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Tutkimuksen tulokset asiakaspalvelusta

•https://pikeextra.wordpress.com/hankkeet/asiakaspalvelu/

https://pikeextra.wordpress.com/hankkeet/asiakaspalvelu/


Kulttuuria kehittämään
Yhteinen työskentely



Asiakkaat: Mistä saamme kii-ävää palaute-a?
(Tampere)

Organisaation onnistumiset
• Tilat ovat täynnä ja ihmiset 

löytävät kirjastoihin
• Lukukoirapalvelu
• Omatoimikirjaston aukioloajat 

(illat ja viikonloput)
• Rauhallinen tila saa kiitosta
• Kirjastoauton palvelu ”vain 

meidän liikuntarajoitteisten 
vuoksi” 
• Esimiehen/kuntajohtajan 

julkisesti antama kiitos
• Kuntouttava työtoiminta ja 

siinä onnistumiset
• Pystymme auttamaan 

erityisryhmiin kuuluvia 
asiakkaita

Henkilökohtaiset 
onnistumiset
• KommenAt kuten:  ”Teillä on 

ihana henkilökunta”
• ”Teille on ihana tulla”
• Ahaa-elämyksen 

tuoEaminen asiakkaalle
• Asiakas löysi jotain uuEa!
• Suositukset uudesta 

kirjasarjasta asiakkaalle
• Asiakkaan mieliala muuEuu
• Pikkupojan spontaani 

tuuletus J
• Vaikeuksien kauEa voiEoon, 

yhteinen onnistuminen 
asiakkaan kanssa
• Tiedonhaku yhdessä 

asiakkaan kanssa, ”käAlönä 
toimiminen”

Miten jaamme palaute-a? 
• Ruusan Ruusu 
• SuullisesA kollegoille
• Palautevihko Askillä: voisiko 

tehdä näkyväksi myös 
asiakkaille? 
• Ilmoitustaulu
• Jyväskylän kaupungin 

palautepalvelu verkkosivuilla

Uusia ideoita: 
• Viikon onnistuminen
• Kahvihuoneessa näkyväsA
• Facebookissa 

asiakaspalauEeiden 
jakaminen
• Skypen viesAtoiminnon 

hyödyntäminen 



Asiakkaat: Mistä saamme kiittävää palautetta?
(Jyväskylä)

Organisaation onnistumiset
• Uudet tilat saaneet kiitosta: 

”Tila tekee onnelliseksi” niin 
asiakkaat kuin henkilöstönkin
• Hyvä varausjärjestelmä saa 

kiitosta
• Omatoimikirjaston aukioloajat 

(illat ja viikonloput)
• Rauhallinen tila saa kiitosta
• Kirjastoauton palvelu ”vain 

meidän liikuntarajoitteisten 
vuoksi” 
• Kaukopalvelu: nopea ja 

toimiva

Henkilökohtaiset onnistumiset
• Apua netin käyttöön + 

muuhunkin, ”täyden palvelun 
talo”
• Suositukset uudesta 

kirjasarjasta asiakkaalle: oli 
tosi tyytyväinen
• Mobiilipalvelun käyttöapu 

asiakkaan kanssa
• Lukuvinkit vakiasiakkaalle: 

luottohenkilö esiteltiin 
johtajalle töissä 
• Kirjavinkkaamo: kaikki lapset 

halusivat saman kirjan!

Miten jaamme palautetta? 
• Suullisesti kollegoille
• Palautevihko tiskillä: voisiko 

tehdä näkyväksi myös asiakkaille? 
• Kehut toisen henkilölle, kerroin 

ne hänelle itselleen eteenpäin
• Ilmoitustaulu
• Jyväskylän kaupungin 

palautepalvelu verkkosivuilla

Uusia ideoita: 
• Viikon onnistuminen
• Kahvihuoneessa näkyvästi
• Facebookissa asiakaspalautteiden 

jakaminen
• Skypen viestitoiminnon 

hyödyntäminen 



Mitä asiakkaat toivovat meiltä?

• Päivystysajat
• Tiedotus ja vuorovaikutus
• Tapahtumat ja työpajat
• ”Kevytvinkkaus”
• Henkilökohtainen suosittelu
• Tekniikan laaja hyödyntäminen
• Uudet asiakkaat: 

kansalaisyhteiskunnan 
järjestäytyminen
• Esteetön sisäänkäynti ja tilat

• Aineiston varaaminen 
• Ilmoitukset sähköpos@lla ja tekstarilla
• Tilavaraukset kirjaston verkkosivuilta
• Selkovies@ntää 
• Kor@n haku sähköises@?
• Puhelin @skissä? 
• Sähköiset lukupiirit ja lukuneuvonta
• Ryhmien vetäminen
• >> tarvitaan sosiaalista lukutaitoa



Asiakkaat
Osataan hyvin
• peruskirjastotyöt
• kokoelmatyö
• tietopalvelu, 

tiedonhaku
• lainaus-

/palautustoiminnot

• asiakkaan kohtaaminen
• asiakaspalvelu
• tasavertaisuus
• erilaiset ihmiset

• Auttaa asiakkaita J

Parannettavaa ja 
opittavaa
• laaja saavutettavuus
• asiakkaat erilaisia 

kirjastosta riippuen
• laajentunut Celia

• rohkea tapa lähestyä, 
vaatimattomuudesta 
eroon
• Sisään tulevan aineiston 

käsittelyn nopeuttaminen
• Tärkeää se, mikä näkyy 

asiakkaallemme (ei se 
miten me sen teemme)

Tulevaisuudessa: 
valikoiman laajennus
• ajankohtaisuus painottuu
• ”eräkirjasto”, retkeily 

trendinä
•Monikielisyys, erit. 

englanti
• lisää VIP-lainoja
• hyvä lehtikokoelma
• digilehdet
• e-aineiston 

hyödyntäminen
• e-kirjat ja -äänikirjat
• lukion kurssi- ja 

pääsykoekirjat
• liikuntavälineiden lainaus
•mikkejä yms. 

lainattavaksi



Onko näkyvissä signaaleja kokonaan 
uusista asiakasryhmistä?
• erityisryhmien luonteva kohtaaminen
• nepsy-välineet
• Pirkanmaan erilaisten oppijoiden päivystys
• seniorien vertaistuellinen digiopastus
• ulkomaalaiset opettajat

• eri kul6uurien kohtaaminen ja huomioin7
• maahanmuuttajien huomiointi
• suomen kielen oppimateriaalit
• tietotekniset valmiudet
• tulkki

• lapset
• Satutunnit
• vauvat mukaan
• tapahtumat
• Kirjastossa kumittelee -rastirata

• soittamisesta kiinnostuneille suunnattu 
toiminta

• pelikaverit, aikuiskontakti

• yhteistyö asiakkaiden kanssa
• yhteisöllisyys keskinäisissä kohtaamisissa
• asiakkaat toimijoina ja rahoittajina
• yhteistyö palvelujen suunnittelussa 
• kaupallisuus: musiikki, esiintyjät
• järjestöt, esim. SPR
• yliopisto-opiskelijat
• työväenopiston kurssien opiskelijat

• kiinnostus vaihdantatalouteen ja kierrätykseen
• eri palvelujen jalkautuminen
• terveys
• pankit

• erilaisia tapoja auttaa
• lomakkeiden täyttö
• läksyt
• opinnäytteet
• tiedonhaku
• etätentit ja -opiskelu



Henkilöstö
Mitä osaamme hyvin? 

Mitä uu5a haluamme oppia?
Tarvitsemmeko uusia osaajia?

Mihin keskitymme? (Ydintehtävät)
Mitä jätämme pois?



Yleisen kirjaston tehtävänä
1) Tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin
2) Ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa
3) Edistää lukemista ja kirjallisuutta
4) Tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön 
sekä monipuoliseen lukutaitoon
5) Tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja 
kansalaistoimintaan
6) Edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Finlex https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492


Henkilöstö
Osaamme
• monipuolisuus on vahvuus
• sisällön avaaminen kaikille
• tavallinen arki
• perinteinen tiskityöskentely ja 

asiakaspalvelu
• yhteistyö
• Koulut, päiväkodit
• tiedonhaku
• aineistojen hallinta
• Yhteistyötaidot verkostoissa toimimiseen
Keskitymme
• Työhyvinvointi & oman työn suunnittelu 

muutosten keskellä 
• Osaamisen jakaminen

Paranne1avaa ja opi1avaa
• Asiakkaiden kohtaaminen kirjastojen 

ulkopuolella, esim. kerhot, vanhempainillat, 
kauppakeskukset, vastaano=okeskukset
• Kohdeyleisön laajentaminen
• Kielitaito ja monikul=uurisuus
• riittääkö englanti?
• kunnan tukemat kieliopinnot kirjastojen 

työntekijöille
• maahanmuuttajatyöntekijät
• Osaamisen laajentaminen kirjastoalan 

koulutuksen rinnalle
• sosiaaliala, nuorisotyö
• tapahtumatuotanto
• digitaidot
• pedagogiset valmiudet
• Miten tuomme osaamistamme esiin + mitä 

kaikkea kirjasto tarjoaa
• Selkokielinen viesBntä



Uusia osaajia ja osaamista tarvitaan
• nuorisotyöntekijät
• ope/aja/kirjastopedagogi
• AV-tekniikan osaajat
• tapahtumatuo/ajat
• :etotekniikan osaajat ja 

ns. digitalkkarit
•markkinoinnin ja vies:nnän 

amma>laiset

• Erityises1 nuorten kohtaaminen
• vinkkaaminen, innostaminen
• lukupiirit
• vinkit myös opettajille
• tiedonhaun taitojen opettaminen

• Oman osaamisen rajat
• taito kieltäytyä
• rajan vetäminen
• Luovutaan amma>hierarkioista
• Tulevaisuuden ja trendien ennakoin:
• Syvä :etopalvelu
• Tietokantaopastus
• Henkilökohtainen opastus

• Talon sisäinen IT-osaaminen
• tietotekniikan ja uusien järjestelmien 

hallitseminen



Teknologia 
Käytössä olevat asiakaspalvelun kanavat?

Some-kanavat?

Kanavat, jotka ovat käytössä joissain kirjastoissa? (mutta ei kaikissa)
Kokonaan uudet kanavat? 



Teknologia
Osataan
• laiteopastus

Parannettavaa ja opittavaa
• hyvän nettiyhteyden tarjoaminen
• digitaitojen parantaminen ja laajentaminen
• organisaation sisäisen tiedotuksen merkitys
• ajankohtaisuus
• verkkokirjasto
• nopeus ja tehokkuus
• tietopalvelu verkossa
• käytettävyyden parantaminen
• peliosaaminen 
• laitekoulutus
• sisältö
• kokeilukulttuurin salliminen

Monikanavaisuuden kehi7äminen vies:nnässä
• suora kontak6
• pois 6skin takaa
• puhelin
• vastaajavies6t
• teks6vies6
• sähköpos6
• verkkosivut
• Chat!!

• sosiaalinen media
• Facebook, Instagram, Twi?er, Snapchat
• YouTube
• aineiston esi?ely
• trailerit kirjastoista
• Skype-asioin6



Teknologia 
Sosiaalinen media haltuun
• eri kanavien käy+äjäryhmät erilaiset, esim. 

Facebook vs. Instagram
• Ovatko kirjastot siellä, missä 

nuoretkin?
• organisaa:on hierarkian aiheu+amien 

ongelmien huomioin:
• kaupungin some > 

kaupunginkirjaston some > 
lähikirjaston some

•Molemminpuolinen yhteistyö Ylen 
kanssa

• Henkilökohtainen vies:ntä
• What’sApp
• Täsmä:edotus

• asiakaspalautelomakkeet
• ilmoitustaulut
• kirjasto-autot
• julisteet ulko-ovissa, standeilla, julkisen

• uudet kanavat ja palvelut
• Mitä lukisin -palvelu

• yhteinen tapahtuma:edotus muiden palvelujen kanssa
• paikalliset kanavat
• julkisten toimijoiden kanavat
• esim. Rock-Wax striimit

• kaupungin tapahtumakalenteri
• paikallislehdet
• Aamulehden teks:vies:palsta
• ilmoitukset

• julkinen liikenne
• Tampereen uusi ra:kka



Rakenteet ja prosessit 
Mitkä näistä tukevat asiakaslähtöisen kulttuurin rakentamista? 

Täytyykö jotain muuttaa? 
Kuka näihin vaikuttaa? 



Rakenteet ja prosessit 
Osataan
• PIKI-brändi
• kirjastojen persoonallisuus
• PIKI-yhteistyö ja yhteisöllisyys

Parannettavaa ja opittavaa
• perusteellinen suunnittelu
• saavutettavuus
• liikkuva kirjasto
• POP UP -kirjasto
• pitkät aukioloajat
• aktiivinen, asiakaslähtöinen asiakaspalvelu
• henkilöstölle aikaa syventymiseen
• sisältöjen tuntemus vapaa-ajan 

harrastuneisuuden parissa

• markkinoin< ja vies<ntä
• esimiestyön vaikutus
• henkilöstön rakenteiden ja toimintakul=uurin 

muutos
• asiakaspalvelijat ympäri kirjastotilaa
• turha hierarkia pois
• isommat johtajat lähemmäs arkea
• erikoistunut henkilöstö eri osastoille ja niitä 

vastaaville kohderyhmille
• henkilökuntaa Tampereen pääkirjaston 

tietokoneosastolle

• maalaisjärjen käy=ö salli=ua, esim. 
maksuasiat
• Verkostomainen yhteistyö, mm. koulujen ja 

kun<en eri yksiköiden kanssa



Rakenteet & Prosessit
• looginen ja toimiva hyllyvarausten haku
• kelluvan kokoelman soveltaminen
• Palveleeko YKL asiakkaita?
• kirjanvaihtohylly

• Tilojen kehi2äminen
• arkkitehdin vaikutus
• viihtyisyys ja ajanmukaisuus
• pienen budjetin muutokset myös mahdollisia

• äänimaailman huomiointi
• mahdollisuus olla rauhassa
• rauhallinen lukutila

• palaveri-, kokous- ja puhelutilat
• riittävän suuri koko suhteessa 

asiakasryhmään, esim. lastenosastot
• opasteet asiakkaan näkökulmasta
• esteettömyys
• fyysinen tila
• itsepalvelun helppous

• etätyöntekijöiden huomiointi
• tilat
• nettiyhteys
• hiljaisuus
• kahvi
• tietyt ajat



Tavoitteet toiminnaksi 
Yhteinen tiekartta asiakaslähtöisen kulttuurin pohjaksi 





Tiekartta tavoitteiden konkretisoimiseksi

• Yhden sivun tiivistetty yhteenveto kehittämistyön kulusta
•Kuvattu selkeästi yleiskielellä

•Kuvaa kokonaisuuden ja kaikki tarvittavat etapit, joiden kautta päästään 
tavoitteisiin

• Tiekarttaa käytetään kommunikoinnissa mm. henkilöstölle, johdolle ja 
sidosryhmille



Merkitkää )ekartalle tavoite ja lähtöpiste

1.) Mikä on tavoite? Mitä kohti mennään? 

2.) Miten kuvaat lähtötilannetta? 
Miten se eroaa tavoitetilasta?

12/2019

2. Tämä hetki

LÄHTÖTILANNE: Tyytyväisiä 
vakiasiakkaita, nuoret ja uudet 
asiakasryhmät hakusessa

Asiakastieto puutteellista, 
nykyiset asiakkaat saavat tosi 
hyvää palvelua

TAVOITETILA: 
Kaikissa kanavissa 
läsnäoleva, syventyvä ja 
pedagogisesti toimiva 
asiakaspalvelu

Aktiivinen ASPA, jossa 
asiakkaan näkökulma 
mukana

Pysymme relevantteina 
yhteiskunnassa

Olemme läsnä





Tiekarttaan välietapit asiakaslähtöisen 
kulttuurin saavuttamiseksi

3) Kuvaa kaikki tarvittavat etapit, joiden    
kautta päästään tavoitteisiin. 

Mitä muutos edellyttää henkilöstön ja           
osaamisen kannalta?

1.

2. 



Tiekar'a asiakaslähtöiseen kul'uuriin: Henkilöstö ja osaaminen
TAVOITETILA: 

Kaikissa kanavissa 
läsnäoleva, syventyvä ja 
pedagogises< toimiva 

asiakaspalvelu

LÄHTÖTILANNE: 

Tyytyväisiä 
vakiasiakkaita, 
nuoret ja uudet 

asiakasryhmät 
hakusessa

Tavoitteista 

keskustelu 
työpaikoilla >> 
yhteinen 

tahtotila 

Henkilökunnan on 

lisättävä 
verkkokirjaston 
käyttöä työssään

Hereillä oleva, 

utelias asenne 
kaikille 

Johdon 

visiot 
esiin!

Keskustelu: 

keitä kaikkia 
tämä 
kirjastossa 

koskee?
Henkilöstön 

osallistaminen 
kehitystyöhönKoko henkilökunta 

säännöllises< 
asiakaspalvelussa

Some-

kanavien 
koulutusta, 
peruskurssit

Nykytilan 

tarkastelu / 
tiedostaminen 
(asiakaskokemus)

Käytännön 

jalkautumis-
harjoitukset –
eri tapojen 

kokeilut J

Resurssit? 

- Aika 
- Raha
- Henkilökunta

Priorisoin<

Asiakkaat mukaan 

kommentoimaan 
somessa – palautetta 
sitä kautta

Laiteosaaminen:

- table<t
- pelikoneet 

Digitaitojen 

opetusta 
henkilökunnalle

Chat 

haltuun

E-aineisto-

koulutus

Digi-

koulutus

Pikin käyttö 

yhdessä 
asiakkaan 
kanssa 

Strategia 

some-
seuraajien 
saamiseksi!

Prosessien / 

työtehtävien 
tarkastelu & 
karsiminen ja 

virtaviivaistaminen 

Vies<nnän 

työkalut 
(kaikissa 
kanavissa)

Keskustelu-

kahvit 
henkilöstön 
kesken

Tiskillä 

päivystämisen 
vähentäminen 

Asiakaskysely: 

mitä mieltä 
muuttuneesta 
toimintakult-

tuurista? 

Lisää 

viestintä-
ihmisiä, 
mediasihtee-

rin rekry

Pedagoginen 

osaaminen & 
koulutus

Osaamisen 

syventäminen: 
koulutukset, 
keskustelu-

<laisuudet Peliosaaminen

Sisältö-

osaamisen 
syventäminen 

Kaikille 

koulutusta: 
samantasoinen
kyky vastata 

asiakaskunnan 
tarpeisiin 

Uudet 

käytännöt 
jalkautettuna

Muutos-

johtamisen 
koulutus



Tiekarttaan välietapit asiakaslähtöisen 
kulttuurin saavuttamiseksi

3) Kuvaa kaikki tarvittavat etapit, joiden    
kautta päästään tavoitteisiin. 

Mitä muutos edellyttää rakenteiden ja 
prosessien kannalta?

1.

2. 



Tiekar'a asiakaslähtöiseen kul'uuriin: Rakenteet ja prosessit

Tyytyväisiä 
vakiasiakkaita, 
nuoret ja uudet 
asiakasryhmät 
hakusessa

Koulutusta 
esimiehille, 
miten asiat 
viedään 
maaliin

Läpinäkyvyyttä

Turhista 
töistä 
luopuminen

Resurssit 
kuntoon 
kirjastojen 
kesken

Resurssien 
varaaminen 
koulutuksiin

Opasteet 
kuntoon!

Al>stamme 
itsemme 
asiakkaiden  
oppimistarpeille

Konkree?seen 
koulutukseen 
sovellusten, 
ohjelmien ja 
lai@eiden 
käy@öön 
hlökunnalle

Älypuhelimet 
hyötykäyttöön

Kaikki tekee 
kaikkea 
asiakaspalvelussa

Työnkierto, 
jotta kaikki 
oppii

Varataan 
someen
työaikaa

Aineistovalinnan ja 
kokoelmakäytön 
selkeytys & kehitys

Face to face
asiakaspalvelulle ja 
muiden kanavien 
aspalle oma aika/ 
paikka? 

Ulkoistaminen 
käy@öön, 
jo@a saadaan 
resursseja

Enemmän 
some-
päivi@äjiä 
(rekry talon 
sisältä)Uudenlaiset 

työaikajärjestelyt >> 
paremmat mahikset
jalkautumiseen

Some-
suunnittelun 
vuosikello

Hyvien 
esimerkkien 
varastaminen 
muualta

Aineiston hyllysaatavuus
- Tasaus järkeväksi 
(automaattinen)
- Muutos hyllyvarausten 
hakuun
- Se lähettää jolla on 
aineistoa

Työntekijät 
lainaa 
elävästä 
kirjastosta

Some-
käytäntöjen 
oppiminen 
(esim. Helsinki/ 
muut kirjastot) 

TAVOITETILA: 
Kaikissa kanavissa 
läsnäoleva, syventyvä ja 
pedagogises> toimiva 
asiakaspalvelu

Työajan 
organisoin>: 
aikaa esim. 
cha>lle & reilus> 
asiakaspalveluun

Chat-kokemuksen 
analyysi >> 
Johtopäätösten 
kautta käytäntöön

Itsepalvelu
Uudet 
teknologiat, 
testaus ja 
käyttöönotto 
>> 
Rutiinit pois 
työstä, 
vapautuu aikaa 
asiakastyöhön
>>
Asiakkaiden 
kouluttaminen 
uusien 
teknologioiden 
käyttöön

Ei muita töitä 
asiakaspalveluun –
toimintatapojen 
uudelleen 
miettiminen 

Siirrytään 
enemmän 
hyllyjen 
väliin 
”saataville”

Some-kanavissa 
>edotetaan ja 
opastetaan uusien 
teknologioiden 
käytössä

Toimivaa 
asiakkaiden 
osallistamista 
(palveluiden 
suunnittelussa)

Jokaisella 
hlökohtainen 
table? käytössä 

Piki-verkkokirjaston 
hakuominaisuudet >> 
asiakkaan opastaminen 
kaikentyylisissä hauissa

Viestintä-
koulutus



Tiekarttaan välietapit asiakaslähtöisen 
kulttuurin saavuttamiseksi

3) Kuvaa kaikki tarvittavat etapit, joiden    
kautta päästään tavoitteisiin. 

Mitä muutos edellyttää käytettävien    
teknologioiden ja työvälineiden  kannalta?

1.

2. 



Tiekartta asiakaslähtöiseen kulttuuriin: teknologiat ja työvälineet 

Tyytyväisiä 
vakiasiakkaita, 
nuoret ja uudet 
asiakasryhmät 
hakusessa

IE pois 
kaikkialta 

Toimiva 
verkko

Investoinnit 
laitteisiin:
E-aineistot esiin 

Teknologia, 
rahoitus ym. 
muualta. 
(kaupungin sisältä 
tai julkinen puoli) -
kirjastotoimi 
koelaboratoriona

Saavutettavat 
verkkoaineistojen 
käyttöpisteet

Instargam
tehokkaampaan 
käyBöön –
insta-stories!

Kuinka YouTuben 
avulla voisi 
tavoittaa nuoret, 
joille se on 
1. kanava? 

PäiviByvät 
digitaaliset 
hyllykartat 
asiakkaille

Padit 
asiakas-
käyBöön

Kunnon 
älypuhelimet 
käyttöön

Asiakkaat 
teknologian 
kautta

Tabletin 
käyttäminen 
asiakas-
palvelussa 

Henkilökunnalle 
tabletit/
älypuhelimet, jossa 
kirjastojärj. 
sovellus/ 
verkkokirjasto

Mobiili asiakas-
palvelu Nlassa 
vaaNi tableNn 
mukaan 

TAVOITETILA: 
Kaikissa kanavissa 
läsnäoleva, syventyvä ja 
pedagogisesti toimiva 
asiakaspalvelu

Videot:
- ohjeet
- mainokset
- tapahtumat
-vierailijat



Mitä ajatuksia päivä herä0?
Tre&JkL

• Hienoa, että päästiin miettimään 
konkreettisia asioita

• Lopun johtopäätöksiin enemmän 
aikaa

• Hyvä että ns. itsestään selviä 
asioita (miten toimia työssä) 
nostetaan keskusteluun >> löytyy 
muutostarpeita

• Valtava ajatusten määrä
• Käsiteltyjen asioiden kokonaisuus 

on valtava. Toivottavasti lappusista 
saa hyvän tiivistyksen

• Levottomia, niin hyvässä kuin 
pahassa 

• Kuinka toteutuu kun johtaja ei ole 
paikalla?

• Paljon ideoita omaan kirjastoon 
vietäväksi

• Hyvä päivä – kiva, että mietimme 
tavoitteita

• Vähän ahdistusta ja 
turhautuneisuutta

• Vaikeita asioita mutta tärkeitä
• Vaatii työstöä!
• Konkreettisuus hyvää
• Toiveikas olo 
• Pidempääkin olisi keskustellut 

näistä isoista aiheista
• Vaihtelevat käytännöt eri 

toimipisteissä
• Hyviä ajatuksia tulee toisilta, 

keskusteluissa uusia ideoita

• Paljon hyviä juttuja ja 
ajattelemisen aiheita 

• Hyvät kolmen hengen 
keskustelut

• Kivaa, mutta aikaisemmin 
kuultua aika pitkälle

• Kunnianhimoisia tavoitteita 
• Mistä ja miten saadaan 

potentiaaliset ei-vielä-asiakkaat 
kiinni?

• Tärkeitä asioita – toivoisin 
enemmän aikaa 
keskustelemiseen 

• Hyvää keskustelua, mutta 
toteutuuko vuodessa?



Kiitos osallistumisesta!


