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Tutkimuksen toteutus

TYÖPAJAT KYSELYTUTKIMUS

 730 vastausta

 Poimittu Gallup Forum internetpaneelista

 Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,6 %-

yksikköä 50% tulostasolla

 Tiedonkeruun tekoaika touko- kesäkuun vaihteessa 2018, 

kesto noin viikko

 Kysymyksiin vastaaminen kesti noin 12 minuuttia

 Tutkimusaineisto on oikaistu vastaajien iän, sukupuolen 

ja alueen mukaan

 Tutkimuskysymykset ja vastaajien keskeiset 

sosiodemografiset tiedot

 Kysymykset on suunniteltu Kantar TNS:n ja 

kehityskirjaston yhteistyönä 

 15-79 – vuotiaat Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa

 Aineisto edustaa väestöä tässä ikäryhmässä

 Power Point-Raportti tuloksista kaikkien vastaajien tasolla 

ja keskeisistä taustatiedoista

 Ristiintaulukoinnit
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 18-25 sekä 40-60– vuotiaat Tampereella ja Jyväskylässä

 pieni yliedustus naisissa (65/35) sekä osallistujia seuraavista 

luokista: lapsiperheet ja  työttömät.

 4 työpajaa

 2 nuorten ja 2 vanhempien parissa

 Kesto á 1 tunti

 Yhteensä 25 osallistujaa

 8.5.2018 Jyväskylän työpajat

 15.5.2018 Tampereen työpajat

 Ennakkotehtävä 

 Työpajan sisältö suunniteltu Kantar TNS:n ja kehityskirjaston 

yhteistyönä 

 Kehityskirjaston ihmisiä osallistui työpajoihin

 Power Point-raportti keskisistä tuloksista



Kyselytutkimuksen aineistorakenne
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SUKUPUOLI

Nainen

Mies

IKÄ

15-29 v

30-44 v

45-59 v

60- v

ALUE

Pirkanmaa

Keski-Suomi

ALUE PIRKANMAA (N=366)

Tampere

Muu kaupungin keskusta tai lähiö

Taajama tai muu asuinpaikka…

ALUE KESKI-SUOMI (N=364)

Jyväskylä

Taajama tai muu asuinpaikka…

KOULUTUS (N=716)

Peruskoulutus

Muu koulutus

Akateeminen

ELÄMÄNVAIHE (N=656)

Yksin asuva

Kaksin puolison kanssa

Lapsiperhe

KAIKKI (n=730)
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KIRJASTON KÄYTTÖ VIIM. VUODEN AIKANA (N=723)

Viikoittain tai useita kertoja viikossa

Pari kolme kertaa kuussa

Kuukausittain

Muutaman kerran vuodessa

Kerran vuodessa tai harvemmin

Ei ole käyttänyt kirjastoa

KIRJASTON NETTIPALV. KÄYTTÖ VIIM. V. AIKANA (N=718)

Viikoittain tai useita kertoja viikossa

Pari kolme kertaa kuussa

Kuukausittain

Muutaman kerran vuodessa

Kerran vuodessa tai harvemmin

Ei ole käyttänyt kirjastoa

KIRJASTON KÄYTTÖ VIIM. VUODEN AIKANA (N=607)

Pari kolme kertaa kuussa tai useammin

Kuukausittain

Muutaman kerran kerran vuodessa tai harvemmin

KIRJASTON NETTIPALV. KÄYTTÖ VIIM. V. AIKANA (N=488)

Pari kolme kertaa kuussa tai useammin

Kuukausittain

Muutaman kerran kerran vuodessa tai harvemmin

SOSIAALISTEN MEDIOIDEN SÄÄNNÖLLINEN KÄYTTÖ

Käyttää

Ei käytä

Facebook/Instagram/Twitter

Youtube

KAIKKI (n=730)



Noin neljännes käyttää kirjastoa vähintään pari kolme kertaa 

kuussa.

Lähes yhtä moni ei käytä kirjastoa juuri lainkaan.

Kirjaston käyttö korostuu seuraavien ryhmien osalta:

• naiset

• alle 44 –vuotiaat

• akateemisesti koulutetut

• lapsiperheet

Kirjastossa käyminen viimeksi kuluneen vuoden aikana
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kirjastoautossa viimeksi kuluneen vuoden aikana?
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KAIKKI (n=730)



• Valtaosa on lainannut tai palauttanut materiaaleja viimeksi 

kuluneen vuoden aikana. 

• Lähes puolet on lukenut kirjoja tai lehtiä kirjaston tiloissa. 

• Noin joka kolmas on hakenut varauksia, etsinyt tietoa tai 

tutustunut aineistoihin omatoimisesti tai kysynyt neuvoa 

henkilökunnalta.

• Neljännes on käyttänyt kirjaston laitteita.

• Joka kymmenes – kaksi kymmenestä on käynyt 

näyttelyissä tai muissa tapahtumissa tai tavannut muita 

ihmisiä tai muuten hyödyntänyt kirjaston tiloja.

• Pirkanmaan ja Keski-Suomen kirjastojen tarjoamista 

palveluista selvästi eniten käytettyjä ovat verkkosivut, 

henkilökohtainen opastus ja verkkokirjasto. Näitä pidetään 

myös itselle tärkeimpinä.

• Eniten halutaan lisätietoa verkkokirjastosta, mitä lukisin –

palvelusta, verkkosivuista sekä tilojen ja laitteiden 

varauspalvelusta ja luku- ja musaneuvojasta.

• Eniten eri palveluja ovat käyttäneet akateemisesti 

koulutetut, naiset, 30-44 –vuotiaat, Tampereella asuvat 

sekä yleensäkin paljon kirjastoa ja sen sähköisiä palveluja 

käyttävät. 

• Aktiivisimmat käyttäjäryhmät haluavat myös eniten 

lisätietoa eri palveluista.

Kirjaston palveluiden hyödyntäminen ja niiden tärkeys
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Ahkerimmin kirjastoa ja sen palveluja ovat 

hyödyntäneet  naiset 30-44 –vuotiaat, yli 60 –vuotiaat ja 

akateemisesti koulutetut. Lapsiperheet ovat hakeneet 

muita useammin varauksia.



Asiakaspalvelun TOP 5
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• Asiakaspalvelu on hyvää eikä siinä ole suuria 

kokonaistason puutteita. Vahvuuksia ovat ystävällisyys, 

kohteliaisuus, positiivisuus ja helppo lähestyttävyys. 

• Käyttäjiin on onnistuttu rakentamaan pääosin hyvin vahva 

ja positiivinen suhde, ja kirjaston käyttöä aiotaan lisätä 

lähitulevaisuudessa.

• Tasalaatuisuus; asiakaspalvelu koetaan hyvin samalla 

tavalla eri puolilla Pirkanmaata ja Keski-Suomea.

• Kirjastolla on jo nyt käytössään monipuoliset palvelut, joista 

kaikki asiakasryhmät, myös passiiviset, löytävät itseään 

kiinnostavia palveluita.

• Kirjasto onnistuu tuottamaan hyvän palvelukokemuksen 

erityisesti lapsiperheille ja seniorikansalaisille ja 

nykyisellään kirjasto resonoi parhaiten akateemisesti 

koulutettujen keskuudessa.

• Kirjastohenkilöstön tulisi osata entistä paremmin tarjota 

erinomainen osaamisensa asiakkaitten käyttöön heidän 

arvostamallaan tavalla erilaisuutta ymmärtäen ja tukien.

• Asiakaspalvelu ei kohtaa 15-29 –vuotiaita kirjaston 

käyttäjiä yhtä hyvin kuin yli 45-vuotiaita, joiden kokemus on 

erinomainen.

• Nuorten kirjasto-osaaminen on selkeästi heikompaa ja 

nuorten puutteellinen kohtaaminen asiakaspalvelussa 

näkyy palvelusta välittyvän tunnekokemuksen ohuutena.

• Kirjasto ei ole riittävästi pystynyt vastaamaan digitaaliseen 

murrokseen ja tarjoamaan relevanttia monikanavaista 

asiakaskokemusta 

• Kirjaston vetovoima ei ole riittävä parhaiten 

toimeentulevien osalta.

Asiakaspalvelun TOP 5

7Pirkanmaan ja Keski-Suomen kehittämiskirjasto 

Väestötutkimus 2018



Hyvä asiakaspalvelu



Parhaiten asiansa ovat saanut kirjastossa hoidettua yli 60 –vuotiaat ja tietenkin paljon kirjastoa käyttävät asiakkaat. 

Heille on asioinnista jäänyt myös muita positiivisempi tunne, samoin kuin akateemisesti koulutetuille, mukavasti 

toimeentuleville ja paljon kirjastoa käyttäville.

Tunne asioinnista on ollut muita negatiivisempi 15-29 –vuotiailla, peruskoulutetuilla ja harvoin kirjastoja käyttävillä.

Kirjastosta saatu palvelu on lisännyt luottamusta omiin kirjaston käyttötaitoihin  lapsiperheiden edustajilla, mukavasti 

toimeentulevilla ja paljon kirjastoa käyttävillä. Kokemus ei ole ollut yhtä rakentava yksin asuvilla ja harvoin kirjastoa 

käyttävillä.

Eniten kirjaston käyttöä aikovat lisätä 30-44 –vuotiaat, lapsiperheet ja jo nyt eniten kirjastoa käyttävät asiakkaat.

Suhde kirjastoon, huomioita
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• Viimeisimmät kokemukset 

kirjastosta ovat positiivisia. Asiat 

on saatu hoidettua toivotulla 

tavalla ja hommasta on jäänyt 

positiivinen ja tyytyväinen 

tunne.

• Kirjastosta saatu palvelu on 

lisännyt luottamusta omiin 

taitoihin kirjaston käyttäjänä.

• Kaiken kaikkiaan 60% kirjastoa 

viimeisen vuoden aikana 

käyttäneistä aikoo lisätä 

kirjaston ja sen palvelujen 

käyttöä. Vain harva aikoo 

vähentää käyttöä.

Suhde kirjastoon
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Olen saanut asiani hoidettua toivomallani tavalla

Minulle on jäänyt positiivinen ja tyytyväinen tunne
asioinnistani kirjaston kanssa

Kirjastosta saamani palvelu on lisännyt luottamusta
omiin kirjaston käyttötaitoihini

Aion tulevaisuudessa lisätä kirjaston ja sen
palvelujen käyttöä

Täysin samaa mieltä (5) Jokseenkin samaa mieltä (4) En samaa enkä eri mieltä (3)

En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä (2) Täysin eri mieltä (1)

Ajattele viimeisimpiä kokemuksiasi kirjaston ja sen eri palvelujen käytöstä. Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien väittämien 

kanssa?

KAIKKI (n=488) ka.



Millainen on unelmien kirjaston asiakaspalvelija?

Asiakasymmärrystyöpajojen yhteenveto 280518 16



Ihanteellinen asiakaspalvelu, tunne
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Avulias

Ystävällinen

Kiireetön

Yhteistyökykyinen

Rento

Luottamusta herättävä

Mutkaton

Läsnäoleva

Henkilökohtainen

Innostunut

Iloinen

Ymmärtävä

Huomioonottava

Kärsivällinen

Välitön

Arvostava

En osaa sanoa

KAIKKI (n=730) Muutama krt/v. /harvemmin (n=277)

Kuukausittain (n=153) 2-3 kertaa/kk tai useammin (n=176)

Ei ole käyttänyt kirjastoa (n=116)

Valitse seuraavista ominaisuuksista kuusi, jotka kuvaavat parhaiten sinulle ihanteellista kirjastoa ja sen palvelua.

KIRJASTON KÄYTTÖ:

KAIKKI (n=730)

Ihanteellinen asiakaspalvelu, tunne



Ihanteellinen asiakaspalvelu, toiminta
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Ammattitaitoinen

Asiantunteva

Osaa auttaa

Selkeä

Sujuva

Moderni, ajan tasalla oleva

Kuunteleva

Tehokas

Innovatiivinen, oivaltava

Aktiivinen

Yksilöllinen

Pitää tasavertaisena

Ulospäinsuuntautunut

En osaa sanoa

KAIKKI (n=730) Muutama krt/v. /harvemmin (n=277)

Kuukausittain (n=153) 2-3 kertaa/kk tai useammin (n=176)

Ei ole käyttänyt kirjastoa (n=116)

Valitse vielä seuraavista ominaisuuksista viisi, jotka kuvaavat parhaiten sinulle ihanteellista kirjastoa ja sen palvelua.

KIRJASTON KÄYTTÖ:

KAIKKI (n=730)

Ihanteellinen asiakaspalvelu, toiminta



Mitä mieltä olet kirjaston asiakaspalvelusta?

Asiakasymmärrystyöpajojen yhteenveto 280518

Hyviä kokemuksia 

palvelusta. Vahva 

enemmistö erittäin 

avuliaita.

Toivotaan, että 

henkilökunnan 

osaamistaso säilyy 

samanlaisena. 

Koulujen kanssa 

yhteistyö koetaan 

tärkeäksi, ja lapsia 

halutaan ohjata 

kirjallisuuden pariin.

Sähköinen palvelu 

auttaa asiointia 

milloin ja missä 

vain

Avun 

saaminen 

tarvittaessa 

tärkeää

Palvelu on ollut suurelta 

osin positiivista. Joskus 

jonot hidastavat asiointia. 

Asiakaspalvelu on asiantuntevaa 

ja pääosin hyvää, vaikka sitä 

käytetään vähemmän 

itsepalvelupisteiden ja 

verkkopalveluiden takia. Apua 

aina kuitenkin saa jos kysyy.

Nuorten puolella henkilökunta 

osallistuu hyvin, samaa 

toivottaisiin myös aikuisten 

puolella. Lähinnä enemmän 

sopivia suosituksia kävijän 

toiveiden mukaan. 

Asiakaspalvelu koetaan 

hieman jäykäksi, ystävällinen 

palvelut rohkaisee kysymään 

jatkossakin asiantuntijalta. 

Kirjastoon toivotaan 

sekä rennompaa 

ilmapiiriä että vanhasta 

hiljaisesta lukurauhasta 

pidettäisiin kiinni. 
Asiakaspalvelu on ollut 

erittäin hyvää, mitä on 

tarvinnut, vain muutama 

nyrpeä kokemus.

Itsepalvelupisteiden 

lisääntyessä 

ihmiskontaktien 

merkitys ja laatu on 

lisääntynyt.

-Asiakaspalvelua käytetään 

tiedonhakuun, varausten 

tarkistamiseen ja tekemiseen, 

elektroniikan opastuksessa.
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Useimmin käytetyn kirjaston henkilökunnan toiminta saa 

kokonaistasolla erittäin hyvät arviot. Henkilökunta on aina ystävällistä ja 

kohteliasta, heistä välittyy positiivisuus ja henkilökuntaa on helppo 

lähestyä. Myös muut palvelutekijät ovat hyvällä tasolla.

Matalimmat arviot, nekin hyvällä tasolla, tulevat aktiivisesta avun ja 

palvelun tarjoamisesta koko kirjastotilassa sekä innostuksen 

välittymisestä asiakkaille.

Naisten ja miesten arvioissa ei ole eroa, taso on molemmilla erittäin 

hyvä/hyvä. 

Sen sijaan 15-29 –vuotiaiden kokemukset henkilökunnan toiminnasta 

ovat selvästi muita ikäryhmiä kriittisemmät ja toisaalta yli 45 –

vuotiaiden jonkin verran keskimääräistä paremmat.

Asiakkaat osaavat arvioida hyvin suurinta osaa kysytyistä 

asiakaspalvelutekijöistä. Joukossa on kuitenkin asioita, jotka 

polarisoivat asiakaskuntaa/joiden arviointi on monelle vaikeaa. Tämä 

näkyy ”ei osaa sanoa” osuuksien suuresta määrästä. 

Syynä tähän on ilmeisesti se, että nämä palvelut ovat tavallaan ”piilossa” 

monilta kirjastoa vähemmän käyttäviltä asiakkailta.

Näitä osalta asiakaskuntaa  piilossa olevia asioita ovat:

• aktiivinen avun tarjoaminen kiinnostavien aineistojen ja asioiden 

etsimisessä ja tietohauissa (muut paitsi aktiivisimmat kirjaston 

käyttäjät)

• innostuksen näyttäminen työssä (muut paitsi aktiivisimmat kirjaston 

käyttäjät)

• osaaminen kiinnostavien vaihtoehtojen ja suositusten löytämisessä 

(kaikki käyttäjät) 

• avun tarjoaminen tietoteknisissä asioissa ja ongelmatilanteissa (kaikki 

käyttäjät).

Näiden osalta kirjaston pitäisi toimia nykyistä aktiivisemmin, mutta 

kuitenkin hienovaraisesti.

Asiakaspalvelun arviointi, huomioita
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Asiakaspalvelun arviointi
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Henkilökunta on aina ystävällistä ja kohteliasta

Henkilökunta on positiivista ja helposti lähestyttävää

Henkilökunta on laaja-alaisesti asiantuntevaa ja perehtynyttä työhönsä

Henkilökunta auttaa aktiivisesti kiinnostavien aineistojen ja asioiden
etsimisessä ja tietohauissa

Henkilökunta on kiinnostunut kuuntelemaan asiani ja ymmärtää mihin
tarvitsen apua

Henkilökunta on helposti lähestyttävää

Kirjaston henkilökunta on helppo löytää ja tunnistaa kirjastossa

Kirjastossa on aina helppo saada henkilökohtaista palvelua

Henkilökunnalla on aikaa auttaa ja palvella minua

Henkilökunta tarjoaa aktiivisesti apua ja palvelua koko kirjastotilassa

Henkilökunta on innostunut työstään

Henkilökunta osaa löytää minua kiinnostavia vaihtoehtoja ja suosituksia

Henkilökunnalta saa apua tietoteknisissä asioissa ja ongelmatilanteissa

KAIKKI (n=558)
Muutama krt/v. /harvemmin (n=228)
Kuukausittain (n=153)
2-3 kertaa/kk tai useammin (n=176)

Miten arvioisit useimmin käyttämäsi kirjaston henkilökuntaa?

KIRJASTON KÄYTTÖ:

KAIKKI (n=558)

Täysin samaa mieltä (5)



Asiakaspalvelun arviointi, kokonaistarkastelu
Vaikka asiakaspalvelu arvioidaan erittäin hyväksi, vaikuta ympyröityihin asioihin 

17Pirkanmaan ja Keski-Suomen kehittämiskirjasto 

Väestötutkimus 2018

Henkilökunta on laaja-
alaisesti asiantuntevaa ja 

perehtynyttä työhönsä

Henkilökunta on 
kiinnostunut 

kuuntelemaan asiani ja 
ymmärtää mihin 
tarvitsen apua

Henkilökunta auttaa 
aktiivisesti kiinnostavien 

aineistojen ja asioiden 
etsimisessä ja 
tietohauissa

Henkilökunta on aina 
ystävällistä ja kohteliasta

Kirjastossa on aina 
helppo saada 

henkilökohtaista palvelua Henkilökunta on 
positiivista ja helposti 

lähestyttävää

Henkilökunta tarjoaa 
aktiivisesti apua ja 

palvelua koko 
kirjastotilassa

Henkilökunta osaa löytää 
minua kiinnostavia 

vaihtoehtoja ja 
suosituksia

Henkilökunta on 
innostunut työstään

Henkilökunnalla on aikaa 
auttaa ja palvella minua

Kirjaston henkilökunta on 
helppo löytää ja 

tunnistaa kirjastossa

Henkilökunnalta saa apua 
tietoteknisissä asioissa ja 

ongelmatilanteissa

Henkilökunta on helposti 
lähestyttävää

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Miten arvioisit useimmin käyttämäsi kirjaston henkilökuntaa?

Täysin samaa mieltä (5)

V
a
ik

u
tu

s
k
e
rr

o
in

Vaikuttaa asioinnin 

hoitumiseen

Vaikuttaa positiiviseen 

tunteeseen

Vaikuttaa itseluottamukseen 

Kirjaston käyttäjänä

Kehitä Ylläpidä aktiivisesti

Varmista tasoToissijaiset 

kehittämiskohteet



Kuinka myönteisesti suhtautuisi siihen, että kirjaston henkilökunta suosittelisi aktiivisesti 

sinua kiinnostavia vaihtoehtoja kirjaston tarjonnasta
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Kuinka myönteisesti suhtautuisi siihen, että 
kirjaston henkilökunta suosittelisi aktiivisesti sinua 
kiinnostavia vaihtoehtoja kirjaston tarjonnasta?

%

KAIKKI (n=614)• Enemmistö suhtautuu aktiiviseen vaihtoehtojen 

suosittelemiseen positiivisesti. Kielteisesti ajatukseen 

suhtautuu noin viidennes kirjaston käyttäjistä.

• Naiset suhtautuvat ajatukseen jonkin verran 

positiivisemmin kuin miehet.

• Ajatus aktiivisesta suosittelusta on mieluisampi 

vanhemmille kuin nuoremmille asiakkaille.

•



Onko kirjaston henkilökunta oma-aloitteisesti suositellut kiinnostavia asioita kirjaston 
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KAIKKI (n=607)
• Kirjaston henkilökunta on oma-aloitteisesti suositellut 

kiinnostavia asioita kirjaston tarjonnasta joka neljännelle 

kirjaston käyttäjälle.

• Miehet ovat saaneet enemmän suosituksia kuin naiset ja 

vanhemmat asiakkaat selvästi useammin kuin nuoret.

• Oma-aloitteinen suosittelu näyttäisi olevan yleisempää 

harvaanasutuilla alueilla kuin kaupungeissa.



Asiakaspalvelukanavat



Asiakaspalvelukanavien käyttö
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Asiakaspalvelutiski(-t) ja muu
kasvokkainen asiakaspalvelu

Kirjaston nettisivut

Verkkokirjasto

Chat

Puhelinpalvelu

Some (facebook, instagram, twitter,
youtube)

Sähköpostin lähettäminen kirjastoon

Kirjaston palautelomake

En osaa sanoa

Mitä asiointitavoista on käyttänyt etsiessään tietoa kirjaston aineistoista? (n=558)

Tärkein tapa etsiä tietoa kirjaston aineistoista (n=494)

Mitä asiointitavoista on käyttänyt etsiessään tietoa kirjaston aineistoista? (n=558)

Tärkein tapa etsiä tietoa kirjaston aineistoista (n=494)
• Asiakaspalvelutiski ja muu 

kasvokkainen asiakaspalvelu on 

eniten käytetty ja tärkein tapa etsiä 

tietoa kirjaston aineistoista.

 Naiset, paljon kirjastoa käyttävät ja 

yli 60 –vuotiaat ovat käyttäneet 

henkilökohtaista asiakaspalvelua 

muita useammin. 

• Seuraavaksi yleisimmät asiointitavat 

ovat kirjaston nettisivut ja 

verkkokirjasto. Muut asiointitavat 

saavat vain hajaääniä.

 15-29 –vuotiaat ja kaksin puolison 

kanssa asuvat ovat suosineet muita 

useammin kirjaston nettisivuja ja 30-

44 –vuotiaat ja lapsiperheet 

verkkokirjastoa.



• Lähes viidennes (18%) käyttää kirjaston netissä olevia 

palveluja vähintään pari kolme kertaa kuussa

• 40% ei käytä näitä palveluja juuri lainkaan.

• Käyttö korostuu: 

• naiset, 15-29 –vuotiaat

• 30-44 –vuotiaat

• akateemisesti koulutetut

• sosiaalista mediaa säännöllisesti käyttävät

• lapsiperheet

• Käyttö muita vähäisempää: 

• miehet

• yli 60 –vuotiaat

• ei käytä sosiaalista mediaa  

Kirjaston netissä olevien palvelujen käyttäminen viimeksi kuluneen vuoden aikana
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KAIKKI (n=730)



Useimmiten kirjaston sähköisiä palveluja käytetään kannettavalla tai 

pöytätietokoneella. Yli viidennes käyttää palveluja joko älypuhelimella tai 

tabletilla.

Älypuhelinta käytävät muita useammin naiset, alle 44 –vuotiaat ja lapsiperheet.  

Yli kolmannes kaikista 

pirkanmaalaisista ja keskisuomalaisista                                                 

käyttäisi kirjaston palveluja mobiiliapplikaatiolla.

Hieman suurempi joukko ei todennäköisesti käyttäisi applikaatioita.

Todennäköisimmin applikaatiota käyttäisivät 15-44 –vuotiaat sekä ne, jotka jo 

tällä hetkellä käyttävät ahkerimmin kirjaston sähköisiä palveluja.

Millä laitteella useimmiten käyttää kirjaston sähköisiä/netissä olevia palveluja
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KAIKKI (n=730)



• Yli puolet kaikista 15-79 –vuotiaista 

pirkanmaalaisista ja keskisuomalaisista 

käyttää Facbookia. Youtubea käyttää noin 

kolmannes ja Instagramia 28%.

• Noin neljännes ilmoittaa ettei käytä 

säännöllisesti mitään sosiaalista mediaa.

• Keskimääräistä enemmän sosiaalista mediaa 

käyttävät 
• 15-29 –vuotiaat

• 30-44 –vuotiaat

• tamperelaiset

• akateemisesti koulutetut

• lapsiperheiden edustajat 

• ne jotka käyttävät kuukausittain kirjaston 

nettipalveluja

Sosiaalisen median säännöllinen käyttö
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Facebook

Youtube

Instagram

Twitter

Jokin muu, mikä?

En osaa sanoa

En käytä säännöllisesti mitään
sosiaalista mediaa

Sosiaalisen median säännöllinen käyttö

KAIKKI (n=730)

Useimmin kirjasto on nähty Facebookissa. Siellä sen haluttaisiin myös 

näkyvän nykyistä enemmän.

Peräti 70% kirjastonkäyttäjistä ei ole törmännyt kirjastoon sosiaalisessa 

mediassa. Toisaalta 29% ei haluaisi kirjaston näkyvän missään some-

kanavassa nykyistä enemmän.



Asiakaspalvelijan tunnistettavuus



Paras keino henkilökunnan tunnistamiseen
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Henkilökunnan tunnistaminen ei ole minulle ongelma

Henkilökunnan nimikyltti

Jokin asuste työntekijän arkivaatteiden lisäksi, esim.
kirjaston tunnuksella varustettu liivi tai huivi

Kirjaston henkilökunnan yhtenäinen työasu

Kirjaston kaulanauha tai muu vastaava

Henkilökunnan tunnistaminen tai löytäminen ei ole
minulle tärkeää

Jokin muu tapa tunnistaa, mikä?

En osaa sanoa

Paras keino henkilökunnan tunnistamiseen

KAIKKI (n=626)
• Lähes joka kolmas ilmoittaa, että 

henkilökunnan tunnistaminen ei ole itselle 

ongelma.

• Henkilökunnan tunnistaminen tai 

löytäminen on kuitenkin kaikille tärkeä asia.

• Parhaan keinona tunnistamiseen pidetään 

nimikylttiä ja/tai jotain asustetta 

arkivaatteiden lisäksi.

• Yhtenäistä työasua kannattaa vain 13% 

kirjaston käyttäjistä. 

• On hyvä huomata, että tunnistamista ei 

pidetä ongelmana pääosin niissä ryhmissä, 

joiden aktiivisuus/kokemus kirjaston 

käytössä on suurinta.



OMATOIMISUUS 

AKTIIVINEN/PASSIIVINEN

• Kasvomuisti eli tunnen 

kirjaston henkilökunnan

• Kysyn suoraan: ”Oletko 

töissä täällä?”

• Toivon, että joku tulisi 

vastaan ja huomaisi

• Jonotan tiskille, siihen 

tulee ennen pitkää joku

VAATETUKSEN 

VISUAALISET VIHJEET

• Talvisin heillä ei ole 

ulkovaatteita ja on 

sisäkengät jalassa

• Nimilappu tai -kyltti 

kaulassa ja siinä näkyy 

kirjaston logo

• Jokin yhtenevä asu tai 

paita

• Liivi tms. työasu voisi olla 

kiva

KÄYTÖKSEN JA 

ASENTEEN TARKKAILU

• Ovat jotenkin ”sen 

näköisiä”, jotain 

katseessa

• Kasvot kääntyneenä 

tilaan, ei kirjoihin päin

• Eri rytmi tekemisessä ja 

olemisessa, ei ole 

”omassa kuplassa”

TYÖTEHTÄVIEN 

MONITOROINTI

• Hyllyttää kirjoja

• On kärryjen kanssa

• Palvelee asiakasta

• Lajittelee tai tekee muita 

töitä

Miten löytää kirjastosta asiakaspalvelija, joka ei ole tiskillä

Asiakkaitten tyypillisimpiä strategioita…

Asiakasymmärrystyöpajojen yhteenveto 280518 19



Asiakaspalvelun arviointi, kokonaistarkastelu
Vaikka asiakaspalvelu arvioidaan erittäin hyväksi, vaikuta ympyröityihin asioihin 
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Henkilökunta on laaja-
alaisesti asiantuntevaa ja 

perehtynyttä työhönsä

Henkilökunta on 
kiinnostunut 
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ymmärtää mihin 
tarvitsen apua
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aktiivisesti kiinnostavien 
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tietohauissa
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Kirjastossa on aina 
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lähestyttävää
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tietoteknisissä asioissa ja 

ongelmatilanteissa

Henkilökunta on helposti 
lähestyttävää
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Kirjaston tulevaisuudenkuva



Eniten kirjaston käytön arvioidaan lisääntyvän jos 

kirjastokortilla saisi lukea e-kirjoja, e-lehtiä ja katsella elokuvia 

verkossa. Tämä mahdollisuus lisäisi eniten myös 

satunnaisesti käyttävien ja käyttämättömien kirjaston käyttöä.

Paljon kirjastoa käyttävät arvostaisivat erityisesti aikaisempaa 

laajempaa, itseä kiinnostavaa valikoimaa ja kirjastoon 

pääsemistä omatoimisesti aukioloaikojen ulkopuolella. 

Kuukausittain käyttäviä puhuttelisi mahdollisuus tuttujen 

tapaamiseen kahvilan tapaan, hyvät työskentelytilat ja 

välineet, helpommat verkkopalvelut, erilainen toiminta ja 

tarvittaessa erityisen tehokas asiointi.

Mikä saisi käyttämään kirjastoa enemmän
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Mikä saisi käyttämään kirjastoa enemmän
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Kirjastokortilla saisi lukea e-kirjoja ja e-lehtiä sekä katsella elokuvia verkossa

Kirjastossa olisi tarpeeksi kirjoja, musiikkia jne. sinua kiinnostavista aiheista

Kirjastossa olisi mielenkiintoisia konsertteja tai esityksiä

Kirjasto olisi auki sinulle sopivana aikana

Kirjastoon pääsisi omatoimisesti aukioloaikojen ulkopuolellakin

Saisit mielenkiintoiset kirjat, elokuvat, levyt jne. nopeammin

Kirjasto olisi lähempänä tai parempien kulkuyhteyksien päässä

Voisit lainata kirjastosta kotiin laitteita ja harrastusvälineitä

Voisit kirjastossa tavata tuttujasi ja viettää aikaa kahvilan tapaan

Kirjastossa olisi hyvät työskentelytilat ja välineitä

Kirjaston palvelut verkossa olisivat helpommin käytettäviä

Kirjasto järjestäisi harrastuskerhoja tai harrastustoimintaa

Kirjastossa asiointi olisi tarvittaessa todella nopeaa ja tehokasta

Kirjasto neuvoisi sähköisisten palvelujen käytössä (esim. kunnan…

Kirjasto tarjoaisi nopean langattoman verkon käyttöösi

Kirjastossa saisi enemmän henkilökohtaista palvelua ja opastusta

Henkilökunta olisi ystävällisempää ja aktiivisempaa

Kirjastossa olisi enemmän hiljaista tilaa

Kirjastossa neuvottaisiin matkapuhelimen tai tabletin käytössä

Kirjastossa olisi soittimia asiakkaiden käyttöön

Kirjastossa olisi pelikoneita tai -konsoleita

KAIKKI (n=730) Muutama krt/v. /harvemmin (n=277)

Kuukausittain (n=153) 2-3 kertaa/kk tai useammin (n=176)

Ei ole käyttänyt kirjastoa (n=116)

Käyttäisitkö kirjastoa enemmän, jos seuraava asia toteutuisi?

KIRJASTON KÄYTTÖ:

KAIKKI (n=730) Käyttäisin enemmän



Kysytyistä tulevaisuuden palveluista suosituin on omatoimi-

/itsepalvelukirjasto. 

Sen jälkeen suosituimmiksi nousevat varausten 

noutoautomaatit, kirja-automaatti, suosikkilistat/personoidut 

suositukset ja henkilökohtaisen asiakaspalvelun lisäämineen 

ja erikoistuminen.

Ei-käyttäjien kannalta kiinnostavimpia tulevaisuuden palveluja 

ovat itsepalvelukirjastot ja kirja-automaatit.

Useimmin kirjastoa käyttävät toivovat itsepalvelukirjastojen 

lisäksi suosikkilistoja/personoituja suosituksia sekä 

osaamiseltaan erikoistuneita asiakaspalveluhenkilöitä sekä 

yleensäkin enemmän henkilökohtaisia asiakaspalvelijoita.

Mitä palveluja kirjaston pitäisi tarjota tulevaisuudessa
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Mitä palveluja kirjaston pitäisi tarjota tulevaisuudessa
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Itsepalvelu/omatoimikirjastot

Varausten noutoautomaatit esim. kauppakeskuksissa (vrt.…

"Kirja-automaatti" (nappia painamalla saa valitsemansa kirjan)

Suosikkilistat/personoidut suositukset

Enemmän henkilökohtaisia asiakaspalvelijoita

Osaamiseltaan erikoistuneet asiakaspalveluhenkilöt

Kotipalvelut - kirjaston kotiinkuljetus

Laajat oheispalvelut (esim. ravintola)

24/7 -asiakaspalvelu

Tietokirjojen sisällön kiteytyspalvelu (tekoäly)

Nopean tiedonhaun huone chat-kanavassa

Robotti tai tekoälyllä varustettu "asiakaspalvelija"

Asiakaspalvelu videoyhteydellä

Jokin muu, mikä?

En osaa sanoa

KAIKKI (n=730) Muutama krt/v. /harvemmin (n=277)

Kuukausittain (n=153) 2-3 kertaa/kk tai useammin (n=176)

Ei ole käyttänyt kirjastoa (n=116)

Mitä palveluja kirjaston pitäisi tarjota tulevaisuudessa?

KIRJASTON KÄYTTÖ:

KAIKKI (n=730)



Laajasti ja helposti saatavilla, esim some, internet jne.

 Kaikille saatavilla: palvelukieli mahdollisuus valita.

Vapaus valita itselleen sopiva kanava

Kieliversiot, globaalius

Sähköinen aineisto kehittyy ja laajentuu, kotoa voi saada 

vastauksen yhä useampaan kysymykseen. 

E-palveluiden käyttö lisääntyy

 e-äänikirjoja lisää

 lehtiä

Kotipalvelut lisääntyy

Itsepalvelukirjastot/ omatoimikirjastot

Chattihuoneet eri tarpeille

 omat chattikanavat esim. nopea tiedonhaku-huone

Asiakaspalvelukanavat 2030

Asiakasymmärrystyöpajojen yhteenveto 280518

Henkilökunnan asiantuntijuuden erikoistuminen

Robotiikka, e-taulut kirjaston miljöössä

Tekoäly

 Kiteyttävät kirjat

 Suosittelevat

 Löytää aineistosta haettavat asia

”Kirja-automaatti”  nappia painamalla

Hakemisen henkilökohtaisuus (räätälöinti)

 robotti ehdottaa

 yhdistää someen

 suosittelut myös ystävä-piiristä

Mutta kuitenkin, ihmiset vielä opastamassa 

kirjastoissa!
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Nettisivujen käytettävyyden kehittäminen

Sähköiset palvelukanavat

 24/7 palvelua

 Chat: päivällä asiakaspalvelija, muuten robotti (jos ei osaa, 
niin pyytää henkilön paikalle)

 Some: kysymys/vastaus arkisto

Sähköinen aineisto korvaa/täydentää fyysisiä kirjoja.

Aineisto helppo saada (e.g. Pakettiautomaatti)

Asiakaspalvelija ”hyllyjen välissä”

 ei jonotusta

 ”kädestä pitäen”  lisäarvo

Ne, jotka haluavat palvelua paikan päällä

• Henkilöt pystyvät entistä enemmän itse tutkia

• Haluavat erityistä vankkaa asiantuntemasta

• Odottavat erityisen hyvää asiakaspalvelua

Asiakasprofiilit

 suositukset käytön perusteella

 suosikkilistan tulostaminen

Laajemmat aukioloajat: myös illat ja viikonloput 

 Hologrammipalvelu/chatti aina saatavilla.

Palveluiden laajentaminen:

 Muita palveluita yhdistetään kirjastoon

 Eväs- ja juoma-automaatti

 Kirjastoverkko laajentuu ja lainaus mahdollista kauempaakin

Monipuoliset palvelut: kohtaamispaikka, ”olohuone”

 Ihmisiä tarvitaan edelleen  

Halutaan säilyttää myös perinteinen kirjasto 

(fyysinen kontakti tärkeää)

Paras mahdollinen asiakaspalvelu 2030
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Kirjaston tulisi tulla entistä selkeämmin ihmisen tykö –

aloitteellisesti, aktiivisesti, antaen asiakkaille vapauden 

kustomoida oma kirjastokokemuksensa!

Kirjaston kehittämisessä kannattaa kiinnittää huomiota 

asiakaspalvelutekijöihin, jotka voimakkaimmin rakentavat sekä 

positiivista tunnekokemusta että kirjastosuhdetta asiakkaissa.



Kiitokset
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