
Tervetuloa esimiesten etäkahveille! Aloitetaan klo 9
Jarkko Rikkilä

Koordinaattori, 040 800 7828



Varmistakaa seuraavat :)
- Kahvia / teetä / vettä on…
- Mieli on avoinna uusille ajatuksille...



Lyhyt esittely (chat-ikkunaan)
- Nimi ja nimeke
- Kirjaston / yksikön / osaston nimi ja 

henkilöstön lukumäärä





● Toimintaympäristö ja työelämä muuttuu, niin mekin
● Kirjastoilla on erilaisia asiakkaita
● Ääni henkilöstölle
● Ääni asiakkaille
● PiKe-kehittäjien rooli
● Esimerkki 1: Julkaisun hyödyntäminen strategisen johtamisen tukena
● Esimerkki 2: Julkaisun hyödyntäminen osaston tai yksikön arjessa
● Esimerkki 3: Julkaisun hyödyntäminen pienen tai keskisuuren kirjaston työssä

Tänään käymme rohkeasti ja innolla 
seuraavat teemat!



ASIAKASPALVELU PIKE-KIRJASTOISSA - UUSIN 
ASKELIN KOHTAAMISIIN

I ME TEIMME TÄMÄN YHDESSÄ
II TAVOITTEENA MONIKANAVAISUUS 
III ASIAKAS KIRJASTON KESKELLÄ 
IV ÄÄNI HENKILÖSTÖLLE 
V ÄÄNI ASIAKKAILLE
VI UUSI SUUNTA ASIAKASPALVELULLE
VII ASKEL 1: ASIAKASLÄHTÖINEN KULTTUURI
VIII ASKEL 2: YHTEISÖLLISYYS JA VUOROVAIKUTUS
IX ASKEL 3: UUDET TYÖKALUT JA DIGITAALISUUS



Eniten innostavat:
Asiakkaiden kohtaaminen
Työn monipuolisuus
Yhteiset arvot







Jalkautumisessa kirjastotilaan on paljon parannettavaa

Asiakaspalvelussa tapahtuvissa suositteluissa on parannettavaa

Tiskien ulkoasussa ja palvelun iloisuudessa on kehitettävää

Mobiililaitteiden käyttö asiakaspalvelun osana on vähäistä

Erityisesti nuoret tulee huomioida paremmin kirjastojen palveluissa

Räätälöityjä suosituksia monissa kanavissa ja tilanteissa tulisi lisätä

Verkko- ja somekanavia tulisi profiloida ja päivystystä organisoida

Työasusteet helpottaisivat ja selkeyttäisivät henkilökunnan tunnistamista 
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PiKen asiakaspalvelun tavoite: Kaikissa kanavissa läsnäoleva, pedagogisesti 
toimiva ja syventyvä asiakaspalvelu Esimiehet: Minkälaista osaamista 
tarvitaan? Mihin keskitymme? Mistä luovumme? Luopumiskeskustelun käynti

Vuorovaikutuksen tavoite: Työyhteisön keskustelullisuuden lisääminen
Esimiehet: Fasilitoivat metodit käyttöön työpaikkakokouksissa, 
keskustelullisuus,  kehittäminen paremman vuorovaikutuksen listan pohjalta

Uudet työkalut ja digitaalisuus -tavoite: Uusien digitaalisten välineiden 
hyödyntäminen asiakaspalvelussa Esimiehet: Miten asiakaslähtöisiä kanavia 
hyödynnettäisiin (esim. WhatsApp), asiakkaiden osallistaminen



Muutos yhteiskunnassa...



Muutos kulttuurissa...
Ko l u k is d ä op s e k y e

CASE: FINNAIR

Esimiehien ja erityisesti lähiesimiehien 
ominaisuuksissa korostuvat 
fasilitointivalmiudet sekä henkilöstön 
vahvuuksien tunteminen.

Ylimmän johdon työssä muutosta 
vahvistetaan vahvalla 
tavoitteellisuudella, jalkautumisella ja 
henkilöstön kuuntelemisella.



Muutos palvelussa...



… Ja muutos kirjastotyössä?



Aktiivinen asiakaspalvelu
Kuinka hyvin seuraavat asiat toteutuvat kirjastossanne?

Palvelumme 
on iloista

Asiakaspalvelu
-pisteemme 

ovat siistejä ja 
helposti 

lähestyttäviä

Suosittelemme 
aineistoja ja 
vinkkaamme 

teoksia 
asiakaspalvelussa

Jalkaudumme 
aktiivisesti 

kirjastotilaan

Meillä on 
yhteisesti 
sovittuja 

asiakaspalvelu-kä
ytäntöjä

Henkilö-
kuntaamme 
on helppo 
lähestyä

Kohtaamme 
erilaiset asiakkaat 

asiakaspalvelu-
tilanteissa 

tasavertaisesti

Hoidamme 
asiakaspalvelu-
tilanteet aina 
loppuun asti
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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

20Pirkanmaan ja Keski-Suomen kehittämiskirjasto 
Väestötutkimus 2018
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Haluaisin, että minut 
kohdataan tasaveroisesti ja 
kunnioittavasti kirjastossa. 

Nuoret

Miten kohtaan nuorison ja 
suosittelen heitä 

kiinnostavia aineistoja?
Voisin ehkä kokeilla nuorten 

kanssa jotain uutta 
lähestymistapaa.

En ihan hahmota miten tämä 
koko systeemi toimii. Mistä 

löydän asiakaspalvelijan, kun 
tarvitsen? 
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Meillä on paljon parannettavaa 
siinä, miten suosittelemme 

aineistoja ja palveluja ja miten 
jalkaudumme kirjastotilaan.

Haluaisin pystyä paremmin ja 
rohkeammin vinkkaamaan asiakkaalle 
päivittäisissä kohtaamisissa – mutta 

en tahdo tuputtaa!

Suosittelu

Haluaisin juuri minulle 
räätälöityjä suosituksia 

– silloin kun hetki on 
sopiva ja kanava oikea!
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Näkisin mieluusti 
kirjaston somessa. 

Miksei se jo ole siellä 
niin kuin kaikki 

muutkin?

Some

En käytä somekanavia 
tai chattia 

asiakaspalveluun juuri 
koskaan.
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Kaulanauha, nimikyltti tai jokin 
asuste ovat kyllä paikallaan 

asiakaspalvelussa ja 
kirjastotilassa liikkuessa. 

Yhdenmukainen työasu kaikilla 
voisi olla jo vähän liikaa...

On ehdottomasti hyvä juttu, jos 
pystyn tunnistamaan ja 

löytämään aina henkilökuntaa 
kun tarvitsen, ettei tarvitse 

etsiä ja arvailla. Tulee tunne, 
että asiat sujuu.

Tunnistettavuus
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PiKe-kehittäjän kaksi roolia:
1) Lähettiläs ja 2) Kehittäjä Sivu

56->

Tavoitteenamme on järjestää tänä vuonna PiKe-kehittäjille tapaamisia, 
jotka antavat uusia virikkeitä, tuovat selkeyttä kehittäjien rooliin ja 
vahvistavat yhteistyötä kirjastojen välillä.



Sivu
56->

PiKe-kehittäjillä on tärkeä tehtävä
On tärkeää, että meillä on kehittäjiä, jotka välittävät oppia omiin yksiköihin eli toimivat omalla tavallaan uuden osaamisen 
lähetteinä. Kehittäjätapaamisissa tullaankin kehittelemään yhteisiä konsepteja esimerkiksi parempaan digiopastamiseen ja 
sisältöjen markkinointiin.
Lisäksi on olennaista, että kehittäjät pääsevät itse osallistumaan ja vaikuttamaan uuden ajan kirjaston asiakaspalvelun 
kehittämiseen.
Paras osaaminen asuu teissä.

Uusia näkökulmia kehittämiseen
Haluamme tuoda myös tuoreita näkökulmia tapaamisiin vaikkapa asiakaspalvelun monikanavaisuuden tai uusien 
työkulttuurien saralta mielenkiintoisten puhujien ja vieraiden kautta.
Vierailijat voivat tuoda meille asiakaspalvelun ja digimaailman tuoreita näkemyksiä kirjastoalan ulkopuolelta (esimerkiksi 
Finnair, Alko, Ikea, Varusteleka, Spotify, Google…) tai sisäisiä kirjastoalan asiakaspalvelun edelläkävijöitä (esimerkiksi 
vaikkapa oppimisvierailujen pohjalta uudenlaiset työkulttuurit…).
Ja pyrimme tarjoamaan oikeasti jotain uutta ja näitä sisältöjä mietitään yhdessä!
Kehittäjämiiteissä on tarkoitus yhdistää uudet ja herättelevät näkökulmat asiakaspalvelun kehittämiseen sekä yhdessä 
tekeminen.
Suunnittelemme myös mahdollisuutta YouTube-livestriimaukseen, jolloin kehittäjämiitteihin voisi osallistua ja vaikuttaa 
valtakunnallisesti.



Jalkautumisessa kirjastotilaan on paljon parannettavaa

Asiakaspalvelussa tapahtuvissa suositteluissa on parannettavaa

Tiskien ulkoasussa ja palvelun iloisuudessa on kehitettävää

Mobiililaitteiden käyttö asiakaspalvelun osana on vähäistä

Erityisesti nuoret tulee huomioida paremmin kirjastojen palveluissa

Räätälöityjä suosituksia monissa kanavissa ja tilanteissa tulisi lisätä

Verkko- ja somekanavia tulisi profiloida ja päivystystä organisoida
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PiKen asiakaspalvelun tavoite: Kaikissa kanavissa läsnäoleva, pedagogisesti 
toimiva ja syventyvä asiakaspalvelu Esimiehet: Minkälaista osaamista 
tarvitaan? Mihin keskitymme? Mistä luovumme? Luopumiskeskustelun käynti

Vuorovaikutuksen tavoite: Työyhteisön keskustelullisuuden lisääminen
Esimiehet: Fasilitoivat metodit käyttöön työpaikkakokouksissa, 
keskustelullisuus,  kehittäminen paremman vuorovaikutuksen listan pohjalta

Uudet työkalut ja digitaalisuus -tavoite: Uusien digitaalisten välineiden 
hyödyntäminen asiakaspalvelussa Esimiehet: Miten asiakaslähtöisiä kanavia 
hyödynnettäisiin (esim. WhatsApp), asiakkaiden osallistaminen



PYSÄHDY JA POHDI -tehtävät suuntaavat asiakaspalvelun kehittämistä
Välitehtävät voi käydä läpi myös listana työpaikkakokouksissa

1. Mitä asioita kirjastosi, yksikkösi tai osastosi asiakaspalvelussa tulisi mielestäsi kehittää?
2. Miten monien kanavien käyttäminen eli asiakaspalvelun monikanavaisuus näkyy omassa 

asiakaspalvelutyössäsi?
3. Miten omat työtehtäväsi liittyvät laajempaan ja tavoitteelliseen asiakaskokemuksen rakentamiseen?
4. Mitä työkaluja, laitteita tai palveluita sinun tulisi hyödyntää paremmin omaan työhösi liittyen tulevaisuudessa?
5. Miten voisit itse lisätä aktiivista sisältöjen suosittelua sekä kirjastossa että muissa kanavissa?
6. Mieti jotain erityisen hyvää omakohtaista kokemusta asiakaspalvelusta… Mitä voisit kirjastotyöntekijänä oppia 

sen pohjalta?
7. Keskustelkaa yhdessä tiekarttojen nostoista ja asiakasnäkökulmasta. Valitkaa yhdessä kolme asiaa, jotka te 

koette oman työn kannalta merkittävimpinä matkalla kohti yhteistä tavoitetta.
8. Keskustelkaa yhdessä, miten lista paremman vuorovaikutuksen ratkaisuista toteutuu teidän työyhteisössänne?
9. Keskustelkaa yhdessä uusien työkalujen ja digitaalisuuden mahdollisuuksista. Miten voisimme vastata 

digitaalisissa kanavissa paremmin tulevaisuuden asiakkaiden odotuksiin?







Esimerkki 1:
Keskustelua, miten julkaisua voi käyttää 
kirjastotyön strategisessa 
kehittämisessä?



Esimerkki 2:
Keskustelua, miten julkaisua voi 
hyödyntää yksikön tai osaston arjessa?



Esimerkki 3:
Keskustelua, miten julkaisulla voi 
kehittää pienen tai keskisuuren kirjaston 
toimintaa? 



Eniten innostavat:
Asiakkaiden kohtaaminen
Työn monipuolisuus
Yhteiset arvot



PiKen kirjastoklubi

@PiKen kirjastoklubi

PiKen kirjastoklubi -fb-ryhmä

PiKe-Extra: pikeextra.wordpress.com


