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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Käyttäjäkysely lyhyesti 

 Kaikkien kirjastosektorien yhteinen kysely loppukäyttäjille 

– toteutettu 2008 ja 2010 

– seuraava kysely maalis-huhtikuussa 2013 

 

 Teemat: kirjastopalvelujen käyttö, asiakastyytyväisyys sekä vaikuttavuus 

 

 Lomakkeet koostuvat yhteisistä sekä sektorikohtaisista kysymyksistä 

 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Mitä palveluun kuuluu? 

 Kyselyn toteuttaminen 

 

 Raportit 

– Kooste kaikista vastauksista, sektorikohtaiset ja organisaatiokohtaiset (yleisillä 
kirjastoilla vähintään maakuntakirjastokohtaiset) raportit 

 Data 

– Kirjastot saavat oman raakadatansa käyttöön (kaupungin/kunnankirjastotaso) 

– Sektorien toimielimille luovutetaan kunkin sektorin data 

 

 Kyselysovellus 

– Kirjastot saavat oikeudet analysoida oman sektorin numerodataa 
kyselysovelluksessa ja tuottaa raportteja v. 2013 loppuun saakka  

 

 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Käyttäjäkyselyn toteuttaminen 

 Avoin verkkokysely erikseen hankittavalla kyselyohjelmistolla 

– myös paperilomakkeet 

 

 Valmistelusta vastaa työryhmä, jossa on kirjastosektorien ja 

Kansalliskirjaston edustajat 

 

 Koordinointivastuu Kansalliskirjastolla 

 

 Kirjastot vastaavat markkinoinnista omille asiakkailleen 

 

 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Kyselylomakkeen teemat 

 Kirjaston käyttötiheys ja -tavat 

 

 Kirjasto asiointiympäristönä, kirjaston aineistot, asiakaspalvelu 

– Tärkeyden ja onnistumisen arviointi 5-portaisella asteikolla 

– Analyysimahdollisuuksia keskiarvot, prosenttijakaumat, kuilu- ja nelikenttäanalyysit 

 

 Kirjaston hyödyt ja vaikutukset 

 

 Monivalintakysymysten ohella avoimia kysymyksiä 

 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Yleiset kirjastot kansallisessa käyttäjäkyselyssä 

 2010: yleisistä kirjastoista 13 484 vastausta, koko kyselyn 

vastaajamäärä 34 300 

– Mukana 341 kaupunginkirjastoa 

– Yksittäisten kirjastojen vastaajamäärät vaihtelevia: 1–1606 

– Maakuntakirjastotasolla 64 (Ahvenanmaa) – 2159 (Päijät-Häme) 

 

 2008: yleisistä kirjastoista 4822, koko kyselyn vastaajamäärä 21 758 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Käyttäjäkyselyn aikataulu 2012 
 

 Lokakuu: kirjastoille ja sidosryhmille toinen palautekierros 
kyselylomakkeesta  

 

 

 Loka-marraskuu: kyselyohjelmiston hankinta  
– Työryhmä on valmistellut vaatimusmäärittelyä 

 

 Kyselyohjelmisto valittu ja lomake valmiina marraskuun loppuun 
mennessä 

 

 Tämän jälkeen kirjastoilta tiedustellaan osallistumista ja kerätään tiedot 
kyselyn yhteyshenkilöistä 

 

 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Käyttäjäkyselyn aikataulu 2013 
 

 Alkuvuodesta lomakkeiden testausta sekä kirjastoille koulutusta kyselyohjelmiston 
käytössä  

 

 Kysely käynnissä maalis-huhtikuussa n. 4 viikkoa 

 

 Kansalliskirjasto julkaisee yhteenvetoraportin, kirjastoille toimitetaan 
organisaatiokohtaiset tulokset ja data, lisäksi mahdollisuus tuottaa raportteja 
kyselyohjelmistolla 

 

 Keväällä koulutus datan käsittelystä, tulkinnasta ja hyödyntämisestä 

 

 Yhteinen käsittely jatkuu syksyllä 

 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Kyselyn kehittämistavoitteita 

 Enemmän hyötyä kirjastoille 

– Mitä dataa kerätään 

 Yhteinen suunnittelu 

– Miten dataa hyödynnetään 

 Yhteinen käsittely, hyödyntämistapojen jakaminen 

 

 Käyttäjäystävällisempi lomake 

– Pituus, kieli, ohjelmiston käytettävyys 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Lisätietoa käyttäjäkyselyistä 

 http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/koordinointi/kayttajakysely2013.html 

 

 http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/koordinointi/asiakaskyselyt.html 
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