Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Maija Saraste
12.7.2013

"En osaa kuvitella elämää ilman kirjastoa!" - Vuoden 2013 kirjastojen
kansallisen käyttäjäkyselyn tulokset Oulun kaupunginkirjastossa
Kansalliskirjaston keväällä 2013 järjestämään kansalliseen käyttäjäkyselyyn tuli yhteensä
34 967 vastausta. Kysely oli kohdistettu kaikkien eri kirjastojen asiakkaille. Yleisistä
kirjastoista tuli yhteensä 16 137 vastausta, joista lähes puolet koostui maakuntakirjastojen
vastauksista. Vastausten määrä vaihteli suuresti kunnittain ja kaupungeittain. Oulussa
saatiin 815 vastausta, mikä oli toiseksi suurin määrä Suomen yleisistä kirjastoista. Eniten
vastauksia kertyi Tampereen kaupunginkirjastossa, jossa vastaajia oli 1335 henkilöä.
Tässä yhteenvedossa vertaillaan Oulun tuloksia koko maan yleisten kirjastojen tuloksiin,
Turun kaupunginkirjastosta saatuihin tuloksiin (686 vastausta) sekä vuosina 2008 ja 2010
tehtyjen käyttäjäkyselyjen tuloksiin. Vuonna 2008 Oulussa saatiin kyselyyn vain 46 vastausta
ja vuonna 2010 733 vastausta. Vertailuja vuoden 2008 tuloksiin voi siis pitää korkeintaan
suuntaa-antavina. Turku on Oululle hyvä vertailukohde, koska kaupungit ovat suunnilleen
samankokoisia.

1. Kyselyn vastaajat
Oulussa vastaajista oli pääasiassa pääkirjastoa käyttäviä asiakkaita 33 %, vastauksia tuli
paljon myös Haukiputaan, Kaijonharjun, Koskelan, Karjasillan ja Oulunsalon kirjastoista.
Vastaajista suurin osa oli naisia sekä Oulussa (75 %) että keskimäärin yleisissä kirjastoissa (76
%). Iältään vastaajat olivat Oulussa nuorempia: 19-34-vuotiaita oli Oulussa peräti 33 %
vastaajista, kun koko maassa vastaava osuus oli 19 %. Vastaajat olivat varsin koulutettuja,
Oulussa korkeakoulututkinnon suorittaneita vastaajista oli puolet (koko Suomessa 39 %).
Oulussa opiskelijat vastasivat kyselyyn aktiivisemmin (21 % vastaajista) kuin kyselyssä
muissa yleisissä kirjastoissa (koko maan keskiarvo 11 %).

2. Kirjaston käyttö
Vastaajista 76 % ilmoitti käyvänsä arviomassaan kirjastossa vähintään muutaman kerran
kuukaudessa.
Kysyttäessä ”Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa?” suosituimpia vaihtoehtoja olivat:







Lainaan, palautan, varaan tai uusin 96 % (kaikki yleiset kirjastot 95 %)
Luen lehtiä 62 % (kaikki yleiset kirjastot 52 %, Turku 45 %)
Tutustun aineistoihin 46 % (kaikki yleiset kirjastot 40 %, Turku 43 %)
Haen tietoa tietystä aiheesta 30 % (kaikki yleiset kirjastot 30 %, Turku 30 %)
Vietän aikaa kirjastossa 29 % (kaikki yleiset kirjastot 22 %, Turku 24 %)
Luen kirjoja 20 % (kaikki yleiset kirjastot 15 %, Turku 16 %)

Oulussa vastanneet käyvät verrattuna koko maan vastauksiin kirjastossa enemmän lehtiä ja
kirjoja lukemassa ja aineistoihin tutustumassa. Verrattaessa Oulun vastauksia vuoden 2008 ja
2010 kyselyihin voi havaita selviä muutoksia kirjaston käyttötavoissa.
Vuonna 2013 oululaiset asiakkaat
-

lukevat enemmän lehtiä kirjastossa (47 % -> 62 %)
tutustuvat aineistoihin enemmän (40 % ->46 %)
viettävät enemmän aikaa kirjastossa (17 % -> 29 %)
käyttävät enemmän kaukopalvelua (9 % -> 17 %)
osallistuvat enemmän kirjaston järjestämiin tilaisuuksiin (9 % -> 15 %)
kopioivat, tulostavat ja skannaavat enemmän (6 % -> 14 %)
hakevat vähemmän tietoa tietystä aiheesta (39 % -> 30 %)

Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että asiakkaat käyttävät monipuolisemmin kirjaston
palveluja kuin aiemmin. Vastaajat mainitsivat useimmiten varsin monta eri palvelua.
Kysyttäessä ”Jos käytät kirjaston verkkopalveluita: mitä seuraavista verkkopalveluista
käytät?” osoittautui, että Oulussa käytetään kirjaston verkkopalveluja enemmän kuin koko
maassa keskimäärin.



Kirjaston aineiston haku, varaaminen, uusinnat: muutaman kerran kuukaudessa tai
useammin 61 % vastaajista (koko Suomi 50 %, Turku 66 %)
43 % vastaajista etsi tietoja kirjaston verkkosivuista aukioloajoista, tapahtumista tai
muista palveluista vähintään muutaman kerran kuukaudessa (koko Suomi 35 %,
Turku 50 %).

Syinä siihen, ettei vastaaja käyttänyt kirjaston verkkopalveluja mainittiin useimmiten se,
ettei niitä tarvinnut.

”Kirjasto on lähellä joten ei ole pitkä matka tulla tarkistamaan onko kirjoja
lainattavissa.”
”Ei tarvitse, tai kiinnosta. Käyn kirjastossa jos on auki.”
”Saan itseäni kiinnostavan tiedon kirjastossa käydessäni.”
”Ei vain ole tullut käytettyä. Mukavampi on käydä kirjastossa asioimassa ja tavata
kirjastovirkailijoita.”
“En juurikaan käytä tietokonetta.”
Verkkoasiointiin liittyen kysyttiin, seuraako vastaaja kirjastoa sosiaalisessa mediassa. Sekä
Oulussa että keskimäärin koko maassa vastaajista neljäsosa kertoi seuraavansa kirjastoa
sosiaalisessa mediassa.

3. Kirjasto asiointiympäristönä
Seuraavassa esitetään vastaajien mielipiteitä kirjastosta asiointiympäristönä. Seitsemästä
väittämästä kysytään, miten tärkeä kysymys on vastaajan mielestä ja sen jälkeen vastaajat
arvioivat sitä, kuinka hyvin asia on omassa kirjastossa hoidettu.


Kirjaston sijainti on sopiva

Oulussa 75 % vastaajista katsoi, että kyseessä on erittäin tärkeä asia, joka on 65 %:n
mielestä hoidettu erittäin hyvin. Vastaavat luvut koko maan yleisistä kirjastoista ovat 64 % ja
57 % ja Turussa 72 % ja 65 %. Oulussa kirjastoverkko onkin varsin laaja, joka näkyy
tyytyväisinä asiakkaina.


Kirjaston aukioloajat ovat sopivat

Oulussa 60 %:n mielestä kyseessä on tärkeä asia, ja vain 39 % mielestä aukioloajat on
hoidettu erittäin hyvin. Koko maassa vastaavat luvut ovat 57 % ja 40 % ja Turussa 65 % ja 47
%. Oulussa vastaukset ovat samanlaisia kuin muualla Suomessa: kaikkialla asiakkaat toivovat
laajempia aukioloaikoja. Turkulaiset vastaajat olivat kirjaston aukioloaikoihin selvästi
tyytyväisempiä kuin oululaiset vastaajat.


Kirjaston tilat vastaavat tarpeitani

Oulussa 47 %:n mielestä kyseessä on tärkeä asia, joka 50 % mielestä on hoidettu erittäin
hyvin. Vastaavasti koko maassa 45 % (Turku 40 %) piti tätä tärkeänä asiana, ja 48 % (Turku
43 %) antoi vastaukseksi erittäin hyvä.



Kirjaston tietokoneet vastaavat tarpeitani

Kirjastossa käytettävissä olevat tietokoneet eivät ole yhtä tärkeitä asiakkaille kuin aiempina
vuosina. Vastaajista 35 % piti palvelua tärkeänä tai erittäin tärkeänä, ja 46 %:n mielestä se
on hoidettu hyvin tai erittäin hyvin. Tässä kysymyksessä oli hyvin vähän eroa muiden
yleisten kirjastojen tuloksiin.


Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi

Tätä kysymystä vain 30 % oululaisista vastaajista (32 % kaikissa yleisissä kirjastoissa) piti
erittäin tärkeänä asiana ja suunnilleen sama määrä vastaajia antoi arvosanan erittäin hyvä
(oululaiset 28 %, kaikki 31 %).


Sähköinen asiointi kirjastossa (varaukset, uusinnat, aineiston selaus jne.) toimii hyvin

81 % oululaisista vastaajista oli sitä mieltä, että kysymys on tärkeä tai erittäin tärkeä asia ja
yhtä usean mielestä asia oli erittäin hyvin. Koko maassa 76 % piti kysymystä tärkeänä tai
erittäin tärkeänä ja 72 % vastasi hyvä tai erittäin hyvä. Oululaiset antoivat kirjastolleen maan
keskiarvoa paremman arvosanan tähän kysymykseen.


Löydän kirjaston verkkosivuilta helposti etsimäni (esim. aukioloajat ja yhteystiedot)

Oululaisten mielestä kirjaston verkkosivut ovat tärkeät tai erittäin tärkeät (80 %) ja sivuilta
löytää etsimänsä hyvin tai erittäin hyvin (76 % vastaajista). Luvut ovat hyvin
samansuuntaiset sekä Turun kaupunginkirjastojen että kaikkien yleisten kirjastojen lukujen
kanssa.
Verrattaessa tämän osion vastauksia vuosien 2008 ja 2010 kyselyiden vastauksiin käy
selvästi ilmi, että kirjasto on saanut paremmat arviot toiminnastaan vuonna 2013 kuin
aiempina vuosina. Suurimmat muutokset ovat seuraavissa kysymyksissä:
-

Kirjaston aukioloajat ovat sopivat (keskiarvo 3.8 -> 4.1)
Kirjaston tilat vastaavat tarpeitani (keskiarvo 3.9 -> 4.3)
Kirjaston tietokoneet vastaavat tarpeitani (keskiarvo 3.4 -> 3,9)
Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi (keskiarvo 3.5 -> 4,0)

Mielenkiintoinen on havainto, että vuoden 2013 vastauksissa oli selvästi enemmän
kirjastopalveluista ”täydet pisteet” antavia. Sen sijaan ”hyvien” arvioiden määrä oli
vähentynyt. Negatiivisten palautteiden määrä oli suunnilleen sama kuin aikaisempina
vuosina. Vastauksiin on voinut vaikuttaa myös kyselyajankohta, jolloin mm. sosiaalisessa
mediassa käytiin vilkasta keskustelua Oulun kirjastopalvelujen säilyttämisestä.
Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjastosta asiointi- ja oppimisympäristönä tuli peräti
195 vastauksessa. Kommenteista noin neljäsosa koski kirjaston tiloja, ja saman verran
kommentoitiin aukioloaikoja. Moniin kirjastoihin toivottiin rauhallista ja hiljaista lukutilaa,

lisää sohvia ja pöytiä, aukioloa myös aamuisin, myöhempään iltaisin ja viikonloppuisin. Monet
kommentit koskivat kirjastojen säilyttämistä omalla asuinalueella. Verkkosivujen selkeyttä
toivottiin parannettavan, kokoelmia laajennettavan jne. Suurin osa kommenteista oli kehuvia,
mutta kirjasto sai myös kritiikkiä toiminnastaan. Monissa palautteissa toivottiin mm. hiljaisia
tiloja kirjastoihin, mitä myös Turun kaupunginkirjaston vastauksissa toivottiin.

4. Kirjaston kokoelmat ja aineistot
Kyselyssä oli kokoelmiin ja aineistoihin liittyviä kysymyksiä yhteensä kymmenen. Ensin
kysyttiin mielipiteitä väittämien tärkeydestä ja sen jälkeen sitä, kuinka hyvin nämä palvelut
on kirjastossa järjestetty. Koska vastaukset eri kysymyksiin olivat hyvin samanlaisia, osioita
on vähän yhdistelty.


Kirjaston tarjoamat lehdet ja kirjat vastaavat tarpeitani

62 % oululaisista vastaajista piti kysymystä erittäin tärkeänä, mutta vain 37 % vastasi
palvelun olevan Oulussa erittäin hyvä. Vastaavat luvut turussa ja koko maassa ovat hyvin
samansuuntaisia.


Kirjaston tarjoamat av-tallenteet (elokuvat, musiikki, äänikirjat jne.) vastaavat
tarpeitani

Tässä kysymyksessä vastaukset jakautuivat melko tasaisesti siinä, kuinka tärkeä kysymys on.
48 % vastaajista mielestä kyseessä on tärkeä tai erittäin tärkeä asia ja 45 % antoi laadusta
vastauksen hyvä tai erittäin hyvä. Vastaavat osuudet koko maassa ovat 53 % ja 49 %.


Kirjaston tarjoamat verkkolehdet (esim. PressDisplay) vastaavat tarpeitani



Kirjaston e-kirjat (esim. Ellibsin sähköiset kirjat) vastaavat tarpeitani



Musiikinkuuntelupalvelu Naxos Music Library vastaa tarpeitani

Kyselyssä saattoi huomata, että kirjaston tarjoama e-aineisto (verkkolehdet, Ellibsin e-kirjat
ja Naxos-musiikinkuuntelupalvelu) on suurimmalle osalle vastaajista vieraita. Lähes puolet
vastaajista ei osannut sanoa mitään siitä, ovatko nämä palvelut heidän kannaltaan tärkeitä
vai vähemmän tärkeitä. Tärkeinä tai erittäin tärkeinä kaikkia näitä e-aineistoja piti alle 15 %
vastaajista. Suunnilleen sama määrä vastaajia kuvaili e-aineiston vastaavan tarpeitaan hyvin
tai erittäin hyvin. Peräti kolme neljäsosaa ei osannut vastata näihin kysymyksiin mitään.
Koko maan ja Turun kaupunginkirjaston vastaukset olivat samansuuntaisia kuin Oulussa,
paitsi että Naxos-palvelu tunnettiin Turussa vielä huonommin kuin Oulussa.
Vastauksia kirjastojen aineistoista ja kokoelmista ei voitu paljoa vertailla aiempiin vuosiin,
koska ainoastaan lehti- ja kirjakysymys on säilynyt kyselyissä samanlaisena. Oululaiset
antoivat vuonna 2013 lehti- ja kirjakokoelman arvosanaksi 4,2 (vuonna 2008 luku oli 3,8).

Vastaajat esittivät paljon kirjastojen kokoelmiin ja aineistoihin liittyviä kommentteja ja
kehittämisehdotuksia (167 vastausta). Suurin osa kommenteista liittyi vastaajan omiin
harrastuksiin (esim. kirjallisuuden- tai musiikinlaji). Monissa vastauksissa ehdotettiin myös eaineiston lisäämistä kirjaston kokoelmissa.
”Odotan kovasti, että e-kirjojen lainaus tulee mahdolliseksi. Toki paperikirjoja pitää
olla, mutta esim. matkoille e-kirja on ehdoton.”
”E-lehtien palvelua voisi laajentaa. Suurimmat suomalaiset, ulkomaalaiset lehdet ->
helpottaisi tutkijoita.”
”Onko kirjastossa verkkolehtiä tai e-kirjoja? Jos on, tiedotus on ollut vähäistä tai
sellaisessa mediassa, etten ole sitä lainkaan huomannut.”
”Uusia suosittuja kirjoja joutuu jonottamaan pitkään.”
“Enemmän elokuvia voisi olla! :)”
”Äänikirjoja saisi olla laajempi valikoima.”
“Tieteellistä kirjallisuutta enemmän.”
”Lähikirjastoihin hankittava aineisto voisi olla ajantasaisempi ja kattavampi!”

5. Kirjaston asiakaspalvelu
Kirjaston asiakaspalvelua pyryttiin selvittämään neljän kysymysparin avulla. Jälleen kysyttiin
erikseen sitä, kuinka tärkeänä asiana vastaaja pitää kysymystä ja sen jälkeen sitä, millaisen
arvosanan vastaaja antaa kysymyksen väittämän toteutumiselle.


Kirjaston henkilökunta on tarvittaessa helposti tavoitettavissa

Lähes kolmeneljäsosaa sekä oululaisista että kaikista vastaajista (Turussa 64 %) oli sitä,
mieltä, että tämä kysymys on erittäin tärkeä. 66 % oululaisista, 73 % kaikista vastaajista 55 %
turkulaisista vastaajista antoi tähän vastaukseksi erittäin hyvä. Ainoastaan muutama
prosentti vastasi tähän ”heikko” tai ”erittäin heikko”. Oulussa saatiin siis koko maan lukuja
huonommat tulokset, mutta kuitenkin paremmat kuin Turussa


Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista

Kirjaston henkilökunnan palveluhaluisuutta piti erittäin tärkeänä kolme neljäsosaa
vastaajista sekä Oulussa että muissa yleisissä kirjastoissa. 64 % oululaisista vastaajista, 56 %
turkulaisista ja 70 % kaikista vastaajista vastasi tähän ”erittäin hyvä”. Vain 3 % vastaajista
kaikissa aineistoissa vastasi tähän kysymykseen ”heikko” tai ”erittäin heikko”. Myös
palveluhalukkuudessa Oulu sijoittuu Turun ja koko maan arvojen välille.



Kirjaston henkilökunta osaa neuvoa minua kysymyksissäni

Sekä oululaisista että kaikista vastaajista 76 %:n mielestä kysymys on erittäin tärkeä. Sen
sijaan oululaisista 66 % ja kaikista 69 % vastasi tähän kysymykseen ”erittäin hyvä”.
Turkulaisista tämän arvion sai 56 %.


Kirjaston henkilökunta osaa opastaa tietokoneiden ja laitteiden käytössä (esim.
internetin käyttö)

Internetin käytön opetuksen merkitys on kirjastojen asiakkaille selvästi vähäisempi kuin
aiemmin. Sekä Oulussa että koko maassa 55 % mielestä kysymys on tärkeä tai erittäin
tärkeä, hieman alle puolet arveli, että toteutus on hyvä tai erittäin hyvä. Noin puolet
vastaajista ei osannut kommentoida tätä kysymystä mitenkään.
Asiakaspalveluun liittyviä kommentteja ja kehittämisehdotuksia annettiin 109 vastauksessa.
Suurin osa palautteesta oli kiittävää, vastauksissa kehuttiin henkilökunnan ystävällisyyttä ja
auttamishalua. Kiitosta annettiin sekä kirjastopalveluista yleensä että oman kirjaston
asiakaspalvelusta erityisesti. Moitittavaa löytyi tervehtimisessä ja myös hymyä kaivattiin.
“Kaikki on ollut hyvin.”
”Henkilökunta on osaavaa ja taidokasta! Olen aina saanut apua tarvitessani sitä.”
”Välillä tuntuu, etteivät asiakaspalvelijat haluaisi tulla "häirityiksi", eivät esimerkiksi
vasta katseeseen kun näiden huomiota hakee.”
“Hymyä lisää! :)”
”Hyvää on ollut palvelu vuosikaudet - olen saanut tietoa ja opastusta erilaisiin
asioihin - ystävällisyys on suuri voimavara.”
”Olen saanut aina henkilökunnalta ammattitaitoista ja ystävällistä palvelua
asioidessani.”
“Hyvä asiakaspalvelu!”
”Välillä tuntuu, että töissä on liian vähän henkilökuntaa. toisaalta asiakaspalvelua ja
yleistä vaikutelmaa voisi parantaa hieman iloisemmalla ilmeellä ja niinkin pienellä
asialla kuin tervehdykseen vastaamalla. apua olen kyllä aina saanut, kun olen sitä
kysynyt ja vieläpä asiantuntevaa ja paneutuvaa apua.”
”Kirjastontätejä on kiva löytää välillä hyllyjen välistäkin...”
Verrattaessa tämän osion vastauksia vuosien 2008 ja 2010 kyselyiden vastauksiin huomaa,
että kaikissa kysymyksissä kirjasto on saanut vuonna 2013 paremmat arviot toiminnastaan
kuin aiempina vuosina. Suurimmat muutokset ovat seuraavissa kysymyksissä:

-

kirjaston henkilökunta on tarvittaessa helposti tavoitettavissa (4,3 -> 4,6))
kirjaston henkilökunta osaa opastaa tietokoneiden ja laitteiden käytössä (4,0 ->4,4)

Asiakaspalvelusta kysyttäessä on nähtävissä sama ilmiö kuin edellä on esitetty, että vuonna
2013 oli aiempaa enemmän asiakkaita, jotka antoivat kirjastolle palvelusta ”täydet pisteet”.

6. Kirjastopalvelut kokonaisuutena
Kysymystä siitä, ovatko ”Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia”, lähes kaikki
vastaajat pitivät tärkeänä tai erittäin tärkeänä (sekä Oulussa että koko maassa 97 %, Turussa
99 %). Vastaajista yli 90 % antoi kaikissa kirjastoissa arvosanaksi tähän kysymykseen ”hyvä”
tai ”erittäin hyvä”. Oulussa palvelujen tärkeyden ”yleisarvosana” vuonna 2013 oli 4,8
(vuonna 2008 se oli 4,5) ja palvelujen toimivuuden arvosana 4,5 (vuonna 2008 4,2).

7. Kirjaston hyödyt ja vaikutukset
Käyttäjäkyselyssä pyrittiin kuuden väittämän avulla selvittämän kirjaston hyötyjä ja
vaikutuksia asiakkaille. Vastaajien tuli arvioida, kuinka hyvin väittämä piti paikkansa
vastaajan elämässä. Vastausvaihtoehdot kysymyksiin olivat ”ei lainkaan”, ”jonkin verran”,
”huomattavasti” ja ”en osaa sanoa”. Seuraavissa taulukoissa esitetään, kuinka suuri osuus
vastaajista piti väittämää totena omassa elämässään. Luvut ovat prosentteja kaikista
vastaajista. Taulukoissa ei ole mukana ”en osaa sanoa” -vastaajat.
Vastausten perusteella kirjaston merkitys näyttää olevan suurempi oululaisille vastaajille kuin
vastaajille Turussa tai muualla Suomessa. Erot olivat suurimmat lukemisharrastusten
tukemisessa, virikkeiden tarjoamisessa ja elämänlaadun parantamisessa.

Kirjaston palvelut ovat auttaneet löytämään tarvitsemaani tietoa (esim. työhön tai
opiskeluun):
Oulu
ei lainkaan
jonkin verran
huomattavasti

Turku kaikki
4
3
4
30
37
32
60
55
55

Muutokset verrattuna vuosien 2008 ja 2010 kyselyihin olivat melko vähäisiä. Oulussa on
enemmän vastaajia, joiden mielestä kirjaston palvelut ovat auttaneet heitä löytämään
tarvitsemaansa tietoa, mutta erot Turkuun tai koko maahan eivät ole merkittävän suuria.

Kirjaston palvelut ovat kehittäneet tietoteknisiä taitojani (esim. internetin käyttö,
verkkoasiointi):

ei lainkaan
jonkin verran
huomattavasti

Oulu Turku kaikki
43
54
42
29
30
27
7
4
8

Aiempiin vuosiin verrattuna "el lainkaan" vastanneiden osuus on pienentynyt merkittävästi.
Vuonna 2008 peräti 56 % vastaajista oli sitä mieltä, etteivät kirjaston palvelut ole
kehittäneet vastaajan tietoteknisiä taitojaan lainkaan. Toisin sanoen kirjaston merkitys
vastaajien tietoteknisten taitojen kehittäjänä on kasvanut viiden vuoden aikana.
Kirjaston palvelut ovat tukeneet lukemis- tai kulttuuriharrastuksiani:
Oulu
ei lainkaan
jonkin verran
huomattavasti

Turku kaikki
3
3
3
1
18
20
82
76
73

Vuosien 2008 ja 2010 kyselyissä oh i selvästi vähemmän oululaisvastaajia (73 % ja 71 %), joiden
mielestä kirjasto on tukenut lukemis- tai kulttuuriharrastusta huomattavasti. Kirjaston
merkitys lukemisharrastuksen tukemisessa on siis selvästi kasvanut. On myös mahdollista, että
vastaajat ovat tiedostaneet kirjaston merkityksen paremmin.

Kirjaston palvelut ovat tarjonneet virikkeitä vapaa-aikaan ja harrastuksiini:
Oulu
ei lainkaan
jonkin verran
huomattavasti

Turku kaikki
4
6
5
23
32
29
69
57
60

53 % vastaajista vuonna 2008 ja 60 % vuonna 2010 oli sitä mieltä, että kirjaston palvelut ovat
tarjonneet heille huomattavasti virikkeitä vapaa-aikaan ja harrastuksiin. Oululaisvastaajista
selvästi suurempi osa kuin kalkista vastaajista oli vuonna 2013 sitä, mieltä, että kirjaston
palvelut ovat tarjonneet huomattavasti virikkeitä vapaa-aikaan ja harrastuksiin. Kirjaston
merkitys on myös tässä osiossa kasvanut verrattuna aiempien vuosien vastauksiin.

Kirjaston palvelut ovat lisänneet sosiaalisia kontaktejani:
Oulu Turku kaikki
ei lainkaan
40
54
36
jonkin verran
34
30
37
huomattavasti
12
6
12
Vuonna 2013 asiakaskyselyyn vastanneiden mielestä kirjasto on vaikuttanut alempaa enemmän
heidän sosiaalisiin kontakteihinsa. "Ei lainkaan" -vastaajia oli vuonna 2008 56 % ja vuonna 2010
50 % kaikista vastaajista. Sosiaalisten kontaktien lisääntyminen voi johtua silta, että kirjastoissa
on järjestetty aiempaa enemmän erilaisia kulttuuritilaisuuksia. Myös kirjastojen tiloissa
opiskeleminen on kasvattanut suosiotaan
Kirjaston palvelut ovat parantaneet elämänlaatuani
Oulu

Turku kaikki
ei lainkaan
3
3
4
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huomattavasti
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Kyselyyn vastaajat ovat tiedostaneet kirjaston merkityksen elämälleen vuonna 2013 paremmin
kuin aiempina vuosina. Vuosina 2008 ja 2010 41-43 %vastaajista oli sitä, mieltä että kirjasto on
parantanut huomattavasti heidän elämänlaatuaan, kun taas vuonna 2013 64 % vastaajista
ajatteli näin. Vastauksiin on voinut vaikuttaa pelko siitä, että oman kirjaston toiminta
lopetettaisiin.

Tämän osan avovastauksista useissa kerrottiin koskettavalla tavalla, miten kirjasto on
vaikuttanut vastaajan elämään: kirjasto on "keskeinen osa elämääni", "elämän
peruspalvelu", "erittäin tärkeä ihmisen mielelle", "paikka jossa tekee oivalluksia ja löytöjä".
Myös kyselyn viimeisessä osassa, jossa saattoi kommentoida kirjaston palveluita yleensä, tuli
paljon positiivista palautetta. Eniten palautetta tuli kirjastoverkon säilyttämisen
puolesta. Paljon ehdotuksia tuli myös aukioloaikojen laajentamisesta, tapahtumien
järjestämisestä ja kokoelmien kehittämisestä.

8. Yhteenveto
Kansalliskirjasto toteutti keväällä 2013 kolmannen kerran kaikkien kirjastosektorien
asiakkaille suunnatun käyttäjäkyselyn. Kysely toteutettiin sekä verkossa että paperikyselynä.
Oulussa kyselyyn vastasi 813 asiakasta. Tuloksia analysoitaessa on hyödynnetty vuosina 2008
ja 2010 tehtyjä käyttäjäkyselyitä sekä koko maan yleisistä kirjastoista saatuja tuloksia. Lisaksi
vertailuaineistona on ollut Turun kaupunginkirjaston tulokset.
Vuonna 2013 tyypillinen vastaaja oli nuorehko, hyvin koulutettu nainen, joka asioi

pääkirjastossa tai jossain suurehkossa kirjastossa. Vastaajat käyttivät kirjastoa monin
tavoin: suosituinta oli lainaamisen lisäksi lehtien lukeminen, aineistoihin tutustuminen,
tiedonhaku ja ajanvietto. Kyselyn perusteella Oulussa lehtien lukeminen ja ajanvietto on
kirjastoissa yleisempää kuin muualla Suomessa. Myös kirjaston verkkopalveluita käytetään
Oulussa enemmän kuin keskimäärin Suomessa.
Oululaiset vastaajat arvostivat laajaa kirjastoverkkoa, joka arvioitiin paremmaksi kuin
muualla Suomessa. Sen sijaan aukioloaikoihin ei oltu yhtä tyytyväisiä kuin Turussa.
Vastaajat esittivät paljon toivomuksia kirjastopalveluista. Suurin osa toiveista koski
aukioloaikoja ja ylipäätään sitä, että oman kirjaston on säilyttävä. Kokoelmaan liittyvät
toiveet liittyivät omiin harrastuksiin. Kyselyssä kävi ilmi, että suurin osa vastaajista ei
tuntenut kirjaston e-aineistojen tarjontaa. Kirjaston asiakaspalvelu sai vastaajilta lähes
ylistavat arviot. Kirjastopalveluita kokonaisuudessaan arvostettiin suuresti. 94%
vastaajista oli sitä mieltä, että Oulun kirjastopalvelut ovat hyvin tai jopa erittäin hyvin
toimivat.
Kyselyllä pyrittiin selvittämään kirjaston hyötyjä ja vaikutuksia käyttäjille. Noin kaksi
kolmasosaa oululaisista vastaajista oli sitä mieltä, että kirjaston palvelut ovat auttaneet
huomattavasti löytämään tietoa, tukeneet lukemis- tai kulttuuriharrastusta, tarjonneet
virikkeitä vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja ylipäätään parantaneet elämänlaatua. Oululaisten
antamat arviot kirjaston palveluista ylittävät selvästi koko maan luvut ja ovat myös paremmat
kuin aiempina vuosina.

