma on vain työkalu, jolla tavoitetta tuetaan. 
- Kokoelmalle ei voida asettaa taiteellisia tai muita laadullisia kriteerejä henkilöstön, 

vaan vain asiakkaiden toimesta 
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Palveluohjaus kirjastossa 

Palveluohjaus-termiä ei Vantaan kirjastossa käytetä samassa 
merkityksessä kuin esim. sosiaali- ja terveyspalveluissa.  

 

Meillä termi  tarkoittaa asiakkaan ohjaamista sekä hänen itsensä 
että kirjaston kannalta tehokkaimpaan (usein, mutta ei aina 
edullisimpaan) palvelukanavaan.  

 Painotus e-aineistossa 

 jos painettua, asiointi pääasiassa verkon kautta 

 jos kirjastotilassa, niin pääasiassa itsepalveluna 

 yksilöohjauksesta ryhmien opastuksiin 

 työpanos sinne, missä suurin vaikuttavuus: pedagoginen työ 
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Toteutus 



Lisää kävijöitä 
pienemmillä 

kustannuksilla 

Sovellamme  
lean-ajattelua, 
hyödynnämme 
digitalisaatiota 

Osallistaminen, 
automaatio, 
itsepalvelu, 

taustaprosessien 
keventäminen 
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Tavoite 

Menetelmä 

Lupaavimmat 
toimenpiteet 



Lean-toimenpiteet Vantaalla 
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Lean-turhuus Toimenpide 

1 Kuljetus Kuljetusten kilpailutus siten, että reitti- ja mitoitusmuutokset 
mahdollisia. Kellutus vähentää kuljetustarvetta 40-60% 

2 Varastot Keskitetty valinta ja kellutus: ei paikallisia kokoelmia. Vantaan 
kiertoluku maan kaikkien kirjastojen korkein 5,4 (2014) 

3 Liike Varatun aineiston itsepalvelunouto, uutuuskirjat suoraan 
varaajalle noutopaikkaan. Kellutus vähentää kuormien tekoa 

4 Odotusaika E-aineisto, omatoimikirjasto ja noutoautomaatti maksimoivat 
palveluajan 

5 Ylituotanto Palveluohjaus verkkoon. Henkilöstöresurssit normaalitarpeen 
mukaiset, ruuhkahuiput vuokratyövoimalla. Kirjastotilojen 
pienentäminen: (Pähkinärinne 30%, Koivukylä 60%, Kivistö 
suunnitteilla)  

6 Yliprosessointi Luetteloinnin taso ostopalveluna saatavalle tasolle, ei omaa 
lisätyötä 

7 Viallinen tuote Asiakaskokemuksen mittausjärjestelmä kehitteillä 

X Holokratia Organisaatiouudistus, pysyvistä työryhmistä luopuminen. 
Kehitystyö iteroimalla, nopein kokeiluin, ad hoc-ryhmin 



2013-2015 (100% ilman erillistä rahoitusta!) 
Organisaatiouudistus: 

- Aluekirjastojärjestelmä purettu, 6-7 esimiestehtävää lakkautettu 

- Tilalle 5 prosesseista vastaavaa esimiestä, tulospalkkiojärjestelmä 

- Lähiesimiesten talousosaamista, valtaa ja vastuuta kasvatettu, pysyviä 
työryhmiä lopetettu 

Automaatio: 

- RFID: 31 uutta automaattia, 7 kirjaston aineistot sekä kaikki uutuusaineisto 
rfid-merkitty 2015 loppuun mennessä. Loput 2016-2017. 

- Suosittelupalvelu verkkoon: www.suosittelija.fi  

- 2 omatoimikirjastoa, varausten noutoautomaatti. Lisää tulossa 

- Verkkomaksaminen 

Muuta: 

- Varausmaksusta luopuminen, itsepalvelunouto 

- Markkinoinnin ”ulkoistamiskokeilu” asiakkaille, yrityskumppanuudet 

- Kellutus käyttöön, kuljetukset kilpailutettu 
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http://www.suosittelija.fi/
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Tehokkain prosessi: verkkokauppamainen 
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Tehokkain prosessi: verkkokauppamainen 
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Helppo, nopea ja 
ilmainen varaus 

Suosittelija.fi 
Käyttödatan 
hyödyntäminen 
markkinoinnissa 

MyPose-selfielaite 
Asiakkaat markkinoivat 
itse (kokeilu/kumppanuus) Verkkomaksaminen 

Eroon käteisestä ja 
kassoista 

Helppo, nopea ja 
ilmainen varaus 



Tavoitteet 

Kuntalaisten tarpeisiin sovitettu  paras mahdollinen 
perinteinen kirjastopalvelu 

 

Työhönsä tyytyväiset, sitoutuneet ja hyvinvoivat 
työntekijät 
 

Maan edullisin hintataso/kuntalainen 
 

Tuottavuuslisä ohjataan kokonaan uuteen kirjastoon, 
eli pedagogiseen toimintaan, jota kasvatetaan 
voimakkaasti (lisähenkilöstö, palvelulupaukset) 
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Vantaan kaupunginkirjasto 

Lummetie 4, 01300 Vantaa 

Kiitos! 
 

 
 
 
 

Lisätietoja: 
 

Kehittämispäällikkö Ritva Nyberg 
Kirjastopalveluiden johtaja Mikko Vainio 


