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Mitä markkinointi on?

 Se on vuosia kestävää pitkäjänteistä työtä

 Se ei ole hokkupokkus-temppuja

 Markkinointi on tiedettä: systemaattista, 

kontrolloitua, toistuvaa toimintaa
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Yritykset, joilla ei ole kykyä tunnistaa ja ratkoa 

asiakkaiden tarpeita tulevat kuolemaan pois.

Vertaa Nokia

40% markkinaosuus

Seuraavana vuonna se oli 3%
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Markkinointiin käytetään 

kirjastoissa liian vähän 

työaikaa ja rahaa!
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Muista, että vaikka olisimme omasta 

mielestämme maailman parhaita, mitä 

hyötyä siitä on, jos kohderyhmä ei tunne 

palveluitamme tai ovat 

paremmuudestamme eri mieltä!
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Miksi Helsingin kaupunginkirjasto markkinoi?

Tavoite on:

• Palvella nykyisiä asiakkaita paremmin sekä hankkia uusia

• Kertoa toiminnastamme ja palveluistamme niin asukkaille 

kuin päättäjille 

• Toteuttaa kirjaston strategiaa

• Kuunnella asiakkaita ja kehittää kirjastoa yhdessä heidän 

kanssaan
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1. Tutki tilastoja

Esimerkkinä Kontulan kirjaston kävijöiden 

ikäjakauma
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Sukupuoli

Mies Nainen

28.1 % 71.9 %

Alle 19-

vuotiaat

19-29 -vuotiaat 30–49 -vuotiaat 50–64 -vuotiaat 65–73 -vuotiaat Yli 74 -vuotiaat Yhteensä

14.6% 10.9% 39.6% 20.4% 10.3% 3.9% 100%

Kirjaston käyttäjien ikärakenne .  
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2. Valitse kohderyhmä(t)  

esimerkki: seniorit



Tiistaiporinat 
Kontulan 

kirjastossa 

klo 10-11

Kahvitarjoilu, 

vapaa pääsy!

12.2. Tutustu virtuaalitodellisuuteen

19.2. Opastusta kännykän, läppärin 

tai tabletin käyttöön

26.2. Tutustu e-kirjojen, äänikirjojen 

ja vanhojen valokuvien maailmaan

5.3. Lukeminen ei huvita? Tarjolla 

ihania lukuvinkkejä

12.3. Tutustu vinyylileikkurin 

maailmaan 

19.3. Mitä tarkoittaa 3D-

tulostaminen? 26.3. Lehtikatsaus –

kirjaston uudet lehdet

2.4. Tutustu virtuaalitodellisuuteen

9.4. Opastusta kännykän, läppärin tai 

tabletin käyttöön
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3. Tee seuraavan vuoden 

markkinointisuunnitelma/toimintasuunnitelma

Suunnitelman sisältö:  

Mitä tehdään? 

Miksi tehdään? Mikä on tavoite? 

Mikä on kohderyhmä? 

Mikä on aikataulu? 

Millaisia resursseja toteutus vaatii? 

Tehtävät ja työnjako. 

Mitä markkinointikanavia käytetään? 

Millaisia markkinointiviestinnän materiaaleja tarvitaan?
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4. Markkinointi tapahtumien avulla

• Tapahtumia nollabudjetilla

• Esimerkkinä Kontulan kirjaston syksyn -19 

tapahtumat
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Aikuisten tapahtumia

Kontulan kirjastossa

Villasukkapaja ke 16.2. klo 17.30-19.30

Ke 27.3. Vaatteiden korjauspaja vol 2 klo 17.30-19.30 
Ota mukaan omat korjattavat - neuvoja, apua ja tarvikkeita saat paikan päällä.

To 28.3. Filosofiailta
Kysymme millainen maailma olisi tänään, jos anarkistit olisivat voittaneet.

Ke 24.4. Kässäkeskiviikko klo 17.30-19.30
Tule tutustumaan kirjaston vinyylileikkurin käyttöön, suunnittele 

itsellesi tai lahjaksi silhuettikuvana pieni tarra, painatus tai heijastin!

Lukupiiri joka kuukauden toinen tiistai klo 16.15-18

Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy, tervetuloa!
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5. Mene ulos kirjastosta

• A-ständi ulos

• Tapahtumiin osallistuminen

5.Mene ulos kirjastosta

• A-ständi ulos

• Tapahtumiin osallistuminen



16

6. Some haltuun

• Muista vaikuttajamarkkinointi!

• Seuraa omaa hashtagia

• Keskity enemmän somessa sosiaaliseen

kanssakäymiseen kuin sisällöntuottamiseen
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7. Miten markkinoimme kirjastotilojen avulla?

Opettele havainnoimaan omaa kirjastoasi sekä muita 

kirjastoja

 Päätä ennen kirjastoon saapumista, mistä roolista käsin 

haluat havainnoinnin tehdä 

 Tee havaintoja siitä mitä näet ja kuulet

 Ota havaintojesi tueksi kuvia. Ne tuovat näkyviksi asioita, 

joita voi olla vaikea sanallistaa 
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7. Panosta esillepanoon

• Tutkittu juttu, että asiakkaat eivät löydä 

hyllystä luettavaa

• Kehitä esillepanoideoita
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8. Ideoi joku hyvä kamppis

• Esimerkkinä Lahjoita lukuhetki
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9. Miten tuottaa lisäarvoa asiakkaalle?

Ideoikaa yhdessä miten tuotatte lisäarvoa 

asiakkaalle

• Esimerkkinä Pasilan kirjaston välitunti opiskelijoille

• Mystery shopping markkinoinnin tukena:

Lapsen kanssa asiointi
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10. Tee palvelut tutuksi kirjastotilassa

• Kirjaston monipuolinen palvelutarjonta ei erotu 

kirjastotilasta, edes kanta-asiakkaat eivät ole perillä siitä

• Asiaa on yritetty ratkaista yksittäisinä viritelminä

• Tilan pitää palvella asiakasta – sen pitää kertoa mitä se 

tarjoaa, miten ja missä

• Asiakkaan pitää heti sisään astuessaan havaita mitä 

kirjasto tarjoaa 



Ehdotuksia asiakkailta
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-Ulkona elektroninen näyttö, joka kertoo onko vapaita 

tietokoneaikoja tarjolla

-Lattiassa voisi olla nuolet (tarroina) peruspalveluista

-Lasten koneilla ei lue kenelle ne on tarkoitettu (alle 18v.) 

-Puhelimen latauspiste olisi ehdoton

-Pitäisi olla yksinkertainen 1., 2., 3., ohje kuinka koneille 

kirjaudutaan

-Pistokkeita puuttuu – missä voi ladata läppäriä ym. 

-Missään ei käy ilmi, että Helmet-konetta voi käyttää 

asiakastietokoneiden varaamiseen



Päättäjät mukaan yhteistyöhön!

• Päättäjät mukaan yhteistyöhön!

•
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Kiitos!

anu.satukangas@hel.fi


