
  

16.00 – 17.00 Tiedolla johtaminen
12. Työpaja: Tilastot johtamisen työkaluina

20 min. Johdanto: vaikuttavuus, tilastojen visualisointi
20 min. Tilastojen visualisointiin perustuvia tehtäviä 
työryhmissä
20 min. Tehtävien purku

YKN 16.4.2015 Erkki Lounasvuori ja Matti Sarmela



  

Tiedolla johtaminen toimialalla, jonka 
päätuote on tieto?

Tuottavuus

 

Kojelauta?

Toimintatilastot    Raportointipalvelu   Hankkeet   Kirjastojärjestelmä   Asiakastutkimukset   Palauteanalyysi
  Verkkopalveluiden tilastot    Logistiikan ja kellunnan seuranta   Talousseuranta   Henkilöstöraportit ym.

Vaikuttavuus Laatu

Mitä johdetaan: jatkumo -  muutos?

Tuotanto: sisällöt, palvelut, osaaminen, tila, viestintä, ICT 
aineeton pääoma ym.

Keskiössä ihminen, verkostot, innovaatiot,  
voimaannuttaminen (Knut Schulz)

Data

Tietämyksen hallinta
- tiedon johtaminen

Johtamisen
tulosten arviointi



  

Palveluverkoston kehittämisen työkirja VTT 2014



  

http://www.oclc.org/content/dam/oclc/events/2014/DEevents/Bibliotheksleitertag/BSL
_2014_Pictures/Ideengalerie_HdM_IQO_Projekte_Ideengalerie_OCLC2014.pdf

http://www.oclc.org/content/dam/oclc/events/2014/DEevents/Bibliotheksleitertag/BSL_2014_Pictures/Ideengalerie_HdM_IQO_Projekte_Ideengalerie_OCLC2014.pdf
http://www.oclc.org/content/dam/oclc/events/2014/DEevents/Bibliotheksleitertag/BSL_2014_Pictures/Ideengalerie_HdM_IQO_Projekte_Ideengalerie_OCLC2014.pdf


  

FESABID Study: The Economic and Social Value of Information Services:  Libraries Study Madrid, 2014
http://www.fesabid.org/documentos/economic_social_value_information_service_libraries.pdf

http://www.fesabid.org/documentos/economic_social_value_information_service_libraries.pdf


  

FESABID Study: The Economic and Social Value of Information Services:  Libraries Study Madrid, 2014
http://www.fesabid.org/documentos/economic_social_value_information_service_libraries.pdf

http://www.fesabid.org/documentos/economic_social_value_information_service_libraries.pdf


  

The health and wellbeing benefits of public libraries Simetrica Arts Council England 
3/2015

http://www.artscouncil.org.uk/advice-and-guidance/browse-advice-and-guidance/health-and-
wellbeing-benefits-public-libraries

http://www.artscouncil.org.uk/advice-and-guidance/browse-advice-and-guidance/health-and-wellbeing-benefits-public-libraries
http://www.artscouncil.org.uk/advice-and-guidance/browse-advice-and-guidance/health-and-wellbeing-benefits-public-libraries


  

Vaikuttavuuden arvioinnin avuksi

Kirjastotoimen vaikuttavuuden arvioinnin kokonaisesitys -raportti 

Tilastot.kirjastot.fi:n
 uudistaminen 2015

- Kitt2-sovellus
- Visualisointinäkymä

- Tilastojen automaattinen
 siirto Kohasta

Palveluympäristön 
raportointipalvelu
Raportit.kirjastot.fi
- tuotantoon 2015

Hankkeet.kirjastot.fi
- visualisointi

+ Muu data

Kirjastolain uudistus   Uusi YKN-strategia   Uusi KDK-kokonaisarkkitehtuuri



  

   Palveluympäristön raportointipalvelu kirjastotoimelle

● Anonymisoidun lainausdatan avulla tietoa palveluiden alueellisesta vaikuttavuudesta.

● Otoksen suositeltava tiheys: 2-4 kertaa vuodessa.

● Data tuodaan kirjastojärjestelmistä ensin anonymisointipalveluun ja sen jälkeen se näytetään 
visuaalisessa näkymässä. Näkymä on suojattu käyttäjätunnuksella.

● Axiell luvannut tarvittavat raportointipohjat Auroraan ja Origoon. Pallaksesta kertaotos Lapin 
kirjastoista sekä Outi-kirjastoista. Kirjastot tallentavat raportit raportointipalveluun.

● Pilottikirjastoina toimineet Helmet, Vaski ja Hämeenlinna. Datan ottoa Micromarkista ei ole vielä 
testattu. Kohaan saadaan automaattinen, rajapintoihin perustuva datan siirto.  

● Kun dataa on saatu useammasta kirjastojärjestelmästä, voidaan raportointipalvelun ensimmäinen 
versio avata tuotantokäyttöön.

● Palveluun tulossa taustadataa Tilastokeskuksen Ruututietokannasta (mm. asukasrakenne, 
koulutusaste, rahatulot, kuluttajarakenne, talouksien koko ja elämävaihe).

● Tulossa myös vaikutusalueiden dynaaminen määrittely (ennakointi)  sekä trendien kerryttäminen.  

● http://www.kirjastokaista.fi/jaani-lahtinen-palveluympariston-raportointipalvelun-tuottama-data-apuna-
kokoelmien-evaluoinnissa/

http://www.kirjastokaista.fi/jaani-lahtinen-palveluympariston-raportointipalvelun-tuottama-data-apuna-kokoelmien-evaluoinnissa/
http://www.kirjastokaista.fi/jaani-lahtinen-palveluympariston-raportointipalvelun-tuottama-data-apuna-kokoelmien-evaluoinnissa/
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