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MIKSI NIIN PALJON 
PUHETTA ASIAKKAISTA? 

•  Toimintaympäristön muutokset 

•  Kiristynyt kilpailu asiakkaista  

•  Kiristynyt kilpailu resursseista -> 
kirjastonkin osoitettava (S)ROI, jolloin 
tullaan vaikuttavuuteen käyttäjän 
kannalta 

 



MIKSI NIIN PALJON 
PUHETTA ASIAKKAISTA? 

•  Palvelu- ja viestintäkanavien määrän 
kasvu 

•  Asiakastietoa aiempaa enemmän 
saatavilla -> asiakkaat näkyviksi 

 



MIKSI NIIN PALJON 
PUHETTA ASIAKKAISTA? 

•  Asiakkaiden kasvaneet odotukset: 
enemmän, nopeammin, tunteella 

•  Käyttäjäkokemuksen merkitys tuotteen 
ja palvelun rinnalla 

•  Fragmentoituneet yleisöt 



TOIMINTAYMPÄRISTÖN 
MUUTOKSET 

•  vaikuttavat asiakkaiden 
käyttäytymiseen 

•  vaikuttavat tiloihin – 
kirjastossa ja sen 
ulkopuolella 

•  vaikuttavat kirjastotyön 
osaamisvaatimuksiin 

Yksi onnistunut ratkaisu 
edellyttää useita 
epäonnistumisia, 1:10 
ei riitä 



MUISTATTEKO… 
•  Kun vain harva osasi englantia 

•  Kun lompakossa oli pankkikirja 

•  Kun tytöt osasivat 
kymmensormijärjestelmän 
paremmin kuin pojat 

•  Kun kaikki katsoivat samat 
televisio-ohjelmat 

•  Kun filmit vietiin kehitettäviksi 

•  Kun puhelinluettelo oli eteisessä 

•  Kun uutiset tulivat kaksi kertaa 
illassa 

•  http://yle.fi/elavaarkisto/
artikkelit/
vennamo_verkkojen_verkoss
a_19190.html#media=19191 



MENEILLÄÄN MUUTOS? Lähde: NBC News /FB 



MITEN TÄHÄN ON TULTU? 

•  1983 ensimmäinen henkilökohtainen PC-kone Suomeen 

•  1987 Nokia esittelee ensimmäisen NMT-matkapuhelimen 

•  1991 World Wide Web syntyy 

•  1997 verkkoon pääsee 10 % suomalaisista kotitalouksista 

•  1999 useammalla taloudella matkapuhelin kuin lankapuhelin 

•  2007 suomalaisista 97 prosentilla ainakin yksi matkapuhelin 

•  2010 Facebook alkaa levitä Suomessa 

•  2011 lähes kaikilla 11-vuotiailla Suomessa kännykkä 

•  2012 verkkoa käyttää 90 % 16-74-vuotiaista suomalaisista 

Lähde:	  Soveltaja	  syksy	  2013	  



http://www.minedu.fi/OPM/Tapahtumakalenteri/2013/09/digiseminaari.html 
Esitys: 

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Tapahtumakalenteri/2013/09/digiseminaari/
Pekka_Ylx_Anttila_OKM_4_9_13_Mikx_maailmassa_muuttuu.pdf  

	  



http:/Esitys: /www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Tapahtumakalenteri/2013/09/digiseminaari/
Pekka_Ylx_Anttila_OKM_4_9_13_Mikx_maailmassa_muuttuu.pdf  



VUONNA 2012 KIRJASTOKORTTIA 
KÄYTTI 38,53 % SUOMALAISISTA 

•  Alle 45-vuotiaista lähes kaikki 
verkon käyttäjiä 

•  78 % käytti verkkoa päivittäin 
tai lähes päivittäin 

•  Vain yli 75-vuotiaat käyttivät 
verkkoa harvoin 

•  Keväällä 2012 kotitalouksista 
87 %:lla verkkoyhteys 

•  37 % käytti myös langatonta 
yhteyttä 

•  49 % suomalaisista käytti 
älypuhelinta 2012 

•  Tabletit yleistyvät nopeasti 

•  66 % osti verkkokaupasta 

•  50 % mukana verkon 
yhteisöpalveluissa 

•  Joka kolmas käyttää 
matkapuhelinta, joka kuudes 
kannettavaa tietokonetta 
viikoIttain verkkoyhteyksiin 

•  Nuorimmat ikäluokat käyttivät 
verkkoa myös MP3-soittimilla, 
pelikonsoleilla ja muilla 
pienlaitteilla 

•  Tiedonhaku Googlella 

•  E-lukeminen vielä 
lapsenkengissä  

Lähde:	  Tilastokeskus	  2012	  



Nuorista yli 60 % pitää printtiä 
tärkeänä myös tulevaisuudessa	  

http://www.slideshare.net/1530research/kansallinen-
nuorisotutkimus-2013-nuorten-tavoittaminen 



	  
h9p://www.youtube.com/watch?v=vwNhd4q-‐-‐RQ	  

	  



MITÄ LUOKASSA 
TAPAHTUI? 

•  Moniaistimellinen 
oppiminen 

•  Sosiaalinen lukeminen 

•  Kuvallinen 
tarinankerronta 

•  Yhteisesti muodostettu 
tieto 

•  Monikulttuurisuus 



KOULUYHTEISTYÖSSÄ 
HUOMIOON 

•  Ylioppilaskirjoitukset sähköisiksi 2016-2019, mukaan myös tiedonhakua 

•  OKM:lle pilvipalvelu koulujen ja oppilaitosten käyttöön 

•  Korkeakoulujen opiskeluaineistot e-aineistoiksi 

•  Omien laitteiden käyttö myös koulutyössä, koulut hankkimassa tabletteja 
opetuskäyttöön 

•  Kirjastojen aineistojen tunnistaminen? 

•  Lukutapojen ja lukutaitojen kehitys – kuvallisuus, elokuvallisuus? 

•  Sara Sintonen: 300 tutkittua lasta ikäryhmässä 8-11-v., vain kahdelta puuttuu 
kännykkä, yli 90 % älykännyköitä, kuvaa, videota, multimodaalisuutta : Lapset 
mediatuottajina. 

www.pelastakaalapset.fi/@Bin/1346724/LapsetMediatuottajina2013.pdf    



“HOW are they using their 
devices?  

 

Even though 73 % of  our 
students have an app-ready 
device, only 29% have an 
ereading app on that device. 

 

In almost every class, when 
asked to input a URL to the 
mobile library catalog app, a 
students will say, "I don't 
have that two-dot thing on 
my keyboard." (meaning a 
colon).”  

h9p://www.youtube.com/watch?v=b7JV62OwBI4	  	  



MUUTOKSIA 
KIRJASTOSSA 

•  Kunnan kokoelma – kimpan 
tarjonta – valtakunnalliset 
hankinnat 

•  Tiedotus kirjastossa – 
läsnäolo verkossa 

•  Omat laitteet – asiakkaiden 
laitteet 

•  Aineiston tarjonta – 
asiakkaiden tarpeet 

•  Asiakkaat kohteena – 
asiakkaat osallisina	  





KENELLE UUDET 
PALVELUT? 

-  Verkkopalvelut 

-  Some-viestintä 

-  Mobiilipalvelut  

-  E-aineistot 



HAKEUTUVA KIRJASTOTYÖ 
JA ASIAKASPALVELU 

-  Ulos kirjastosta 

-  Uskallus  

-  Yhdessä 

-  Luottamus 

-  Avoimuus 

-  Toiminnan arviointi ja 
vaikuttavuus 



HAKEUTUVA KIRJASTOTYÖ 
JA ASIAKASPALVELU 

-  Kumppanit ja yhteistyö -> 
kohderyhmän tavoittaminen 

-  Kanssaihmisen – 
ammattilaisen roolit 

-  Kirjaston – 
yhteistyökumppaneiden 
roolit 

-  Kirjasto osana 
lähiympäristöä – osana 
ihmisten arkea 



POP UP -KIRJASTOT 

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2013/11/28/Kirjasto+tulee+tänään+Veturiin/20133239/4 



UUDET YMPÄRISTÖT,  
UUDET PALVELUT 

•  Lukuvalmentaja, musiikkivalmentaja 

•  Makerspace, fab lab, verstas ja värkkääminen 

•  Teksti-tv, radio 



MIHIN KAARINASSA POP UP –KIRJASTO? 
KENELLE HAKEUTUVAA PALVELUA? 



MIHIN KAARINASSA POP UP –KIRJASTO? 
KENELLE HAKEUTUVAA PALVELUA? 

•  Ostoskeskukset, kaupat, iltatori 

•  Terveyskeskuksen odotushuone 

•  Uimarannat 
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KAARINASSA? 

-  Osaamiskartoitus: missä 
tarvitaan lisää koulutusta? 

-  Miten edistetään asiakkaiden 
osaamista? 



 
 

•       

1.10.2013	  

    
Asiakaspalvelun kehittäminen: 

kirjastonhoitajat 
 
Päätös 1. 

   Asiakaspalvelussa olemme 
ainoastaan asiakkaita varten 

  

Päätös 2. 
 Aktiivista asiakaspalvelua myös 
tietopalvelutiskin ulkopuolella 
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Uusi asiakaspalveluasenne 
 

”No problem” 
 
 

Asiakaspalvelun työkäytänteitä on 
muutettu ja asiakaspalveluvuorossa 
keskitytään yksinomaan asiakkaisiin ja 
konkreettisesti jalkaudutaan 
asiakkaiden pariin 
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1.10.2013	  

 
Uusi asiakaspalveluasenne 
 

”No problem” 
 
 

Asiakaspalvelun työkäytänteitä on 
muutettu ja asiakaspalveluvuorossa 
keskitytään yksinomaan asiakkaisiin ja 
konkreettisesti jalkaudutaan 
asiakkaiden pariin 

 



MIKÄ MAHDOLLISTA 
KAARINASSA?  

Miten mahdollista edistää 
asiakaspalvelun jalkautumista? 


