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TAUSTA JA TAVOITTEET

• Opinnäytetyö Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto- ja 
tietopalvelualan koulutusohjelmassa, ohjaajana yliopettaja Ari Haasio

• Millaiseksi erikoiskirjastot kokevat oman tunnettuutensa kohde- ja 
sidosryhmiensä keskuudessa ja miten suhtautuvat sen kehittämiseen?

•Kohderyhmien tavoittaminen, tarve asiakaskunnan laajentamiselle

•Keinot, tarpeet ja vaikuttavat tekijät

Kuinka edistää erikoiskirjastojen tunnettuutta ja kohderyhmien 
tavoittamista

• Kirjastojen keskinäinen erilaisuus – tunnettuus ei tarkoita kaikille samaa



KYSELYN TOTEUTUS

• Webropol-kysely huhti–toukokuun taitteessa 2020

• Jakelu suoraan 49:lle erikoiskirjastolle ja avointa linkkiä pyydettiin 
jakamaan Erikoiskirjastojen verkoston ja Suomen tieteellisen 
kirjastoseuran kautta

• Haasteena kirjastojen löytäminen ja ajantasaisten listausten puute

• Vastauksia 42 kpl
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VASTAAJAT
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Taustaorganisaation henkilöstö

Opiskelijat

Oman erikoisalan asiantuntijat
/ tutkijat

Oman erikoisalan harrastajat

Muu, mikä?
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Avoimuus käyttäjille



KESKEISIMMÄT TULOKSET

Kokemus tunnettuudesta eri 
kohderyhmien keskuudessa

Keskeisimmät kohderyhmät tavoitetaan hyvin 
(76 % )

Nykyisten asiakkaiden koetaan tuntevan 
kirjaston palvelut (91 %)

Noin 2/3 vastaajista koki kirjaston toiminnan 
tunnetuksi taustaorganisaatiossa sekä 
yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien 
keskuudessa

Tunnettuus suuren yleisön keskuudessa koettiin 
heikoksi (76 %)

Tunnettuuden lisääminen ja 
asiakkaiden tavoittaminen

Noin 2/3 vastaajista koki, että kirjaston toiminta voisi 
olla paremmin tunnettua suuren yleisön keskuudessa tai 
että asiakasmäärää voisi kasvattaa

Erot kirjastotyyppien välillä:

• Kaikille avoimet: tunnettuuden lisääminen ja 
asiakaskunnan kasvattaminen, uusien asiakkaiden 
tavoittamisen haasteellisuus

• Käyttäjäkunnaltaan rajatut: tunnettuus koettiin 
kokonaisuudessaan keskimäärin hieman paremmaksi



KESKEISIMMÄT TULOKSET

Asiakastuntemus

Yli 80 % vastaajista koki, että asiakkaiden 
tarpeet tunnetaan ja niihin kyetään pystyään 
vastaamaan sekä palveluja kehitetään 
asiakaslähtöisesti.

Säännölliset asiakaskyselyt: 38 %

Mihin tieto asiakkaista perustuu?

Markkinointi

Tarvetta markkinoinnin tehostamiselle koki 
kirjastossaan noin 80 % vastaajista.

Yli puolet vastaajista koki markkinoinnin 
keskeiseksi kirjaston toiminnan kannalta.

Käyttäjäkunnaltaan rajatut kirjastot kokivat 
markkinointiosaamisensa riittävyyden, 
markkinoinnin kehittämisen aktiivisuuden ja 
taustaorganisaation ymmärryksen 
markkinoinnin merkityksestä keskimäärin 
avoimia kirjastoja paremmaksi.



KESKEISIMMÄT TULOKSET

Tunnettuuden kehittämisen 
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määrä

Taloudelliset
resurssit



JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITYSEHDOTUKSET

Yhteistyön merkitys

• Oma organisaatio, 
yhteistyökumppanit, 
sidosryhmät, kirjastot

• Myös laajempia 
yhteistyömahdollisuuksia?

Suhde taustaorganisaatioon

• Riippuvuus

• Ymmärrys kirjaston 
merkityksestä, olemassaolon ja 
hyödyn perustelu

•  vaikuttavuus

Erikoiskirjastojen 
näkyvyydestä 
huolehtiminen

• Esillä organisaatiossa!

• Näkyvyys myös kirjastoalan 
koulutuksessa



KIITOS!

• Työ luettavissa Theseuksessa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-
2020092320659

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020092320659

