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Yhteiskunnallisen tiedon 
kirjastoverkosto
• Verkostoon kuuluvia kirjastoja ja tietopalveluja 

yhdistää yhteiskuntatieteellisten aineistojen 
merkittävä osuus kokoelmissa.

• Vapaamuotoinen verkosto sopii tavoitteistaan ja 
toimintatavoistaan kokouksissaan, joita 
muutamia vuosittain. 

• Vuodesta 2016 alkaen verkosto on järjestänyt 
jäsenilleen yhden koulutustilaisuuden tai 
tapahtuman vuosittain.

Tietoa verkostosta HY-
wikissä.

Verkostolla oma 
LinkedIn-ryhmä.

Yhteyshenkilöt 
Mika Holopainen 
(@helsinki.fi) & Sirkka-
Liisa Korkeila 
(@eduskunta.fi).



Kirjastot ja tietopalvelut 
muutoksessa  -työpaja
• Työpaja toukokuussa 2019 Patentti- ja 

rekisterihallituksen tiloissa. 
• Kiitos, Riitta Autere & PRH!

• Mukana 19 henkeä 10 organisaatiosta. 
• Organisaatiot olivat erikoiskirjastoja, 

yliopistokirjastoja ja ammattikorkeakoulujen 
kirjastoja. Mukana myös arkisto- ja 
tietopalvelupainotteisia yksiköitä.

Organisoijat

Sirkka-Liisa Korkeila 
(Eduskunta), 
Mika Holopainen (HY), 
Riitta Autere (PRH), 
Pia Kilpelänaho (YLE), 
Lauri Lehmuskenttä 
(Lastensuojelun 
keskusliitto) ja 
Laura Karppinen 
(Tilastokeskus)



Työpajan teemat

1) Organisaation muutokset
2) Asiakas- ja tietopalvelu + 
tietosuojakysymykset
3) Viestintä ja markkinointi
4) Kouluttautuminen ja osaamisen 
kehittäminen
5) Uudet palvelut ja toiminnot



1. Organisaation muutokset

Yt-neuvotteluja.
Vähemmän väkeä.
Irtisanomisia
Osa-aikaistamisia
Henkilöstön siirtoja kokonaan tai osin 

muihin tehtäviin
Lähteneiden tilalle ei rekrytoitu uutta 

henkilöstöä
etenkin pienissä kirjastoissa suuria 
haasteita

Vähemmän rahaa.

VAROVAISUUTTA &
EPÄVARMUUTTA



1. Organisaation muutokset

Tilavuokrat ja e-aineistojen hinnat nousseet.
Kirjaston käytössä olevia tiloja supistettu.
Asiakkaiden työskentelytiloja lisätty.
Kokoelmia karsittu.
Kokoelmia siirretty.

Työnkuviin muutoksia. Perinteisen kirjastotyön 
oheen esim. 
tutkimusdata & tutkijapalvelut (yliopistokirjastoissa)
viestintä & markkinointi (pienemmissä kirjastoissa)

• myös mediaseurantaa, tiedon visualisointia

€



1. Organisaation muutokset

Kirjaston autonomia kaventunut.



1. Organisaation muutokset

Esimerkki muutoksesta:
Organisaatiomuutoksen seurauksena on yksi 
kirjasto-tietopalvelu sulautettu osaksi isompaa 
yksikköä. Tämän jälkeen asiakkaiden on ollut 
vaikea hahmottaa ovatko palvelut säilyneet. 
Lisäksi organisaatiossa on käyty yt:t, jonka 
seurauksena väkeä on vähennetty, toimintoja 
lopetettu ja toimenkuvia sekä nimikkeitä 
muutettu.



1. Organisaation muutokset

Esimerkki muutoksesta:
Organisaatiossa toteutettu fuusioituminen on 
aiheuttanut merkittäviä muutoksia kirjastossa.
Seurauksena on ollut kokonaan uusi 
organisaatiomalli sekä useimpien henkilöiden 
sijoittuminen uusiin tehtäviin, myös esimiehet 
ovat vaihtuneet. Muutokset ovat tulleet 
ennakoimattomasti ja ilman riittävää 
keskustelua.



1. Organisaation muutokset

Esimerkki muutoksesta:
Tärkeäksi on tullut asiakkaan saaman arvon 
priorisointi, jolloin asiakkaasta on tullut
strateginen kumppani; asiakasryhmien tavoitteita 
pyritään tukemaan aktiivisesti. 

Tämä on tarkoittanut perustehtävien jäämistä 
vähemmälle.



2. Asiakas- ja tietopalvelu + 
tietosuojakysymykset
Henkilöstöresurssien väheneminen on 
monen kirjaston huolena 
asiakaspalvelussa. 
Etenkin pienillä kirjastoilla iso huoli.

Aukioloaikoja on supistettu.
Isoissa kirjastoissa automaatit palvelevat, 

silloin kun ihmispalvelua ei ole.
Pienissä ratkaisuna esim. ”jätä lappu mitä 

olet lainannut”.

Ilmaisilla kaukolainoilla kannustetaan 
lainaamiseen.



2. Asiakas- ja tietopalvelu + 
tietosuojakysymykset
Palveleminen verkossa yleistymään päin.
Chat-palvelu käytössä monella, yleistynyt 

etenkin korkeakoulukirjastoissa. Kysymyksiä 
yhä enemmän chatin kautta.

Asiakkaat odottavat helppokäyttöisyyttä.
Muualta tutut käytännöt haastavat 

tietokantalistauksia ja hankalia järjestelmiä.
Palveluiden kohdentaminen eri 
käyttäjäryhmille kiinnosti ajatuksena 
monia.
Asiakaskunta monimuotoistuu, eri ryhmillä 

eri tarpeita.



2. Asiakas- ja tietopalvelu + 
tietosuojakysymykset
Tietopalvelukysymykset ovat 
vaikeutuneet -> haasteita 
ammattitaidolle substanssiosaamisessa.
Verkostoitumisesta on apua 
asiakaspalvelussa.
Asiakkaat antavat hyvää palautetta 
saamastaan palvelusta. 



2. Asiakas- ja tietopalvelu + 
tietosuojakysymykset
Tietosuojalainsäädäntö vaikuttanut etenkin 
ulkopuolisten asiakkaiden tietojen 
keräämiseen ja säilyttämiseen.
Lomakkeet lukkokaappeihin.
Lomakkeet silputaan käsittelyn jälkeen.
Tietopalveluasiakkaiden yhteystiedot poistetaan 

määräajan kuluttua. 
Epäaktiivisia asiakkaita poistetaan rekisteristä.
Tietosuojaselosteet.

Paitsi lainsäädäntö, myös emo-organisaation 
oma, lainsäädäntöä koskeva ohjeistus, on 
vaikuttanut toimiin.



3. Viestintä ja markkinointi

Kirjaston koko vaikuttaa paljon.
vähillä resursseilla keskeistä aukioloajat ja 

muut palvelumuutokset 
isoissa organisaatioissa omat 

viestintätiimit

Kirjaston verkkosivut keskeinen kanava.
blogien hyödyntäminen

Uutiskirjeet & emo-organisaatioiden 
ajankohtaista-palstat tärkeitä.



3. Viestintä ja markkinointi

Sosiaalinen media
käytössä monessa korkeakoulukirjastossa 

ja joissakin erikoiskirjastoissa
etenkin Twitter ja Facebook suosittuja, 

asiakaskunnasta riippuen

Sosiaalinen media – miksi ei?
ei resursseja tai osaamista (esim. 

markkinointivideon tekemiseen)
ei jatkuvasti kiinnostavaa sisältöä 

jaettavaksi
emo-organisaation somekanavat 

hallitsevat



3. Viestintä ja markkinointi

Tapahtumat
tapahtumien yhteydessä digitaalisten 

palvelujen ja painettujen aineistojen 
markkinointia 
mukana emo-organisaation tapahtumissa 
halukkuutta jalkautua sinne, missä 

asiakkaatkin ovat 
• pop-up –kirjastotempauksista hyviä kokemuksia

Vertaismarkkinointi
esim. opiskelijatutorit tuovat aloittavia 

opiskelijoita tutustumaan kirjastoon



3. Viestintä ja markkinointi: haasteita

Resurssit ja tavoitteet: 
Mitä markkinoinnilla tavoitetaan? Mitä ehditään? 

Kanavien kirjo: 
Mitä kaikkea käytetään ja mihin tarkoitukseen?

Sisältölinjaukset: 
Ottaako kirjasto kantaa esim. jakamalla 

linkkejä? 

Asiakkaiden tavoittaminen:
Miten saadaan tieto kirjaston ja palvelujen 

olemassaolosta potentiaalisille asiakkaille?



4. Kouluttautuminen ja osaamisen 
kehittäminen
Ala on oppimismyönteinen ja 
kouluttautumiseen yleensä 
kannustetaan.

MUTTA
koulutuksiin pääsy vaikeutunut 
taloudelliset rajoitteet
henkilöstöresurssit (kuka pitää putiikin 

auki?)



4. Kouluttautuminen ja osaamisen 
kehittäminen
Organisaatioiden koulutuskannustamistapoja:
1. Koulutukseen saa käyttää 10 päivää 

vuodessa.
2. On lupa kouluttautua työajalla 1 tunti 

viikossa.
3. Koulutustarpeet kartoitetaan 

kehityskeskustelussa.
4. Laaditaan osaamiskartoitus ja sen avulla 

voidaan luoda kullekin opintopolku.



4. Kouluttautuminen ja osaamisen 
kehittäminen
Sisäisiä koulutuksia
 digitaaliset työvälineet
 viestintä
 työyhteisötaidot 
 tietokannat
 tutkimusdata [yliopistokirjastot]
 kielikoulutus [isot organisaatiot]

Kirjastoalan organisaatioiden koulutukset 
sekä osaamisen kehittyminen 
verkostoissa tärkeitä.



4. Kouluttautuminen ja osaamisen 
kehittäminen
Moni opiskelee omalla ajalla.
 avoin yliopisto 
 ammattijärjestöjen ja yhdistysten kurssit 
 verkkokurssit, videoluennot, webinaarit
 tutkinto-opiskelu [osa työnantajista 

mahdollistaa työajalla]

 Opintovapaata hyödynnetään
 Verkostot & benchmarking
 Virkamiesvaihto
 Opintopiirit



4. Kouluttautuminen ja osaamisen 
kehittäminen
Osaamisen jakamista pidetään tärkeänä.

Keinoja:
 sisäinen oppimisen aamu- tai iltapäivä
 osaamisvartti, jossa jaetaan opittua
 blogi tai wiki, jossa jaetaan koulutuksista 

saatuja oppeja
 vertaisoppimisen työpajoja



4. Kouluttautuminen ja osaamisen 
kehittäminen: tarpeet
Millä osaamisella pärjäämme 
tulevaisuudessa?

 asiasisällöt
 työvälineet (järjestelmät) 
 erikoisosaaminen (ohjelmointi, data, e-

aineistot)

Kaikkeen tarvittavaan ei ole kurssia tai 
koulutusta.



5. Uudet palvelut ja toiminnot
Järjestelmät ja etenkin kirjastojärjestelmän 
vaihto pinnalla monessa kirjastossa. PrettyLibin
tulevaisuus askarrutti.

Yammer, O365, Teams, Sharepoint, Trello
Koha, Aurora, MicroMarc, Finna
APAJA-tietokanta tietopalveluvastauksille
Valto-julkaisuarkisto tietoasiantuntijoiden 

hoitoon
Ellibs
altmetriikkapalveluita: Kudos, PlumX, Altmetric

Explorer
tekoälyä hyödyntävä tiedonhakupalvelu Iris.ai



5. Uudet palvelut ja toiminnot

Viestinnässä ja markkinoinnissa uutta: 
uutiskirjeet
asiakaspalvelua yhä enemmän chateissä
talon sisäiset infotilaisuudet ja esim. 

kirjaesittelyt kuukausikokouksissa
”laukkukirjasto”
videoiden tekeminen

• videot yhä kohdennetumpia ja lyhyempiä
verkkokurssien kehittämistä



5. Uudet palvelut ja toiminnot

Uusia ajattelumalleja
Lean
palvelumuotoilu 
jatkuva oppiminen, yhdessä oppiminen
itseohjautuvuuden tarve



Työpajan tunnelmia

”Keskustelut olivat mukavia, ihmisten kohtaaminen parasta”.

”- - keskustelu oli vilkasta ja antoi aineksia myös oman työn 
kehittämiseen.”

”Kiva kuulla muiden juttuja ja kertoa omistaan. Parhaat käytännöt 
leviävät siten.”

”Tuli valtavasti tietoa missä mennään kirjastoissa.”



Toiveita yhteisille koulutuksille

Kirjastojärjestelmävertailu
Viestintä, tiedotus, markkinointi: työkalut, tavat, 

kokeileminen, sosiaalisen median kuvat
Luento ajankohtaisesta kirjastoaiheesta ja siihen 

liittyvä keskustelu
Osaamisen ylläpitäminen epävirallisesti
Hyvien vinkkien välittäminen työpajoissa



Kirjoitukset Mika Holopainen ja Sirkka-
Liisa Korkeila kirjoittivat 
artikkelin Signumiin

Osallistuneille jaettiin 
raportti työpajan tuloksista.
Raportti on saatavana myös 
Erikoiskirjastojen FB-
ryhmästä. 

(Tämä esitys perustui 
raporttiin.)



Kirjoitukset
Parlamenttiblogi Suomen Kirjastoseura



Kiitos!
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