
Pikatilastot
Kysely 277521 'Kysy kirjastonhoitajalta -kysely vastaajille 2021'

Tulokset

Kysely 277521

Tallenteita kyselyssä: 63
Tallenteita kyselyssä yhteensä: 63
Prosenttiosuus kaikista: 100.00%
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Summary for Kirjasto

Onko kirjastosi ollut kauan vastaajakirjastona palvelussa?

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuus

alle 1 vuotta (A1) 0 0.00%  
1-5 vuotta (A2) 2 3.17%  
yli 5 vuotta (A3) 41 65.08%  
Muu 3 4.76%  
Ei vastausta 2 3.17%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 15 23.81%  

Tunnus Vaste

5 ei tietoa
33 n. 20 vuotta
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Summary for Kirjasto

Onko kirjastosi ollut kauan vastaajakirjastona palvelussa?
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Summary for Vastaaja

Oletko ollut kauan vastaajana?

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuus

alle 6 kk (A1) 0 0.00%  
6 kk- 1 vuosi (A2) 6 9.52%  
1 - 5 vuotta (A3) 9 14.29%  
yli 5 vuotta (A4) 31 49.21%  
Ei vastausta 2 3.17%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 15 23.81%  
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Summary for Vastaaja

Oletko ollut kauan vastaajana?
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Summary for Osallistuminen

Miten kirjastossasi on järjestetty palveluun osallistuminen?

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuus

Olen ainoa vastaaja, vastaan, kun kysymyksiä tulee. (A1) 5 7.94%  
Olemme jakaneet päivystysvuorot. (A2) 9 14.29%  
Vastuuhenkilö jakaa kysymykset. (A3) 0 0.00%  
Kaikki vastaajat vastaavat sitä mukaa, kun ehtivät. (A4) 31 49.21%  
Ei vastausta 3 4.76%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 15 23.81%  
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Summary for Osallistuminen

Miten kirjastossasi on järjestetty palveluun osallistuminen?
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Summary for Koulutus

Onko kirjastossasi vastaajakoulutusta tai pienimuotoisempaa opastusta vastaamiseen?

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuus

Kyllä (A1) 16 25.40%  
Ei (A2) 22 34.92%  
En tiedä (A3) 8 12.70%  
Ei vastausta 2 3.17%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 15 23.81%  
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Summary for Koulutus

Onko kirjastossasi vastaajakoulutusta tai pienimuotoisempaa opastusta vastaamiseen?
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Summary for Tiedotus

Mistä saat pääasiassa tietoa palvelussa tapahtuvista muutoksista ja ajankohtaisista asioista?

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuus

Esimieheltä. (A1) 0 0.00%  
Muilta vastaajilta. (A2) 1 1.59%  
Kysy-listalta. (A3) 35 55.56%  
Vastausylläpidon keskusteluosasta. (A4) 7 11.11%  
En juuri mistään. (A5) 0 0.00%  
Ei vastausta 3 4.76%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 17 26.98%  

                                      sivu 10 / 44



Pikatilastot
Kysely 277521 'Kysy kirjastonhoitajalta -kysely vastaajille 2021'

Summary for Tiedotus

Mistä saat pääasiassa tietoa palvelussa tapahtuvista muutoksista ja ajankohtaisista asioista?
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Summary for Opastusmateriaali

Tunnetko Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun opastusmateriaalin?

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuus

Opastusta vastaamiseen -sarja (SQ001) 39 61.90%  
Uuden vastaajan paketti (SQ002) 36 57.14%  
Tiedonhakupaketti (SQ003) 24 38.10%  
Koulutusmateriaaleja -sivu (SQ004) 9 14.29%  
Kiperät kohdat ylläpidossa (SQ005) 9 14.29%  
Tietopalvelun muistilista (SQ006) 9 14.29%  
Tietopalvelu ja tiedonlähteet Kirjastot.fi:ssä (SQ007) 23 36.51%  
Tiedonhaun opastus (SQ008) 13 20.63%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 17 26.98%  
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Summary for Opastusmateriaali

Tunnetko Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun opastusmateriaalin?
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Summary for Seuraaminen

Miten seuraat kysymyksiä?

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuu
s

Käyn katsomassa kysymykset päivittäin ylläpidossa. (A1) 13 20.63%  
Käyn katsomassa kysymyksiä silloin tällöin ylläpidossa. (A2) 7 11.11%  
Käyn katsomassa kysymyksiä, kun saan sähköpostiini viestin uudesta kysymyksestä. (A3) 25 39.68%  
Käyn katsomassa kysymyksiä, kun vastuuhenkilö kertoo siellä olevan kysymyksiä
odottamassa. (A4)

1 1.59%  

Ei vastausta 0 0.00%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 17 26.98%  
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Summary for Seuraaminen

Miten seuraat kysymyksiä?
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Summary for Palaute

Tiedätkö, minne voit lähettää palautetta palvelun toiminnasta ja kehittämisehdotuksia?

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuus

Kyllä. (A1) 37 58.73%  
En. (A2) 7 11.11%  
Ei vastausta 2 3.17%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 17 26.98%  
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Summary for Palaute

Tiedätkö, minne voit lähettää palautetta palvelun toiminnasta ja kehittämisehdotuksia?

                                      sivu 17 / 44

/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/277521


Pikatilastot
Kysely 277521 'Kysy kirjastonhoitajalta -kysely vastaajille 2021'

Summary for Osallistujat

Tiedätkö, mitkä kirjastot kuuluvat palveluun?

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuus

Tiedän, missä vastaajakirjastolista on. (A1) 37 58.73%  
En tiedä, missä vastaajakirjastolista on. (A5) 8 12.70%  
Ei vastausta 1 1.59%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 17 26.98%  
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Summary for Osallistujat

Tiedätkö, mitkä kirjastot kuuluvat palveluun?
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Summary for Kirjastonvaihto

Tiedätkö, että voit kohdentaa kysymyksen toisen vastaajakirjaston vastattavaksi ylläpidossa?

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuus

Kyllä. (A1) 42 66.67%  
En. (A2) 4 6.35%  
Ei vastausta 0 0.00%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 17 26.98%  
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Summary for Kirjastonvaihto

Tiedätkö, että voit kohdentaa kysymyksen toisen vastaajakirjaston vastattavaksi ylläpidossa?
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Summary for Vaativuus

Ovatko kysymykset mielestäsi keskimäärin vaativampia kuin aiemmin (esim. kuluuko tiedon etsimisessä
enemmän aikaa)?

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuus

Kyllä (A1) 15 23.81%  
Eivät (A2) 6 9.52%  
Kysymykset ovat samanlaisia kuin ennenkin (A3) 15 23.81%  
En tiedä (A4) 6 9.52%  
Ei vastausta 4 6.35%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 17 26.98%  
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Summary for Vaativuus

Ovatko kysymykset mielestäsi keskimäärin vaativampia kuin aiemmin (esim. kuluuko tiedon etsimisessä
enemmän aikaa)?
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Summary for Tarkennus

Oletko kysynyt sähköpostitse kysyjältä tarkennusta viimeisen vuoden aikana kysymykseen?

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuus

En ole. (A1) 34 53.97%  
Olen kerran. (A2) 7 11.11%  
Olen 2 - 5 kertaa. (A3) 5 7.94%  
Olen 6 - 10 kertaa. (A4) 0 0.00%  
Olen yli 10 kertaa. (A5) 0 0.00%  
Ei vastausta 0 0.00%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 17 26.98%  
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Summary for Tarkennus

Oletko kysynyt sähköpostitse kysyjältä tarkennusta viimeisen vuoden aikana kysymykseen?
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Summary for Tiedohaku

Mistä etsit tietoa?

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuus

Vastaus 33 52.38%  
Ei vastausta 10 15.87%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 20 31.75%  

Tunnus Vaste

1 Kirjaston kirjoista ja verkkolähteistä
2 Oman ja muiden kirjastojen aineistotietokannat, Melinda, Internet
5 Verkosta, kirjoista
8 Jos mahdollista, pyrin käyttämään kirjallisia lähteitä (kirjoja ja lehtiä); verkkolähteisiin

turvaudun, jos painettuja lähteitä ei löydy tai ole käytettävissäni, tai jos se on kysymyksen
kannalta tarkoituksenmukaista. Yleisesti ottaen etsin tietoa kaikkialta, missä kuvittelen sitä
voivan olla.

10 Riippuu kysymyksestä.
11 Kirjaston aineistotietokannasta, kotiseutukokoelmasta, makupaloista ja googlesta.
13 Oman kirjaston aineistosta, netistä Googlella ja jos tiedän jotain täsmätietokantoja/sivustoja

niin niistä. Saatan kysyä kollegoilta tietoa, jos arvelen, että he voisivat auttaa.
17 Internetistä, kirjastojen tietokannoista, lähdeteoksista, oman kirjaston valikoimista.
20 Googlaaminen, Helsingin Sanomien arkistot, kirjat. 

Joskus harvoin sähköpostitse joltakin asiantuntijainstanssilta. Koska palvelussa vastaus
luvataan nopeasti, ei tähän ole yleensä aikaa. 

21 oma kokoelma, netti, tietokannat, kollegat, Tieto-lista
22 Oman kirjaston kokoelmista, Kirjasampo, Tieto-lista,  Internet-tiedonhaku, olen myös kysynyt

apua museosta.
23 vastausarkistosta, googlettamalla, finnasta
24 Kirjoista, netistä, muistista, joskus myös Kysy kirjastonhoitajalta -arkistosta...
25 Omasta tietokannasta, Internetistä, Finna.fi:stä. Saatan joskus kysyä joltain taholta, jonka

arvelen tuntevan kysymyksen alaa.
26 Googlaamalla, tietokannoista ja kirjoista. Tarkistan myös onko vastaavanlaista asiaa kysytty

aiemmin Kykissä.
30 Google, imdb, Kavin tietokanta, Fono, Finna.fi, fyysiset kirjat, Hesarin arkisto, laitan itse

sähköpostia sopivalle taholle kuten kaupungin asiantuntijoille, geologian laitokselle tms.
33 Riippuen kysymyksestä kirjaston kokoelmista ja erilaisista asiaan liittyvistä julkisista

verkkopalveluista.
35 Toisten kirjastojen nettisivuilta, netistä yleisesti. Kirjastot.fi
36 vaihtelee
37 Kirjat, verkkosivut, kollegat.
38 PÄÄASIASSA VERKOSTA
41 Finna, Google, kirjat, lehdet
43 Kirjaston kirjallisista lähteistä, makupaloista sekä internetistä googlella.
45 Kirjoista, netistä.
46 Oma kirjastotietokantamme, Finna.fi, Google, aiemmat vastaukset, talon muut asiantuntijat. 
47 Monipuolisesti kaikista saatavilla olevista lähteistä, tarpeen mukaan tietysti.
48 Kirjaston järjestelmästä, Googlen avulla verkosta, kirjaston kirjoista. Valitsen ensisijaisesti ne

kysymykset vastattaviksi, joihin tiedonhaku on helppoa, sillä olen töissä lähikirjastossa eikä
kokoelma ole kovin suuri.

50 Tiedonhakuni riippuu aina hyvin paljon kysymyksen laadusta. Tavallisesti aloitan tiedonhaun
tekemällä muutamia taustoittavia hakuja Googlessa. Koitan ensin selvittää itselleni kysyjän
tiedontarpeen ja sen, mihin kaikkeen kysymys saattaa kytkeytyä. Googlen ohella tavallisia
tiedonlähteitäni ovat tietysti kirjastomme kokoelma, Finna sekä muut tietokannat. Saatan
myös keskustella kysymyksistä kollegoideni kanssa ja tarvittaessa pyytää apua kysy-listalta.

52 Kirjaston tietokanta ja materiaalit, finna.fi, Kirjasampo, Internet (Google)
55 netin luotettevista tiedonlähteistä, kirjaston tietokannasta
59 Google, Makupalat.fi, kirjaston kokoelmat (verkossa ja paikan päällä), kysymällä kollegoilta

hyviä vinkkejä siitä mistä kannattaisi hakea/miten asiaa kannattaisi lähestyä.
62 Ensisijaisesti kirjastojen tietokannoista, ja sellaisista, jotka ovat kysyjän saavutettavissa.
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Sitten tietysti tarpeen mukaan muualta, jos sellaisista ei tietoa löydy. Kuitenkin aina pyrin
siihen, että voin merkata lähteen kysyjälle näkyviin.

64 Omasta kirjastoluettelosta, organisaation asiantuntijoilta ja muiden viranomaisten
verkkosivuilta pääasiassa. Joskus myös Finna, Melinda tai muu avoin hakupalvelu.
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Summary for Uutiskirjeet

Tilaatko Kirjastot.fi:n uutiskirjeitä?

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuus

Kyllä, Tiedonhaun uutiskirjettä (A1) 21 33.33%  
Kyllä, Kirjallisuuskirjettä (A2) 1 1.59%  
Kyllä, molempia (A3) 13 20.63%  
En (A4) 6 9.52%  
Ei vastausta 2 3.17%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 20 31.75%  
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Summary for Uutiskirjeet

Tilaatko Kirjastot.fi:n uutiskirjeitä?
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Summary for Lahteet

Miten suosittelet lähteitä?

Suosittelen nettisivuja ja/tai kirjallisuutta tilanteen mukaan. 35 55.56%  

Suosittelen useimmiten sekä kirjallisuutta että nettisivuja. 9 14.29%  
Kerron, mistä ja miten lähteet on löydetty. 16 25.40%  
Kerron, mistä kysyjä voi etsiä tietoa. 33 52.38%  
En kerro lähteitä lainkaan. 0 0.00%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 20 31.75%  

Tunnus Vaste

8 Käyttämieni lähteiden lisäksi voin mainita muita hyödyllisiä kirjoja ja/tai verkkosivuja.
10 Jos löytyy vastaukseen liittyvää kirjallisuutta, niin ehdottomasti. Monet kysymykset ovat

sellaisia, että vastaus löytyy lähinnä netistä.
17 Pyrin suosittelemaan kumpiakin. Kuitenkin moniin vastauksiin on vaikea löytää pätevää

kirjallista lähdettä annetussa ajassa ja joihinkin sellaisia ei ole.
64 Meille tuleviin kysymyksiin löytyy useimmiten tietoa kirjoista tai organisaatioiden

verkkosivuilta.
25 Riippuen kysymyksestä annan molempia tai jompaa kumpaa.
25 Annan lähteen mutta en kommentoi mistä tai miten on löydetty.
35 Laitan lähteet vastauksen loppuun
10 Jos en löydä valmista vastausta, ohjaan kysyjän tiedon lähteelle
22 Tämä niille kysymyksille, joihin en itse löydä vastausta tai jotka ovat selkeästi helposti

kysyttävissä jostain instanssista suoraan.
25 Jos joudun käännyttämään kysyjän muualle, annan vinkin.
55 -
64 Annan yleensä linkkejä lisätietoihin ja jos suosittelen kirjaa, kerron yleensä, mistä se on

saatavana.
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Summary for Lahteet

Miten suosittelet lähteitä?
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Summary for Tiedonlahteet

Käytätkö seuraavia tiedonlähteitä?

Kirjaston (maksulliset) erikoistietokannat (esim. NetMot, Kansallisbiografia) 12 19.05%  

Selailen hyllystä sopivaa materiaalia 33 52.38%  
Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun ja Kysy.fi:n vastaukset 36 57.14%  
Kirjasampo.fi 26 41.27%  
Finna.fi 34 53.97%  
Makupalat.fi 9 14.29%  
Musiikkitietokannat (Fono.fi) 13 20.63%  
Kysyn työtoverilta 29 46.03%  
Kysyn asiantuntijalta 23 36.51%  
Muuta 3 4.76%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 20 31.75%  

Tunnus Vaste

64 Harvemmin käytän maksullisia tietokantoja, mutta joskus myös niitä.
10 esim. runokysymykset
17 Aina kun mahdollista, mutta sopivaa aineistoa on harvoin käsillä ja sen hankkiminen on

kolmessa päivässä usein mahdotonta. Hyödynnän myös omaa kirjahyllyäni, jos aihe sattuisi
sopimaan.

5 Lähinnä, jos samaa on kysytty aiemmin ja vastaus on edelleen paikkansapitävä.
17 Teen usein haun Kysy kirjastonhoitajalta -palvelussa. Kerran olen löytänyt vastauksen

omasta vanhasta Kysy.fi-vastauksestani.
25 käytän useammin kuin ennen
55 -
64 Riippuu kysymyksestä, mutta on joitain vakiokysymyksiä, kuten esim. rahanarvokysymykset.
25 käytän joskus
25 käytän usein koska löytyy myös artikkeleita
64 Harvemmin.
25 käytän harvemmin
17 Fonon lisäksi Discogs on hyödyllinen.
17 Joskus.
25 silloin tällöin
17 Harvoin on tähän aikaa.
25 silloin tällöin
42 Har bland annat kontaktat Meteorologiska institutet och juridisk expertis
64 Usein kysymykset ovat sellaisia, että tieto löytyy parhaiten asiantuntijalta.
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Summary for Tiedonlahteet

Käytätkö seuraavia tiedonlähteitä?
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Summary for Kirjastokaynti

Suositteletko kysyjälle käyntiä kirjastossa?

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuus

En. (A1) 2 3.17%  
Harvoin. (A2) 29 46.03%  
Usein. (A3) 8 12.70%  
Ei vastausta 4 6.35%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 20 31.75%  
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Summary for Kirjastokaynti

Suositteletko kysyjälle käyntiä kirjastossa?
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Summary for Jatkokysymys

Oletko saanut asiakkaalta vastaukseen jatkokysymyksen viimeisen vuoden aikana?

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuus

En ole. (A1) 27 42.86%  
Olen kerran. (A2) 5 7.94%  
Olen 2 - 5 kertaa. (A3) 5 7.94%  
Olen 6 - 10 kertaa. (A4) 1 1.59%  
Olen yli 10 kertaa. (A5) 0 0.00%  
Ei vastausta 5 7.94%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 20 31.75%  
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Pikatilastot
Kysely 277521 'Kysy kirjastonhoitajalta -kysely vastaajille 2021'

Summary for Jatkokysymys

Oletko saanut asiakkaalta vastaukseen jatkokysymyksen viimeisen vuoden aikana?

                                      sivu 37 / 44

/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/277521


Pikatilastot
Kysely 277521 'Kysy kirjastonhoitajalta -kysely vastaajille 2021'

Summary for Osaan

Valitse seuraavista, mitkä asiat ylläpidossa ovat tuttuja.

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuu
s

Osaan varata kysymyksen ja vastata siihen (SQ001) 42 66.67%  
Osaan varata kysymyksen ja jatkaa myöhemmin (SQ002) 39 61.90%  
Osaan tallentaa viestejä muille vastaajille (SQ003) 23 36.51%  
Osaan ohjata kysymyksen muille kirjastoille vastattavaksi (SQ004) 34 53.97%  
Osaan valita asiasanoja Finton listasta (SQ005) 40 63.49%  
Osaan lisätä vapaita asiasanoja (SQ006) 34 53.97%  
Tiedän, mikä ero Finto-asiasanoilla ja vapailla asiasanoilla on (SQ007) 36 57.14%  
Tiedän, miten saan vastauksen näkymään Ekirjastossa, Musiikkikirjastot.fi:ssä tai
Kirjasampo.fi:ssä (SQ009)

14 22.22%  

Tiedän, mitä merkitse vastatuksi -kohta tarkoittaa (SQ010) 30 47.62%  
Osaan lähettää vastauksen (SQ011) 40 63.49%  
Osaan käydä muokkaamassa valmiiksi vastattua kysymystä (SQ012) 29 46.03%  
Osaan käydä lukemassa kommentteja ylläpidossa (SQ013) 25 39.68%  
Osaan käydä tutkimassa tilastoja (SQ014) 18 28.57%  
Tiedän, että ylläpidossa on keskustelualue, jossa voi keskustella vastaamisesta (SQ015) 16 25.40%  
Olen löytänyt vastausohjeet ylläpidosta (SQ016) 29 46.03%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 20 31.75%  
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Pikatilastot
Kysely 277521 'Kysy kirjastonhoitajalta -kysely vastaajille 2021'

Summary for Osaan

Valitse seuraavista, mitkä asiat ylläpidossa ovat tuttuja.

                                      sivu 39 / 44

/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/277521


Pikatilastot
Kysely 277521 'Kysy kirjastonhoitajalta -kysely vastaajille 2021'

Summary for Opastus

Jos kirjastollasi on tiedonhaun opastusta, mainitaanko/esitelläänkö siinä

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuus

Kysy kirjastonhoitajalta (SQ001) 13 20.63%  
Makupalat.fi (SQ002) 5 7.94%  
Kirjastot.fi Tiedonhaku-kokonaisuus (SQ003) 4 6.35%  
Kirjasampo.fi (SQ004) 9 14.29%  
Kirjastokaista.fi (SQ005) 7 11.11%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 20 31.75%  
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Pikatilastot
Kysely 277521 'Kysy kirjastonhoitajalta -kysely vastaajille 2021'

Summary for Opastus

Jos kirjastollasi on tiedonhaun opastusta, mainitaanko/esitelläänkö siinä
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Pikatilastot
Kysely 277521 'Kysy kirjastonhoitajalta -kysely vastaajille 2021'

Summary for Linkki

Näkyykö Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun logo, nimi, linkki tai kysymyslomake kirjastosi sivulla

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuus

Kyllä, etusivulla (SQ001) 4 6.35%  
Kyllä, tiedonhakusivulla (tai vastaava) (SQ002) 16 25.40%  
Kyllä, alapalkissa/yläpalkissa (SQ003) 6 9.52%  
Ei (SQ004) 17 26.98%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 20 31.75%  
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Pikatilastot
Kysely 277521 'Kysy kirjastonhoitajalta -kysely vastaajille 2021'

Summary for Linkki

Näkyykö Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun logo, nimi, linkki tai kysymyslomake kirjastosi sivulla
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Pikatilastot
Kysely 277521 'Kysy kirjastonhoitajalta -kysely vastaajille 2021'

Summary for Muuta

Anna palautetta palvelusta tai kyselystä.

Vastaus Lukumäärä Prosenttiosuus

Vastaus 6 9.52%  
Ei vastausta 37 58.73%  
Ei täytetty tai Ei näytetty 20 31.75%  

Tunnus Vaste

7 "Tikkaremmin" kysymykset palvelussa tuntuvat lisääntyneen. Samoin poliittisen tms.
mielipiteen sisältävät yhteydenotot, jotka eivät välttämättä sisällä kysymystä. Tai kysymys on
"miksi" -muotoa. 

18 Hieman huonosti ehtinyt itse vastailla viime aikoina, mutta onneksi isolla kirjastollamme on
paljon muitakin vastaajia.

20 Jonkinlainen rajoitus kysymysten määrään per kysyjä olisi kyllä hyvä saada. Sarjakyselijät
vievät motivaatiota vastaamiseen. Se tuntuu myös epäreilulta yksittäistä itselle tärkeää asiaa
kysyvälle. Vastaajien aikaa kuluu kysymystehtailijoihin ja energiaa ei jää kunnon vastauksien
laatimiseen harvoin kysyville.

25 Täsmennän vielä että Kysy kirjastonhoitajalta -koulutus pidetään meillä erikseen muusta
tiedonhakukoulutuksesta.

35 En ole monta kysymystä vielä saanut eteeni, mutta niissä mihin olen vastannut on mennyt
kyllä aika paljon aikaa selvitellä vastausta.

47 Kahteen viimeiseen olisin halunnut vastata "En tiedä", koska nämä eivät ole minun vastuullani
isossa kirjastossamme.
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