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Esipuhe

Tässä raportissa kerrotaan kokemuksista, joita on saatu
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakirjastoalueen kirjastoissa vuosina 2004–2007 tehdystä arviointityöstä. Raportti
ei ole tulosraportti, arviointituloksista kerrotaan vain sen
verran, mikä on tarpeen käytettyjen menetelmien ymmärtämiseksi. Varsinaiset arviointitulokset ovat kirjastojen itsensä käytössä.

män jäsenet ovat pitäneet tiiviisti yhteyttä oman seutunsa kirjastojen johtajiin ja innostaneet heitä osallistumaan
yhteiseen arviointiin. Kirjastojen arviointiyhteistyötä tullaankin jatkamaan tässä muodossa.
Tämän raportin myötä haluamme jakaa hyviä kokemuksiamme myös muille kirjastoille. Oulun kaupunginkirjasto
sai yhteisen arviointityön edelleen kehittämiseen ja siitä
tiedottamiseen Opetusministeriöltä valtionavustusta, jonka turvin palkattiin kirjastonhoitaja, FM Eeva-Liisa Heikkilä
kokoamaan raporttia. Raportin viimeistelyn on tehnyt kirjastotoimen apulaisjohtaja Maija Saraste Oulun kaupunginkirjastosta. Raportin sisällöstä vastaa vuoden 2007 arviointiryhmä.

Maakunnan kirjastojen yhteinen arviointityö aloitettiin
keväällä 2004. Kuluneiden kolmen ja puolen vuoden aikana yhteinen arviointi on osoittautunut paitsi tarpeelliseksi myös innostavaksi ja opettavaksi. Kirjastot ovat
sitoutuneet voimakkaasti arviointiryhmän työhön. Arviointiryhmän kokouksiin on osallistuttu aktiivisesti ja ryh-
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1 Johdanto
1.1 Arvioinnin lähtökohdat ja
tavoitteet

velvoittaa kuntia laatimaan selvitykset yhteistyöstä ja toimeenpanosuunnitelmat palveluiden järjestämisestä. Kirjastojen kohdalla tämä merkitsee yhteistyön laajentamista
nykyisestään, palvelujen seudullista kehittämistä sekä alueellisen yhteisasiakkuuden edistämistä. (Lovio 2006.)

Kirjastolaki velvoittaa kirjastoja arvioimaan toimintaansa.
Lain kuudennessa pykälässä todetaan seuraavasti:

Kuntaliitosten ja toiminnan tehostamisen myötä kirjastoissa joudutaan uudenlaisiin tilanteisiin, kun kirjastojen
toimintakulttuureita, kokoelmia ja atk-järjestelmiä yhdistetään. Selvitäkseen muutoksista kirjastojen on pystyttävä arvioimaan toimintaansa paremmin. Arvioinnin avulla
saadaan perusteet suunnitelmille ja tulostavoitteille sekä
tietoa siitä, kuinka hyvin palvelut vastaavat kuntalaisten
tarpeita. Tarkoituksena on saada esille toimintojen vahvuuksia ja heikkouksia.

Kunnan tulee arvioida järjestämäänsä kirjasto- ja tietopalvelua. Arvioinnin tarkoituksena on parantaa kirjasto- ja tietopalvelujen saatavuutta ja tukea niiden kehittämistä. Arvioinnilla seurataan yleisten kirjastojen
kirjasto- ja tietopalvelujen toteutumista sekä palvelujen laatua ja taloudellisuutta. (Kirjastolaki 1998.)
Arviointia ei tehdä vain lain velvoitteen vuoksi, vaan arviointi on työkalu toiminnan kehittämiseen. Kirjastolakiin kirjatut arvioinnin tavoitteet ovat laajoja, tarkempi näkökulma arviointiin muotoutuu kirjastojen tarpeiden mukaan.

1.2 Pohjoisten kirjastojen
arviointiyhteistyön taustaa

Myös lääninhallitukselle arviointitehtävä on lakisääteinen.
Kirjastoasetuksessa todetaan:
Lääninhallituksen tehtävänä on yhteistyössä asianomaisen ministeriön kanssa seurata ja edistää väestön tarvitsemia kirjasto- ja tietopalveluja sekä arvioida
niiden saatavuutta ja laatua (Kirjastoasetus 1998).

Oulun maakuntakirjastoalueen kirjastot aloittivat yhteisen arviointityöskentelyn vuosina 2001–2003 toteutetussa
PARKKI-projektissa. Projektiin osallistui 15 pohjoissuomalaista kirjastoa Kemin ja Oulun seuduilta sekä Rovaniemen
kaupungista. Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen laitoksella oli merkittävä rooli projektissa. PARKKI-projektissa painottuivat kirjastojen laadullinen arviointi, henkilöstön osaaminen sekä kokemukset arviointiyhteistyöstä.
Kirjastotoiminnan arviointi jaettiin kolmeen isoon kokonaisuuteen, joita eri alueiden kirjastot vuorotellen arvioivat.
Näitä kokonaisuuksia olivat kirjastotyö, kokoelmat ja asiakkuus. Projektista julkaistiin vuosina 2001–2003 kolme väliraporttia sekä opaskirja. (Kortelainen 2003.)

Lääninhallitus arvioi kirjastotoimea osana muita peruspalveluita sekä tekee kirjastotoiminnan alueellisen vuosiarvioinnin ja kirjastojen kunta-arviointeja osana valtakunnallista arviointi- ja kehittämistyötä (Oulun lääninhallitus
2007).
Maakuntakirjastoille alueidensa keskuskirjastoina on Kirjastoasetuksessa säädetty erilaisia tehtäviä. Maakuntakirjastojen tehtävänä on mm. perehdyttää toiminta-alueen
kirjastojen henkilöstöä kirjastotyön uusiin toimintamuotoihin sekä kehittämishankkeisiin (Kirjastoasetus 1998). Arviointiyhteistyötä voidaan hyvin pitää kirjastotyön uutena
toimintamuotona.

PARKKI-projektia on esitelty sekä Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston että muiden kirjastojen tilaisuuksissa. Oulun maakuntakirjastoalueen kirjastot esittivät kevään 2004 maakuntakirjastokokouksessa toiveen, että
myös Oulun seudun ulkopuoliset kirjastot voisivat tehdä arviointiyhteistyötä. Kokouksessa päätettiinkin koota
maakunnallinen ryhmä suunnittelemaan ja koordinoimaan
alueen kirjastojen arviointityötä.

Kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi käynnistettiin keväällä 2005 Paras-hanke. Sen tavoitteena on turvata asukkaille kuntien vastuulla olevat hyvinvointipalvelut
myös tulevaisuudessa. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä kuntajakolain muuttamisesta säädetty puitelaki
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miseen valtakunnallisesti. Tämän avustuksen turvin voitiin
palkata henkilö ryhmän sihteeriksi ja työstämään arviointiraporttia.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisen arviointiryhmän arviointityö on painottunut alusta alkaen pienempiin kokonaisuuksiin, kuin mitä PARKKI-projektissa käsiteltiin. Maakunnallisessa arvioinnissa tavoitteena on ollut täydentää
lääninhallituksen tekemää peruspalvelujen arviointia. Tarkoitus on ollut innostaa työyhteisöjä ottamaan arviointi
osaksi jokapäiväistä työtä ja sitä kautta kehittämään omaa
työskentelyään.

1.4 Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot
Oulun maakuntakirjastoalueella Pohjois-Pohjanmaalla
on seitsemän seutukuntaa, joihin kuului vuonna 2006 yhteensä 40 kuntaa. Seutukunnat ja kunnat näkyvät oheisessa kartassa (Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
2007a). Taulukkoon 1 on koottu perustietoja seutukuntien asukasluvuista ja kuntien, kirjastojen ja kirjastoautojen määristä vuodelta 2006. (Suomen yleisten kirjastojen
tilastot 2007).

1.3 Arvioinnin osallistujat
Maakunnallinen arviointityö organisoitiin siten, että kaikista Pohjois-Pohjanmaan seitsemästä seutukunnasta
valittiin arviointiryhmään edustaja. Ensimmäiset valinnat
tehtiin maakuntakirjastokokouksessa maaliskuussa 2004.
Edustajat ovat enimmäkseen olleet kirjastonjohtajia, jotka
työssään vastaavat oman kuntansa kirjaston arvioinnista.
Edustajat toimivat yhdyshenkilöinä ryhmän ja oman seutukuntansa kirjastojen välillä. He ovat tarvittaessa neuvoneet yksittäisiä kirjastoja arvioinnin toteuttamisessa, koonneet oman seutunsa kirjastojen tiedot ja toimittaneet ne
maakuntakirjastolle.

Tämän raportin taulukoissa Oulun kaupunginkirjastomaakuntakirjasto esitetään erikseen, vaikka Oulu kuuluukin Oulun seutukuntaan. Näin menetellään, koska Oulun
kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto on selvästi muita
Pohjois-Pohjanmaan kirjastoja suurempi yksikkö.

Arviointiryhmän vetäjänä on toiminut Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston kirjastotoimen apulaisjohtaja Maija Saraste. Oulun kaupunginkirjasto on laatinut
yhteenvetoja monista kunnankirjastojen tekemistä arvioista. Kaikkien arvioinnin osa-alueiden tuloksia ei ole kerätty kunnankirjastoilta, vaan kirjastot ovat itse käyttäneet
oman niitä parhaaksi katsomallaan tavalla. Vaikka kirjastojen osallistuminen arviointiin on ollut vapaaehtoista, kirjastot ovat osallistuneet lähes kaikkiin arviointeihin.
Kahden vuoden arviointityön jälkeen päätettiin, että arviointiryhmän jäsenet vaihtuvat kahden vuoden välein. Ryhmän jäsenille valittiin myös varajäsenet, jotka osallistuvat
kokouksiin varsinaisten jäsenten ollessa estyneitä. Arviointiryhmässä on ollut vuodesta 2005 mukana Oulun lääninhallituksen kirjastotoimentarkastaja tuomassa lääninhallituksen näkökulman arviointityöhön. Arviointiryhmä on
kokoontunut noin neljä kertaa vuodessa. Kokouksissa on
suunniteltu arvioinnin osa-alueita ja tarkasteltu käynnissä olevan arviointityön onnistumista. Arviointiryhmän jäsenet vuosina 2004–2007 on lueteltu liitteessä 1.
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto sai vuonna
2006 Opetusministeriöltä 10 000 euron avustuksen seutukunnallisen arviointityön kehittämiseen ja siitä tiedotta-
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Taulukko 1. Tilastotietoja Pohjois-Pohjanmaan seutukunnista (2006)
Seutukunta
Koillismaan seutukunta
Nivala-Haapajärven seutukunta
Oulun seutukunta (ilman Oulua)
Oulunkaaren seutukunta
Raahen seutukunta
Siikalatvan seutukunta
Ylivieskan seutukunta
Oulu
Pohjois-Pohjanmaa

Asukkaita

Kuntia

Kirjastoja

Kirjasto-autoja

21 841
31 173
77 951
27 109
35 050
16 202
40 100
128 962
378 388

2
5
9
6
5
6
6
1
40

3
5
17
6
20
6
8
13
78

2
3
1
2
1
3
2
14
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2 Kirjastoissa toteutetut arvioinnit
2.1 Seutuyhteistyön arviointi

Arviointityö aloitettiin kesällä 2004 tiedustelemalla, mitä
aiheita alueen kirjastot toivoivat arvioitavan. Tavoitteena
oli alusta alkaen löytää kirjastojen todellisista tarpeista
nousevat arviointikohteet sekä kehittää eri osa-alueiseen
sopivat arviointimenetelmät.

Arvioinnin päämäärät
Seutuyhteistyön arvioinnin tavoitteena oli selvittää, minkälaista yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan kirjastoissa on ollut, esittää tämänhetkisen yhteistyön vahvuudet ja heikkoudet sekä linjata tulevaisuuden kehittämissuuntia.

Kyselyn perusteella kirjastot halusivat Paras-hanketta silmällä pitäen selvittää kirjastojen yhteistyömuotoja sekä
yhteistyön toimivuutta. Toivottuja arviointiaiheita olivat
myös kirjastojen henkilökunnan tietopalvelutaidot ja niihin liittyvä koulutustarve, kirjastojen oheistoiminnat sekä
AV- ja kaunokirjallisuuskokoelmien arviointi. Arviointiryhmän tapaamisessa päätettiin em. aiheiden lisäksi myös
muita arviointikohteita.

Pohjois-Pohjanmaan seutukunnat poikkeavat toisistaan
kuntien lukumäärän, asukasmäärän ja pinta-alan suhteen.
Vähimmillään seutukunta koostuu kahdesta, enimmillään
kymmenestä kunnasta. Toisissa seutukunnissa kunnat ovat
pinta-alaltaan laajoja ja välimatkat pitkiä, kun taas jotkut
seutukunnat muodostuvat pienehköistä kunnista.

Tässä raportin luvussa esitellään eri arviointimenetelmien
päämäärät, käytännön toteutus ja tuloksia. Lisäksi arvioidaan käytettyjä menetelmiä ja saatuja tuloksia.

Käytännön toteutus ja tulokset
Seutuyhteistyön arviointi toteutettiin laadullisena arviointina. Arviointiryhmän jäsenet raportoivat vapaamuotoises-

Taulukko 2. Vuosien 2004–2007 aikana toteutetut arviointikohteet
Kunkin vuoden aikana on arvioitu keskimäärin kahta osa-aluetta. Poikkeuksena on vuosi 2007, jolloin arviointityöryhmällä oli valtionavustuksen turvin käytössään sihteeri. Tuolloin pystyttiin arvioimaan kuutta osa-aluetta. Sama arviointiaihe on tarkoitus toistaa tietyin väliajoin vertailutiedon saamiseksi.

		

2004

2005

2006

Seutuyhteistyön muodot
syksy
Kirjastojen toiminnan vertailu
syksy
syksy		
Tietopalvelutaitojen arviointi		
kevät
AV-kokoelman arviointi		
syksy
Oheistoimintojen arviointi			
kevät
Kaunokirjallisuuskokoelman arviointi			
syksy
Asiakaspalvelun laadun arviointi				
Laatusuositukset kirjasto- ja tietopalveluille				
Lastenkirjakokoelman arviointi				
Kuntapäättäjien kirjastonkäyttö				
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2007

kevät

kevät
kevät
kevät
kesä
syksy

nimissä tapahtuvaa palvelujen lakkauttamista tai laadun
heikentämistä. (Saraste ym. 2004.)

ti seutukuntansa kirjastojen yhteistyömuodoista. Raportit
perustuivat keskusteluihin oman seudun kirjastojen johtajien kanssa. Raporttien pohjalta koottiin selvitys PohjoisPohjanmaan kirjastoissa tehtävästä seutu- sekä muusta
yhteistyöstä.

Seutuyhteistyön arvioinnin yhteenvetona todettiin, että
jokaisen seutukunnan on kehitettävä omalle alueelleen
sopivia kirjastojen yhteistyömuotoja. Kaikissa seutukunnissa olisi syytä laatia koko sivistystoimen tai kulttuuritoimen strategia, jossa kirjastojen toimintaa tarkastellaan
osana koko seudun palvelutarjontaa. (Saraste ym. 2004.)

Kirjastojen tärkeimpänä yhteistyömuotona mainittiin alueelliset kirjastokimpat, jotka eivät ole muotoutuneet seuturajojen mukaan. Lähes kaikki maakunnan kirjastot kuuluvat johonkin kirjastokimppaan. Kirjastokimpat ovat alun
perin syntyneet tietojärjestelmäyhteistyön myötä. Vuosien
varrella toiminta on laajentunut monimuotoiseksi yhteistyöksi. Kirjastokimpoilla on usein yhteinen aineistotietokanta ja kirjastokortti, mikä mahdollistaa joustavan asiakaspalvelun. Yhteisillä kuljetusrenkailla, joihin voi kuulua
myös kimppojen ulkopuolisia kirjastoja, hoidetaan kirjastoaineiston kuljetus taloudellisesti ja sujuvasti. Kirjastokimppojen yhteiset projektit ovat tuoneet kirjastoille näkyvyyttä ja kollegiaalista vertaistukea.

Menetelmän ja tulosten arviointi
Yhdyshenkilöt raportoivat seutukuntansa kirjastojen yhteistyötavoista. Raporttien pohjalta koottiin selvitys koko
maakunnan kirjastojen yhteistyöstä. Selvityksestä saatiin
selkeä kuva yhteistyömuodoista, joita kirjastoilla tällä hetkellä on. Selvityksen perusteella voidaan todeta, että kirjastokimppojen jäsenenä toimiminen on yksittäiselle kirjastolle tärkeämpää kuin seutuyhteistyö. Laki kunta- ja
palvelurakenneuudistuksesta velvoittaa kunnat selvittämään erilaisia yhteistyömahdollisuuksia sekä tekemään
toimeenpanosuunnitelmia palveluiden järjestämisestä,
mikä koskee myös kirjastoja (Lovio 2006). Tässä tehdyssä
arvioinnissa ei ryhdytty selvittämään seudullista kirjastopalveluiden järjestämistä, vaan tyydyttiin kuvailemaan nykyisiä yhteistyökäytäntöjä.

Kimppayhteistyön lisäksi mainittiin monia muita yhteistyötapoja. Seudullisena yhteistyönä on järjestetty kirjastoammatillisia ja tietoteknisiä koulutustilaisuuksia, kiertonäyttelyitä, tapahtumia sekä kirjavinkkausta ja muuta
kirjallisuuden esittelyä. Kirjastoaineistoa, erilaisia tarvikkeita ja kalusteita on hankittu yhdessä. Pohjois-Pohjanmaan kirjastoilla on pitkät perinteet myös kirjastoautoyhteistyössä. Ammatillisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen
nähtiin vahvistavan osaamista, ja kollegoilta saatava henkinen tuki koettiin merkittäväksi. Yhdessä toimimisen koettiin
ylipäätään lisäävän kirjastojen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

2.2 Kuntavertailu

Parhaiten seutuyhteistyö on sujunut, kun kirjastokimppa
ja seutukunta ovat olleet samat. Useat kirjastot totesivat,
että kirjastokimppoja, jotka eivät ole seutukuntajaon mukaisia, ei kannata lopettaa seutuyhteistyön nimissä, vaan
on jatkettava hyviksi havaittuja yhteisiä toimintamuotoja.
Joissakin tapauksissa seutukunta voi olla liian pieni toimintayksikkö, minkä vuoksi yhteistyötä tarvitaan myös seutukuntien kesken. Toisaalta yhteistyö hankaloituu, jos seutukunta on pinta-alaltaan kovin laaja. Pidettiin tärkeänä sitä,
että turvataan myös kirjastokimppojen ulkopuolelle jääneiden kirjastojen kehittämisen. (Saraste ym. 2004.)

Arvioinnin päämäärät
Yhteisen arvioinnin alkuvaiheessa havaittiin, että maakunnan kirjastoista tarvitaan vertailukelpoisia tietoja arviointi- ja kehittämistyön tueksi. Tietojen keruussa päätettiin
hyödyntää verkossa olevia Suomen yleisten kirjastojen tilastoja. Arvioinnin yhteydessä koottiin kuntavertailutaulukko, josta löytyvät keskeiset tiedot Pohjois-Pohjanmaan
maakunnan kirjastotoiminnasta. Raportin liitteessä 2 on
esitetty seutukunnittain kuntavertailutaulukon tiedot vuodelta 2006.

Seutuajattelu on vielä uutta ja seutuyhteistyön kehittäminen vaatii aikaa. Pelätään, että tiivis seutuyhteistyö voi
siirtää päätösvallan omasta kirjastosta muualle ja heikentää kirjastojen palvelutasoa. Pelkoa tunnetaan etenkin silloin, kun seudun kunnat ovat hyvin erikokoisia. Epäilyksiä
herättää esim. se, onko seutuyhteistyön tarkoitus todella
palvelujen parantaminen. Kirjastoissa pelättiin yhteistyön

Käytännön toteutus ja tulokset
Kuntavertailu tehtiin ensimmäisen kerran syksyllä 2004,
jolloin perustietoina käytettiin vuoden 2003 lukuja. Vertailun tietolähteinä käytettiin Suomen yleisten kirjastojen
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telivat seutukunnittain verraten vähän. Suurimmat kulut
olivat Siikalatvan seutukunnassa, joka on asukasmäärältään pienin ja pienimmät Oulun seutukunnassa. Kulut lainaa kohti vaihtelivat samalla tavalla.

tilastoja, joista poimittuja tietoja täydennettiin suoraan
kirjastoista kootuilla tiedoilla. Saaduista tilastotiedoista
koottiin taulukko, johon lisättiin valtakunnallisten tilastotietokannan mittareiden lisäksi arviointiryhmän itse kehittämiä mittareita. Tiedot kerättiin sekä kunnittain että
seuduittain. Kuntavertailutaulukossa Oulun kaupunki on
irrotettu omaksi kokonaisuudekseen. Taulukossa esitetään
tiedot myös Pohjois-Pohjanmaan ja koko Suomen osalta.

Menetelmän ja tulosten arviointi
Kuntavertailu antaa selkeän kuvan Pohjois-Pohjanmaan
kirjastojen toiminnasta. Kuntavertailutaulukko sisältää
sekä resursseja kuvaavia tietoja sekä toiminnan laajuutta kuvaavia volyymimittareita. Kuntavertailu on todettu
erittäin hyödylliseksi, minkä vuoksi sitä on toistettu useamman kerran. Yhtenäisin perustein luotu taulukko kertoo vuosittain tapahtuvista muutoksista sekä eroista eri
kuntien ja seutukuntien sisällä ja välillä. Pohjois-Pohjanmaan alueella kirjastojen toiminnan puitteet (esim. toimipisteiden määrät ja koot) ovat hyvin erilaisia, mikä näkyy
selvästi kuntavertailuissa.

Tiedot kerättiin kuntien asukasmääristä, kirjastojen toimipisteistä, aukiolotunneista, kokoelmista, lainauksesta,
fyysisistä käynneistä, kirjaston palkkaaman henkilökunnan
määrästä, kirjastoaineistokuluista ja toimintakuluista. Myöhemmin taulukkoihin lisättiin tiedot kirjastoautoista sekä
kirjastoautolainoista, mitkä kysyttiin erikseen kirjastoilta.
Perustiedoista muodostettiin seuraavia mittareita kuvaamaan kirjastojen toimintaa:
•
•
•
•
		
•
•
•
•
•
•

lainoja/asukas
lainoja/kirjasto
lainoja/työntekijä
aineiston kiertonopeus (lainojen määrä
aineistoyksikköä kohti)
niteitä/asukas
käyntejä/asukas
käyntejä/aukiolotunti
kulut/asukas
kirjastoaineistokulut/asukas
kulut/laina

Arviointiryhmässä herätti paljon keskustelua se, millä tavalla kuntayhteenvedon tietoja olisi järkevä julkistaa, koska tilastokeskiarvojen käyttö arvioinnin apuna mahdollistaa väärien johtopäätösten tekemisen. Toisaalta tilaston
pohjatiedot ovat kaikkien nähtävänä internetissä. Johtopäätösten teko tilastotietojen perusteella edellyttää aina
huolellista tulkintaa sekä taustatietoja kyseessä olevasta
toimintaympäristöstä. Arviointipäätelmiä voidaan tehdä
vasta kun tilastojen kertomaa verrataan joihinkin kriteereihin. Kriteereinä voivat olla esimerkiksi edellisvuosien tai
vertailukuntien luvut tai sanallisesti ilmaistu tavoite (Lovio
2003). Tässä arvioinnissa kirjastojen vertailujen mahdollistamiseksi toimintaa kuvaavat luvut on vakioitu, esimerkiksi lainausluvut jaettiin asukasmäärillä.

Vuoden 2006 tietoihin perustuvan kunta- ja seutuvertailun tuloksena selvisi, että Pohjois-Pohjanmaan maakuntakirjastoalueella asukaskohtainen lainaus vuonna 2006 oli
korkeampi kuin keskimäärin Suomessa. Eniten lainoja asukasta kohti oli Oulun kaupungissa ja Koillismaan seutukunnassa. Myös lainausmäärältään suurimmat kirjastoyksiköt
olivat Oulussa ja Koillismaalla, pienimmät olivat Raahen
seutukunnan alueella. Erot lainojen määrässä työntekijää kohti olivat suhteellisen vähäiset. Suurimmat työntekijäkohtaiset lainausmäärät olivat Oulun seutukunnassa ja
pienimmät Oulunkaaren seutukunnassa. Kiertonopeus eli
lainojen määrä aineistoyksikköä kohti oli suurin Oulun kaupungissa ja pienin Raahen ja Siikalatvan seutukuntien kirjastoissa. Vertailtaessa niteiden määrää asukasta kohti
havaitaan, että suurimmat luvut ovat väestöltään pienissä
kunnissa kuten Siikalatvan seudulla ja pienimmät Oulun
kaupungissa. Eniten kävijöitä asukkaiden määrään verrattuna oli Siikalatvan seutukunnan kirjastoissa ja Oulun
seutukunnassa, vähiten Koillismaan seutukunnassa. Aukiolotuntia kohti kävijöitä oli selvästi eniten Oulun kaupunginkirjastossa. Asukaskohtaiset toimintakulut vaih-

Kuntavertailutaulukko on toiminut hyvänä apuvälineenä
yksittäisille kirjastoille. On ollut helppo verrata oman kirjaston resursseja ja suoritteita vastaavankokoisen kirjaston
lukuihin. Kun vertailukohteena ovat lisäksi saman maakunnan tai saman seutukunnan kirjastot, eivät esim. maantieteelliset tai kielelliset syyt vaikuta niin paljon kirjastojen
välisiin eroihin.
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2.3 Tietopalvelutaitojen arviointi

•
•

Arvioinnin päämäärät

Vastaajien tuli arvioida taidon tasoaan eri tietopalvelutaitojen suhteen asteikolla 0–5, joista 0-vaihtoehdolla ilmaistiin, ettei vastaaja tarvitse lainkaan ko. taitoa. Oma käsitys
eri tietopalvelutaitojen koulutustarpeesta ja sen kiireellisyydestä ilmaistiin asteikolla 1–3.

Keväällä 2005 arvioitiin kirjastohenkilökunnan tietopalvelutaitoja. Tavoitteena oli kartoittaa työntekijöiden osaamista ja kirjastojen henkilökunnan koulutustarpeita. Lisäksi
pyrittiin selvittämään kirjastonhoitajien ja kirjastovirkailijoiden tiedonhakutaitojen eroja sekä työkokemuksen vaikutusta tietopalvelutaitoihin, jotta voitaisiin suunnitella eri
henkilöstöryhmille täydennyskoulutuksia. Arviointia tehtiin sekä henkilökohtaisella että koko kirjaston tietopalvelun tasolla.

Kyselyn perusteella kirjaston työntekijät hallitsivat parhaiten oman aineistotietokantansa ja luokitusjärjestelmän.
Myös asiakaspalvelu- ja tietotekniikkataidot koettiin vahvoiksi osaamisalueiksi. Kieliä katsottiin osattavan kohtalaisesti. Tietokannoista heikoiten hallittiin Ebsco ja verkossa
oleva lakitietokanta. Suurin osa vastaajista oli havainnut
tarvitsevansa koulutusta näiden tietokantojen käytössä.
Oman kirjaston kokoelman osalta kirjastoaineistoihin liittyvää koulutusta katsottiin tarvittavan erityisesti runoista
ja klassisesta musiikista. (Hentunen ym. 2005.)

Käytännön toteutus ja tulokset
Arviointivälineenä käytettiin PARKKI-projektissa laadittua
Tietopalvelun arviointilomaketta, jota arviointiryhmä oli
hieman muokannut. Kyselylomakkeet jaettiin sähköpostitse alueen kaikkiin yleisiin kirjastoihin helmikuussa 2005.
Lomakkeet palautettiin arviointiryhmän jäsenille, jotka toimittivat ne Oulun kaupunginkirjastoon. Tietopalvelutaitojen arviointiin osallistuivat kirjastoissa kaikki vakituisessa
tai vakinaisluonteisessa työsuhteessa olleet kirjastoammatillisen koulutuksen saaneet henkilöt. Aluksi oli tarkoitus tehdä arviointia lähimmän esimiehen kanssa, mutta
lopulta päätettiin, että kyselyyn vastataan yksin ja nimettömänä.

Tiedot vastauksissa esiin tulleista koulutustarpeista lähetettiin kirjastoille, jotta koulutusta voitaisiin suunnitella
henkilökunnan tarpeiden mukaan. Kyselyssä esiin tulleet
koulutustarpeet on otettu huomioon myös maakuntakirjaston ja lääninhallituksen yhteisessä koulutussuunnittelussa. Vuosien 2005–2007 aikana maakuntakirjastossa on
järjestetty alueen kirjastoväelle koulutusta mm. seuraavista aiheista:
•
•
		
•
		
•
		
•
•

Arvioinnin kohderyhmään kuuluvia henkilöitä työskenteli
vuonna 2005 seutukuntien kirjastoissa 307. Kyselyn palautti 265 henkilöä eli 86 % koko henkilöstöstä. Oulun seudun
ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelualan koulutusohjelman opiskelijat käsittelivät kyselyn tulokset harjoitustyönään (Hentunen ym. 2005). Koska haluttiin varmistaa, että yksittäisen vastaajan tiedot pysyvät salassa,
ei kysytty vastaajan kotikuntaa vaan seutukuntaa. Seutukunnittain vastaajia oli niin paljon, ettei yksittäisiä vastaajia voinut tunnistaa.

kirjastopedagogiikka (3 kertaa)
kirjastotyöhön liittyvä lainsäädäntö
(3 eri koulutusta)
tietokannat Ebsco, Fennica, Suomen Laki
(useita kertoja)
musiikin tiedonhaku ja musiikin eri
tyylisuunnat (eri koulutuksia, useita kertoja)
elokuvat ja sarjakuvat (2 eri koulutusta)
kirjan asema yhteiskunnassa

Menetelmän ja tulosten arviointi

Kyselyssä eriteltiin 49 eri taitoa, jotka jaettiin seuraaviin
osa-alueisiin (ks. liite 3):
•
•
•
•
•
•
•

tietotekniikkataidot
asiakaspalvelutaidot

Tietopalvelun arviointilomakkeen todettiin kaipaavan hiomista, jotta jatkossa saataisiin entistä paremmin esille osaamisen heikkoudet ja koulutustarpeet. Kyselylomakkeen
alussa on oltava selkeämmät vastausohjeet, jotta vältytään tulkinnanvaraisilta ja puutteellisesti täytetyiltä lomakkeilta. Pienissä kirjastoyksiköissä arviointilomake koettiin
liian laajaksi ja siitä päätettiinkin laatia jatkossa lyhyempi ja
selkeämpi versio.

tietopalvelun työvälineet
oman kirjaston kokoelman tuntemus
asiakkaan tiedontarpeet
tiedonhakutaidot
tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetus
asiantuntijaverkoston hyväksikäyttö
kielitaito
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PARKKI-projektissa laadittua kuvatallenteiden ja kirjallisten äänitteiden kokoelmapolitiikkalomaketta. AV-aineiston muotoutumisen käytäntöjä päätettiin seurata PARKKIprojektin kuvatallenteiden hankinnan seurantalomakkeen
avulla (Kortelainen 2003). Kuvatallenteiden ja kirjallisten
äänitteiden kokoelmapolitiikkalomake on liitteenä 4 ja Kuvatallenteiden hankinnan seurantalomake liitteenä 5.

Vastausprosentti (86 %) oli hyvä, ja arvioinnista koettiin
olevan paljon apua suunnittelussa. Koulutuksia toivottiin
järjestettävän paljon ja monilta eri osa-alueilta, myös sellaisista aiheista, jotka eivät suoranaisesti liittyneet omaan
työhön. Toisaalta kirjastoalan jatkuva kehittyminen tuo
henkilökunnalle lisäkoulutustarpeita ja tulokset kertovat
myös halusta kehittyä työssä. Arviointituloksia on pystytty hyödyntämään toiminnan suunnittelussa, ja ne ovat
toimineet vakuuttavina perusteina haettaessa avustuksia
koulutusten järjestämiseen. Koulutuksia on järjestetty yhteistyössä kirjastoalan oppilaitosten, lääninhallituksen ja
Opetusministeriön kanssa. Esimerkiksi läänin etelälaidan
kirjastot saivat vuonna 2006 Opetusministeriöltä 12 000
euroa kirjastohenkilöstön alueelliseen täydennyskoulutukseen.

Kuvatallenteiden sekä kirjallisten äänitteiden hankinnan
seuranta aloitettiin vuoden 2005 alussa maakunnan kirjastoissa lukuun ottamatta Oulun kaupunginkirjastoa. Oulussa ei AV-kokoelman arviointia pidetty ajankohtaisena,
koska asiaan oli paneuduttu pari vuotta aiemmin PARKKI-projektissa. Arviointiin osallistuvissa kirjastoissa alettiin kerätä oman AV-aineiston lainaustietojen lisäksi tietoja
kirjastokimppojen sisäisistä AV-aineiston lainoista, Oulun
maakuntakirjastosta tilatusta aineistosta, siirtolainatusta
sekä kaukolainatusta aineistosta.

Uusi koulutustarvekysely on suunniteltu toteutettavaksi
vuonna 2008. Tällöin voitaisiin arvioida myös edellisen kyselyn seurauksena järjestettyjen koulutusten vaikutusta
tietopalvelutaitojen arviointiin. Aikaisemman itsearvioinnin sijaan arviointiryhmä suunnittelee, että kysely täytettäisiin yhdessä esimiehen kanssa kehityskeskusteluiden
yhteydessä. Koulutustarpeiden arvioinnin säännöllistä
toistamista ja sitä kautta koulutuksiin panostamista pidettiin kirjastoissa erittäin tärkeänä.

Arviointi ei sujunut suunnitellulla tavalla, sillä vain muutamat kirjastot ryhtyivät arvioimaan AV-kokoelmiaan.
Arviointiyhdyshenkilöitä pyydettiin laatimaan raportit
AV-kokoelman arvioinnin onnistumisesta omassa seutukunnassaan. Vastaukset saatiin vain kahdesta seutukunnasta. Vastausten perusteella pienissä kirjastoissa kuva- ja
äänitallenteita hankitaan vähän, joihinkin kirjastoihin hankitaan ainoastaan lasten ja nuorten kuvatallenteita. Valinnan perusteena olivat aineiston hinta, asiakkaiden toiveet
tai aineiston sopivuus kirjastokäyttöön. Tietopuolista aineistoa hankittiin sisällön ajankohtaisuuden sekä kokoelman täydentämisen vuoksi. Yhteenvedoissa todettiin, että
hankinnan vähäisyyden ja kysynnän monipuolisuuden takia seutukunnallinen kokoelmapolitiikka olisi tarpeen.

2.4 AV-kokoelmien arviointi
Arvioinnin päämäärät
Arviointiryhmän ensimmäisessä kokouksessa keväällä
2004 tuli esille tarve arvioida kirjastojen kokoelmia. Kirjastoihin suunnatun kyselykierroksen perusteella eniten
tarvetta koettiin olevan AV-kokoelmien arvioinnilla. Ensimmäiseksi kokoelmien arvioinnin kohteeksi valittiin AV-kokoelmat ja erityisesti kuvatallenteet ja kirjalliset äänitteet.
Tavoitteena oli saada kokonaiskuva olemassa olevista kokoelmista, linjata kirjastojen hankinnan ja ylipäätään AVkokoelmapolitiikan periaatteita sekä kehittää AV-kokoelmia.

Menetelmän ja tulosten arviointi
AV-kokoelman arvioinnin epäonnistumiseen oli useita syitä. Osa syistä oli teknisiä, esim. jotkut kirjastot eivät saaneet lomakkeita. Myös lomakkeiden täyttämisessä ilmeni
epäselvyyksiä. Arviointiryhmän toimintatavat ja yhdyshenkilöiden rooli tehtävien täytäntöönpanossa olivat epäselviä. Monissa kirjastoissa AV-kokoelma oli pieni, hankintoja
tehtiin varsin vähän eikä niiden arviointia pidetty järkevänä. Arviointiryhmän jäsenten laatimissa seutukuntien
raporteissa pohdittiin arviointivälineen toimivuutta sekä
arvioinnin avulla saatua uutta tietoa niin kokoelmasta, hankinnasta kuin poistoistakin, arvioinnin hyödyntämistä sekä
jatkosuunnitelmia. Parhaiten AV-kokoelman arviointimenetelmä tuntui onnistuvan keskisuurissa kirjastoissa.

Käytännön toteutus ja tulokset
AV-kokoelmien arvioinnin lähtökohtana olivat PARKKIprojektissa syntyneet ajatukset kokoelmien kehittämisestä alueellisena yhteistyönä. Kirjastojen kokoelmapolitiikan periaatteiden selvittämisessä apuna käytettiin

12

2.5 Oheistoimintojen arviointi

tukunnittain tiedot alle kouluikäisten, ala-asteikäisten, yläasteikäisten ja muiden ryhmien osallistujamääristä sekä
ikäryhmittäisiä väestötietoja. Kirjastojen toimintaa kuvaaviksi mittareiksi valittiin lapsiryhmiin, lastentapahtumiin ja
satutunteihin osallistuneiden määrä/100 kunnan 3–6-vuotiaista lasta, 1.–6.-luokkalaisten kävijöiden määrä/100 kunnan 7–12-vuotiasta lasta sekä 7.–9.-luokkalaisten kävijöiden
määrä/100 kunnan 13–15-vuotiasta. Lisäksi koottiin seutukunnittain tiedot muista ryhmäkäynneistä ja niiden kävijämääristä sekä kirjaston järjestämistä lasten ja aikuisten
yleisötilaisuuksista sekä näyttelyistä (liite 7).

Arvioinnin päämäärät
Oheistoimintojen arvioinnin tavoitteena oli selvittää kirjastotyön ja kirjaston tarjoamien palvelujen monipuolisuutta.
Tässä arviointityössä oheistoiminnoilla tarkoitetaan kirjastojen järjestämää kirjastonkäytön tai tiedonhaun opetusta,
kirjavinkkauksia, satutunteja, lasten tai aikuisten yleisötapahtumia, näyttelyitä ja tiedonhakukilpailuja. Arvioinnissa
keskityttiin kirjastojen järjestämien tapahtumien määrään
ja vaikuttavuuteen, ei niiden laadun arviointiin.

Arvioinnissa ilmeni, että 1.–6. luokkien kirjastokäynteihin
panostetaan lähes kaikissa seutukunnissa eniten. Vaihtelut
seutukuntien välillä olivat suuret, erot olivat vielä suuremmat, kun toimintoja tarkasteltiin kuntatasolla. 1.–6.-luokkalaisia kirjaston tapahtumiin tai käynteihin osallistuneita
lapsia sataa 7–12-vuotiasta lasta kohti oli vähimmillään 48
(Raahen seutukunta) ja enimmillään 124 (Ylivieskan seutukunta).

Käytännön toteutus ja tulokset
Oheistoimintojen arviointia varten laadittiin keväällä
2005 kyselylomake. Se perustui Oulun kaupunginkirjastossa käytettyyn lomakkeeseen, jolla on kerätty eri toimipisteistä tietoja toimintakertomusta varten. Lomakkeen
avulla kartoitettiin sekä kirjastoissa että kirjaston ulkopuolella järjestettyjen kirjavinkkausten, tiedonhaun ja verkkopalveluiden opetuksien sekä kirjastotoiminnan esittelyjen
määriä. Osallistujamääriä ja järjestettyjä tapahtumia tarkasteltiin seuraavissa ryhmissä:
•
•
•
•
•
•
•

Kirjaston tapahtumiin osallistui 3–6-vuotiaista lapsista keskimäärin 58 lasta sataa 3–6-vuotiasta lasta kohti. Vähimmillään alle kouluikäisiä eri tilaisuuksiin osallistuneita lapsia
sataa 3–6-vuotiasta lasta kohti oli 27 (Oulunkaaren seutukunta) ja enimmillään 74 (Oulun kaupunki ja Koillismaan
seutukunta). Yläasteikäiset saavutettiin tämän arvioinnin
mukaan heikoiten: vain 37 käyntiä sataa 13–15-vuotiasta
kohti. Vähimmillään määrä oli 12 (Koillismaan seutukunta) sataa 13–15-vuotiasta kohti ja enimmillään 63 (Oulun
seutukunta).

koululaiset, 1.–6. lk
koululaiset, 7.–9. lk
lukiolaiset
muut opiskelijat
maahanmuuttajat
kansainväliset ryhmät
sekalaiset ryhmät

Menetelmän ja tulosten arviointi

Lisäksi kysyttiin päiväkotiryhmien ja muiden lapsiryhmien
käyntikertoja ja osallistujamääriä, satutuntien ja tiedonhakukilpailujen määriä ja osallistujia, kirjastoammattilaisten
tekemien kouluihin ja päiväkoteihin lähetettyjen teemaja pulpettikirjapakettien ja niissä olevien teosten määriä.
Lomakkeessa selvitettiin myös aikuisille tai lapsille suunnattujen yleisötilaisuuksien järjestämiskertoja ja osallistujamääriä ja kirjaston itse tekemien ja ulkopuolisten tahojen tekemien näyttelyiden määrää (liite 6).

Oheistoimintoja kartoittavan lomakkeen puutteet oli saatu esille testaamalla lomake ennen varsinaista arviointia.
Testaajina toimivat erikokoiset kirjastot ja siinä kävi ilmi,
etteivät lomakkeen kohdat olleet relevantteja kaikissa kirjastoissa. Maakuntakirjastoalueella on niin erikokoisia kirjastoja, että on erittäin haasteellista laatia kaikille täysin
sopiva lomake. Lomakkeesta laadittiinkin mahdollisimman
monipuolinen, jotta se toisaalta palvelisi sekä pieniä kirjastoja että suuria kirjastoja.

Ennen varsinaista arviointia oheistoimintalomakkeet testattiin yhdessä kirjastossa kussakin seutukunnassa. Saatujen kommenttien perusteella lomake muokattiin lopulliseen muotoon. Oheistoimintakyselyyn vastattiin
aktiivisesti. Vastausprosentti oli 93, ainoastaan kolmesta
kirjastosta ei saatu vastausta. Oulun kaupunginkirjastossa laadittiin lomakkeista yhteenveto, johon koottiin seu-

Lomakkeen täyttämistä hankaloitti se, että kaikissa kirjastoissa ei ollut tilastoitu kysyttyjä oheistoimintoja. Tämän
arvioinnin koettiin kannustavan jatkossa entistä huolellisempaan oheistoimintatietojen tilastoimiseen. Epäselvyyttä aiheutti myös eri tilaisuuksien luokittelu, sillä esimerkiksi koululaisten ryhmäkäynnit sisältävät usein sekä
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kokoelman sisällöllisen tarkastelun. Tavoitteena oli erilaisten kaunokirjallisuutta esittelevien luetteloiden avulla luoda katsaus tiettyihin kokoelman osiin, muodostaa kuva
kokoelman puutteista ja ansioista sekä yksittäisten teosten kunnosta. Tarkoituksena oli myöskin kartoittaa teosten saatavuus ja esittää kokoelmien selkeiden puutteiden
perusteella kustantajille toiveita lisäpainoksista.

tiedonhaun ja verkkopalveluiden opetusta että kirjastotoiminnan esittelyä. Näitä kaikkia kysyttiin lomakkeessa
omina kohtinaan. Lomakkeen täyttöohjeissa korostettiin,
että ryhmät ja henkilöt tilastoidaan vain kerran, sen mukaan mikä on vierailun tärkein sisältö.
Arviointiryhmän mielestä on tärkeää, että kirjastojen järjestämiä tapahtumia ja oheistoimintoja voidaan verrata keskenään myös määrällisesti. Yksittäisten kirjastojen
toiminnassa havaittiinkin suuria eroja. Yhteenvetotietojen
esittäminen seutukunnittain koettiin kuitenkin järkevämmäksi kuin kuntakohtaiset vertailutaulukot. Arviointiyhteenvedossa ei haluttu tuoda esille yksittäisten kirjastojen lukuja, sillä luvuista voitaisiin helposti vetää vääriä
johtopäätöksiä. Vähäinen oheistoimintojen määrä tai osallistujamäärä ei sinänsä kerro kirjaston passiivisuudesta.
Oheistoimintoja, ryhmäkäyntejä, tapahtumia ja näyttelyitä järjestetään kirjastoissa useimmiten yhteistyössä kunnan muiden organisaatioiden kanssa. Jos esim. kouluista
tai päiväkodeista ei löydy aktiivisuutta ja yhteistyöhalua,
kirjaston on vaikea järjestää yksin tapahtumia.

Käytännön toteutus ja tulokset
Kaunokirjallisuuskokoelman arvioinnin välineiksi valittiin
luetteloita, jotka edustivat eri näkökulmia kirjallisuuteen
ja lukemiseen. 1000 vuotta - 100 kirjaa -kampanjan teosluettelo sekä Lukion kirjallisuusdiplomi -luettelo koostuvat monista klassikoista ja yleissivistävistä teoksista. Asiakkaiden mielikirjat -lista edustaa asiakkaiden näkökulmaa
ja Näitä kirjoja kriitikot kiittivät -lista Helsingin Sanomien
kriitikoiden suosituksia.
1000 vuotta - 100 kirjaa sisältää sata suomalaisille lukijoille tärkeää kirjaa. Luettelo syntyi YLEn, Suomen Kirjasäätiön ja Kirjakauppaliiton syksyn 1999 aikana toteuttaman 1000 vuotta - 100 kirjaa -kampanjan tuloksena. Sen
ovat laatineet Paula Havaste, Kirsti Mäkinen, Jarmo Papinniemi, Seppo Puttonen, Veikko Sonninen ja Kristina
Forsström kirja-alan eri asiantuntijoiden kanssa käytyjen
keskusteluiden pohjalta. Mukana on niin kotimaisen kirjallisuuden kuin maailmankirjallisuuden klassikoita. (Tuhat
vuotta - sata kirjaa.)

Tulokset herättivät arviointiryhmässä keskustelua kirjastojen tulevaisuuden linjauksista. Oheistoimintojen arviointi toi esille kirjastotyön laajan kirjon. Keskusteluissa kävi
ilmi, että useissa kirjastoissa on tulevana painopistealueena nuorten kirjastonkäytön ja lukemisharrastuksen edistäminen.

2.6 Kaunokirjallisuuskokoelman arviointi

Oulun kaupungissa käytetty Lukion kirjallisuusdiplomi
-luettelo edustaa väljempää kirjallisuuskäsitystä ja siinä
ovat edustettuina kaunokirjallisuuden eri genret. Teosluettelo pyrkii olemaan kaunokirjallisuuden lukemisesta kiinnostuneen nuoren kirjallista yleissivistystä edistävä ja mielenkiintoa ylläpitävä valikoima. Luettelossa on
114 teosta ja siinä on edustettuna myös suomenruotsalainen kirjallisuus. (Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto 2007b.)

Arvioinnin päämäärät
PARKKI-projektissa aikuisten kaunokirjallisuuskokoelmaa
arvioitiin selvittämällä kaunokirjallisuuden määrää, lainoja sekä kiertonopeutta. Lisäksi tarkasteltiin kaunokirjallisuuden hankintaa, kokoelman ikäjakaumaa ja kaunokirjallisuuden hankinnan osuutta kirjastojen vuosihankinnasta.
PARKKI-raportissa kokoelman sisällöllisen laadun tutkiminen todettiin kiinnostavaksi, joskin ongelmalliseksi. Kiinnostaviksi kysymyksiksi nousivat mm. kotimaisen kaunokirjallisuuden ja käännöskirjallisuuden, suurten ja pienten
kustantajien, suurten ja pienten kielialueiden sekä korkeakirjallisuuden ja viihteen osuudet. (Kortelainen 2003.)

Oulun kaupunginkirjastossa vietettiin vuonna 2005 mielikirjapäivää, jolloin asiakkailla oli mahdollisuus vastata omaa
mielikirjaa koskevaan kyselyyn. Nämä valinnat koottiin Asiakkaiden mielikirjat -luetteloksi, joka on sen jälkeen ollut nähtävillä kirjaston kotisivuilla. Luettelossa on 234 teosta. (Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto 2006.)
Näitä kirjoja kriitikot kiittivät -listat ovat Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksen laatimia valikoimia vuoden parhaista Suomessa julkaistuista kirjoista. Kirjastoissa arvioi-

Pohjois-Pohjanmaan yleisten kirjastojen arviointiryhmä valitsi kaunokirjallisuuskokoelman arvioinnin näkökulmaksi
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Neurovelho sekä Voltairen Candide ja kolmasosalta puuttui Ernest Hemingwayn Ensimmäiset 49 kertomusta sekä
Marjatta Levannon Nykytaide suurin piirtein.

tiin vuoden 2005 valikoiman (81 teosta) avulla kokoelmaa
ja vuoden 2006 valikoiman (87 teosta) avulla hankintaa.
(Näitä kirjoja… 2005; Näitä kirjoja… 2006)
Kirjallisuusluetteloita käytettiin kirjastoissa siten, että kaikkien teosten kohdalla vastattiin seuraaviin kysymyksiin:
•
•
•
•
•

Menetelmän ja tulosten arviointi

Montako kappaletta kyseistä teosta kirjastossa
on kaikkiaan?
Milloin teos on viimeksi palautunut kirjastoon?
Montako kappaletta teosta on paikalla
kirjastossa?
Mikä on paikalla olevien teosten kunto
(asteikolla 1=hyvä, 2=kohtalainen, 3=huono)?
Onko teosta saatavilla kirjakaupoista? Minkä
vuoden painoksia?

Arviointiin osallistuneissa kirjastoissa kaunokirjallisuuskokoelman arviointimenetelmään oltiin tyytyväisiä ja työ
koettiin mielenkiintoiseksi ja helpoksi toteuttaa. Luetteloita oli helppo käydä läpi asiakaspalvelupisteessä hiljaisena aikana. Teosten kuntoa todettiin olevan vaikea
määrittää, koska suurin osa teoksista oli tarkasteluhetkellä lainassa. Kunnon arviointiin olisi toivottu yhtenäisiä,
yhdessä päätettyjä kriteereitä. Kokoelman arviointi tässä käytettyjen teosluetteloiden avulla innosti kirjastoja
käyttämään sanoma- ja aikakauslehdissä sekä internetissä julkaistuja muita kirjallisuusluetteloita kokoelman arvioinnissa.

Koska arviointiryhmässä arveltiin tämänkaltaisen arvioinnin olevan kirjastoissa työlästä, valmisteltiin arviointityö
etukäteen huolellisesti. Oulun kaupunginkirjastossa tehtiin valmiit taulukot, joihin oli helppo täydentää kirjaston
omat vastaukset (ks. liite 8). Taulukoihin oli valmiiksi haettu
myös tiedot teosten saatavuudesta kirjakaupoista.

Kaunokirjallisuuden arvioinnin koettiin tuoneen uutta näkökulmaa kokoelmatyöhön. Arvioinnin aikana kuva omasta
kokoelmasta selkiytyi ja huomattiin, että pelkkä tuntuma ei
riitä kokoelmatyössä. Kokoelmien puutteista keskusteltiin
seutukunnittain ja todettiin, että yhteisellä kokoelmapolitiikalla voitaisiin ylläpitää laadukkaampaa kaunokirjallisuuskokoelmaa, kuin mikä yksittäisen pienen kirjaston resursseilla
on mahdollista. Arviointi johti myös käytännön toimiin siten,
että kustantajille lähetettiin 21 nimekkeen luettelo teoksista, joista toivottiin uusia painoksia.

Kirjastoihin lähetettiin taulukot kaikista edellä esitetyistä
teosluetteloista. Kirjastojen toivottiin palauttavan Oulun
kaupunginkirjastoon 1000 vuotta - 100 kirjaa -taulukot, jotta tuloksista voitaisiin tehdä maakunnallinen yhteenveto.
Muuten tarkoitus oli, että kirjastot käyttäisivät kirjaluetteloita omien tarpeittensa mukaisesti ja tekisivät niistä omat
johtopäätöksensä. Taulukoiden kokoamista kaikista kirjastoista ei pidetty tarpeellisena.

Arviointi herätti vilkasta keskustelua kirjaston kokoelmapolitiikan sekä asiakkaiden tarpeiden kohtaamisesta. Todettiin, että kokoelma ei voi olla vain vastaus kysyntään,
vaan siinä tulee näkyä kirjaston tehtävä sivistyksen ylläpitäjänä ja kulttuurin säilyttäjänä. Kirjastoissa oltiin yhtä
mieltä siitä, että klassikot ja tietyt perusteokset on löydyttävä kokoelmasta, vaikka niiden kiertonopeus olisikin vähäinen. Siksi kustantajien suuntaan lähetettiin vetoomuksia myös vähemmän kysyttyjen teosten lisäpainoksista.

Pohjois-Pohjanmaan kirjastoista 75 % (30 kirjastoa) palautti täytetyt 1000 vuotta - 100 kirjaa -taulukot Oulun kaupunginkirjastoon. Tuloksista laadittuun yhteenvetoon koottiin tiedot kirjastojen huonokuntoisista ja tai kokoelmista
puuttuvista teoksista. Lukion kirjallisuusdiplomi -listan palautti kuusi kirjastoa ja Asiakkaiden mielikirjat -listan seitsemän kirjastoa. Näitä kirjoja kriitikot kiittivät vuonna 2005
ja 2006 -listat jäivät kirjastojen omaan käyttöön.
Arvioinnin aikana monet kirjastot havaitsivat, että kokoelmista puuttui perusteoksia. Huonokuntoisina poistettujen
tai kadonneiden tilalle ei ollut hankittu uusia teoksia, koska teosten kuulumista kokoelmaan oli pidetty itsestäänselvyytenä. Yhteenvedossa tuli esille myös useita teoksia,
joita puuttui usean kirjaston kokoelmasta ja joita ei tarkasteluhetkellä ollut saatavana kirjakaupoista. Esimerkiksi yli
puolelta vastanneista kirjastoista puuttui Pentti Saarikosken Tiarnia-sarja. Noin puolelta puuttui William Gibsonin

2.7 Asiakaspalvelun laadun arviointi
Arvioinnin päämäärät
Asiakaspalvelun laadun arvioinnin tavoitteena oli selkeyttää kuvaa siitä, mistä laadukas asiakaspalvelu koostuu.
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Käytännön toteutus ja tulokset

esiin nousseet erilaiset näkemykset hyvästä asiakaspalvelusta sekä oman työyhteisön asiakaspalvelun tilasta. Erilaiset näkemykset koettiin avartaviksi ja todettiin, ettei ole
vain yhtä hyvää tapaa palvella asiakasta.

Arviointi toteutettiin keväällä 2007. Välineenä käytettiin
Jyväskylän kaupunginkirjaston laatimaa Asiakaspalvelun
laatukriteerit -lomaketta, jonka käyttöön ja muokkaamiseen saatiin lupa. Arvioinnin osa-alueet lomakkeessa olivat työilmapiiri, palvelun luotettavuus, palveluhalukkuus,
resurssit, sosiaaliset taidot, tasa-arvoinen palvelu sekä
viihtyvyys (liite 9).

Arviointilomaketta kritisoitiin asioiden yleistämisestä ja
yksipuolisesta esittämisestä. Parhaiten lomake toimi, kun
se ymmärrettiin vapaan keskustelun pohjaksi.
Toteutetussa arvioinnissa asiakaspalvelua arvioi vain kirjastojen henkilökunta. Henkilökunnan oman arvioinnin lisäksi jäätiin kaipaamaan asiakkaiden näkökulmaa kirjastopalvelun laadusta. Tällöin asiakaspalvelutilanteen molempien
osapuolten, sekä työntekijän että asiakkaan, mahdollisesti
erilaiset näkökulmat olisivat tulleet huomioiduiksi.

Arviointiryhmä totesi, että lomaketta voitaisiin hyödyntää
kirjastoissa niin, että asiakaspalvelusta ja sen laadusta keskustellaan pienissä ryhmissä. Arviointilomaketta ei ollut
tarkoitus käydä läpi tiukasti kohta kohdalta, vaan sen keskeinen tehtävä oli toimia keskustelun virittäjänä. Laadun
arviointi epävirallisesti keskustellen voisi aikaisempien kokemusten perusteella olla tuloksellista.

2.8 Laatusuositukset tietoyhteiskunnan kirjasto- ja tietopalveluille

Palvelun laadun arvioinnista ei tehty yhteenvetoa. Arvioinnin tulokset jäivät jokaisen työyhteisön omaan käyttöön. Arviointiin osallistuneilta kirjastoilta kerättiin kuitenkin kommentit arvioinnin onnistumisesta.

Arvioinnin päämäärät
Menetelmän ja tulosten arviointi

Laatusuositusten käyttöä pidetään tarkoituksenmukaisena valtakunnallisessa päätöksenteossa. Paikallisella tasolla laatusuositukset voi ymmärtää apuvälineiksi, joita käytettäessä tulee ottaa huomioon kyseisen kunnan, alueen
ja kirjastolaitoksen toimintakehys.

Palvelun laadun arviointi oli helppo toteuttaa pienissä kirjastoissa työntekijöiden ryhmäkeskusteluna. Suurissa työyksiköissä ryhmäkeskusteluja oli vaikeampi järjestää. Hyvän keskusteluilmapiirin luominen suurissa ryhmissä oli
myös hankalampaa. Se olisi voinut onnistua paremmin,
jos lomaketta olisi muokattu enemmän. Ryhmäkeskustelun valintaa arviointimenetelmäksi pidettiin onnistuneena
niissä työyhteisöissä, joissa työilmapiiri oli hyvä ja avoin.
Ilmapiiriltään ongelmallisemmissa työyhteisössä rehellistä ja rakentavaa keskustelua asiakaspalvelusta ei syntynyt,
vaan keskustelu saattoi ajautua toisten työn arvostelemiseksi. Toisaalta näissä työyhteisöissä arvioinnin koettiin
synnyttäneen keskustelua asiakaspalvelun laadun sijaan
työilmapiirin tilasta, mikä oli myös hyvä asia. Arviointilomakkeen työilmapiiriosio herätti keskustelua tiedon jakamisesta työtovereiden kanssa, työn kehittämisestä yhteistyössä, työtovereiden auttamisesta ja työyhteisön
jokapäiväisistä käyttäytymissäännöistä.

Kirjastopoliittisessa ohjelmassa 2001–2004 (2001) määritellään tiedon saatavuuden ja palvelujen laatusuosituksia seuraavasti:
•
		
•
		
		
•
		
		
•
		
•
		
•
		

Hyvin onnistuneen arvioinnin edellytyksenä pidettiin
sitä, että kaikki samassa työpisteessä työskentelevät olivat mukana arviointikeskustelussa. Parhaimmillaan keskusteluissa välittyi yhteinen kehittämishalu sekä avoin
asenne muutoksiin. Tällöin arviointi koettiin aidosti työyhteisöä hyödyttäväksi. Antoisaksi koettiin keskusteluissa

kirjojen uushankinta vähintään 400 kirjaa/
1 000 asukasta
muun aineiston hankinta vähintään 100			
tallennetta/1 000 asukasta (tässä arvioinnissa
muu aineisto tulkittiin AV-aineistoksi)
sanoma- ja aikakauslehtiä 15 vuosikertaa/
1 000 asukasta, kuitenkin vähintään 45
vuosikertaa
toimitilaa vähintään 100 neliömetriä/1 000
asukasta
henkilöstöä vähintään 1 henkilötyövuosi/
1 000 asukasta
henkilöstön täydennyskoulutuksen tavoite
vähintään 6 koulutuspäivää/henkilötyövuosi

Palvelujen käytön arvioimiseksi esitetään mm. seuraavia
laatusuosituksia:
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•
		
•

•
		
•
		

fyysisiä kirjastokäyntejä vähintään 10 käyntiä
vuodessa/asukas
vähintään 18 lainaa vuodessa/asukas

Lisäksi Kirjastopoliittisessa ohjelmassa esitetään palvelujen saavutettavuuteen liittyviä laatusuosituksia, joista tässä arvioinnissa käytettiin yhtä:
•
		

Vähintään 6 koulutuspäivää/henkilötyövuosi
toteutui 7 kunnassa.
Henkilöstöä vähintään 1 henkilötyövuosi/
1 000 asukasta toteutui 12 kunnassa.

Parhaiten laatusuositukset toteutuivat alle 5 000 asukkaan kunnissa. Niissä toteutui yli puolet laatusuosituksista. Enimmillään yhdeksästä laatusuosituksesta toteutui kahdeksan. Kunnissa, joissa oli 5 000–10 000 asukasta,
kirjastojen laatusuositusten toteutumisessa oli runsaasti hajontaa. Parhaimmillaan 5 000–10 000 asukkaan kuntien kirjastoissa toteutui kuusi laatusuositusta, huonoimmillaan kaksi. Huonoimmin laatusuositukset toteutuivat
yli 10 000 asukkaan kunnissa, joilla kaikilla laatusuosituksista toteutui alle puolet.

internetyhteyksiä asiakaskäytössä noin yksi
mikrotietokone/1 000 asukasta

Tämän arvioinnin tavoitteena oli tarkastella, kuinka hyvin Kirjastopoliittisen ohjelman laatusuositukset toteutuvat Pohjois-Pohjanmaan yleisissä kirjastoissa sekä tehdä
vertailua kuntien kesken. Tehtävänä oli myös pohtia laatusuositusten tarkoituksenmukaisuutta. Arviointi suoritettiin keväällä 2007.

Menetelmän ja tulosten arviointi
Käytännön toteutus ja tulokset

Laatusuositusten käyttöön arviointivälineenä oltiin kirjastoissa tyytyväisiä ja arviointi koettiin helpoksi toteuttaa.
Kirjastoille lähetetyn yhteenvetotaulukon avulla oli helppo verrata oman kirjaston tilannetta muiden samankokoisten kirjastojen tilanteeseen.

Oulun kaupunginkirjastossa koottiin laatusuositukset taulukkomuotoon siten, että jokaiselle kunnalle oli oma vastausruutu kunkin laatusuosituksen kohdalla. Vastaukseksi
merkittiin kyllä tai ei sen mukaan, toteutuiko laatusuositus kirjastossa vuonna 2006. Lisäksi taulukkoon merkittiin
kuntien väkiluvut. Tämä arvioinnin osio oli hyvin suosittu
ja vastaukset saatiinkin maakuntakirjastoalueen kaikilta 40
kirjastolta. Laatusuositukset-lomake on liitteenä 10.

Selkeästi oli kuitenkin todettavissa, että suositukset soveltuivat parhaiten väestöltään keskisuurille tai pienehköille kunnille, huonoja tuloksia tuli sekä isoissa kaupungeissa että aivan pienissä kunnissa. Näiden kirjastojen
tulokset eivät välttämättä kertoneet palvelun huonosta
laadusta vaan laatusuosituksen käyttökelpoisuudesta. Arvioinnin tulokset herättivätkin runsaasti keskustelua siitä,
voidaanko ylipäätään erikokoisissa kirjastoissa käyttää samoja määrällisiä normeja. Esimerkiksi suositus yksi Internet-pääte/1 000 asukasta herätti keskustelua paikallisten
olosuhteiden huomioimisesta. Tulosten tarkemman analysoinnin perusteella voitaisiin ehkä luoda sellaisia suosituksia, joilla todella kuvataan kirjastojen palvelun laadun tasoa.

Pohjois-Pohjanmaan kirjastoissa toteutuivat vuonna 2006
parhaiten seuraavat laatusuositukset:
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		

Sanoma- ja aikakauslehtiä vähintään 15 vuosikertaa/1 000 asukasta toteutui 39 kunnassa.
Fyysisiä kirjastokäyntejä vähintään 10 käyntiä
vuodessa/asukas toteutui 35 kunnassa.
Lainauksia vähintään 18/asukas toteutui 33
kunnassa.
Toimitilaa vähintään 100 neliömetriä/1 000
asukasta toteutui 30 kunnassa.
Yksi internetpääte/1 000 asukasta toteutui			
27 kunnassa.
Kirjojen uushankinta vähintään 400 kirjaa/
1 000 asukasta toteutui 25 kunnassa.

2.9 Lastenkirjakokoelman arviointi
Arvioinnin päämäärät

Kirjastoissa toteutuivat vuonna 2006 huonoiten seuraavat laatusuositukset:
•
		

Arvioinnin tavoitteena oli lastenkirjallisuutta esittelevän
luettelon avulla luoda katsaus kirjastojen lastenkirjallisuuskokoelmiin sekä muodostaa kuva kokoelmissa esiintyvistä puutteista. Tarkoituksena oli myös selvittää luettelossa

AV-aineiston hankinta vähintään 100 tallennetta/1 000 asukasta toteutui 4 kunnassa.
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•
		
		

mainittujen teosten saatavuus sekä kokoelmien puutteiden perusteella esittää kustantajille toiveita loppuunmyytyjen teosten uusista painoksista.

Käytännön toteutus ja tulokset

Taulukot palautettiin Oulun kaupunginkirjastoon, missä
niistä laadittiin yhteenveto. Listan palautti 33 kirjastoa,
vastausprosentti oli 87. Tulosten perusteella huomattiin,
että kirjastojen lastenkirjakokoelmissa oli eniten puutteita
runoteosten kohdalla. Esimerkiksi Kaija Pispan Kärpäslätkää ja Ilpo Tiihosen Jees ketsuppia! puuttuivat kymmenen
kirjaston kokoelmasta. Jukka Parkkisen Sananjalkoja metsäpolulla puuttui yhdeksän kirjaston kokoelmasta ja Jukka
Itkosen Koipihumppaa sekä Laura Ruohosen Allakka pullakka puuttuivat kahdeksan kirjaston kokoelmasta. Huonokuntoiset teokset olivat enimmäkseen klassikoita. Anni
Swanin Tottisalmen perillinen puuttui kahdeksan kirjaston
kokoelmasta ja Enid Blytonin SOS pulassa sekä Palaneen
talon salaisuus puuttuivat viiden kirjaston kokoelmasta.

Lastenkirjakokoelman arvioinnin työvälineeksi päätettiin
valita jonkun kirjaston kirjallisuusdiplomilista. Eri vaihtoehdoista päädyttiin Oulussa käytössä olevaan luetteloon.
Oulun kouluissa, kuten monilla muillakin paikkakunnilla,
on jo vuosia ollut mahdollisuus suorittaa kirjallisuusdiplomi lukemalla tietty määrä lasten- ja nuortenkirjoja. Diplomin suorittamisen voi aloittaa ala-asteen ensimmäisellä luokalla. Ala-asteen kirjallisuusdiplomi on valmis, kun
on suorittanut 1.–6. luokkien diplomit. Tässä käytetty kirjallisuusdiplomi 1.–6. luokille laadittiin Oulussa koulun ja
kirjaston yhteistyönä vuonna 2007. Siihen on valittu sekä
klassikkokirjoja että uusia lasten- ja nuortenkirjoja. Yleensä oppilas voi valita useasta vaihtoehdosta. (Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto 2007b.)
Lastenkirjallisuuslistaa käytettiin samaan tapaan kuin arvioitaessa aikuisten kaunokirjallisuuskokoelmia (ks. luku
2.6). Oulun kaupunginkirjastossa listasta tehtiin taulukko,
johon oli merkitty teosten saatavuustiedot. Jokaisen teoksen kohdalla kirjaston tuli vastata seuraaviin kysymyksiin:
•
		
•
•
		
•
		

Menetelmän ja tulosten arviointi
Kirjallisuuslista arviointimenetelmänä oli tuttu aikuisten
kaunokirjallisuuden arvioinnista, minkä vuoksi lastenkirjallisuuden arviointi sujui vaivattomasti. Arviointi selkeytti
kuvaa omasta lastenkirjallisuuskokoelmasta ja antoi tietoa
teosten lainausmääristä. Arviointia pidettiin kirjastoissa
hyödyllisenä ja sitä aiotaankin jatkaa.

Montako kappaletta kyseistä teosta kirjastosta
löytyy?
Milloin teos on viimeksi palautunut kirjastoon?
Montako kappaletta teosta on paikalla
kirjastossa?
Mikä on paikalla olevien teosten kunto
(asteikolla 1=hyvä, 2=kohtalainen, 3=huono)?

Kirjallisuusdiplomilistan teoksia oli melko hyvin saatavana
kirjakaupoista, mikä johtuu siitä, että diplomilista oli varsin uusi ja teosten saatavuus oli tarkistettu listaa laadittaessa. Arvioinnin perusteella moneen kirjastoon hankittiin
listoilla olleita, kokoelmista puuttuvia teoksia. Teoksissa,
joita ei tarkasteluhetkellä ollut saatavana, oli paljon klassikoita ja sarjakirjoja. Näiden saatavuuden turvaamista pidettiin tärkeänä.

Edellisestä arvioinnista viisastuneina taulukon alkuun kirjoitettiin selkeät ohjeet siitä, mitä kuhunkin sarakkeeseen
tulee merkitä:
•
		
•
		
•
		
		
		
•
		
		

jos vuosiluvun edessä on A, teos on saatavilla
Akateemisesta kirjakaupasta. Jos sarake on tyhjä,
teosta ei ole tällä hetkellä saatavilla.
Toimenpiteet: Sarakkeeseen voi merkitä,
onko tarpeen tehdä jotain toimenpiteitä,
esim. hankkia teoksesta lisäkappaleita.

Kirjastossa kpl: Montako kappaletta kyseessä
olevaa teosta kirjastostanne löytyy?
Palautettu: Milloin teos on viimeksi palautunut
kirjastoon, esim. 3/07?
Paikalla/kunto: Montako kappaletta teoksista
on tällä hetkellä paikalla kirjastossa?
Mikä on paikalla olevien teosten kunto?
Arvioi asteikolla 1=hyvä, 2=kohtalainen, 3=huono.
Saatavilla: Sarakkeeseen on merkitty, minkä vuoden painosta on saatavilla kirjakaupoista. Saatavuus on tarkistettu Suomalaisesta kirjakaupasta,

2.10 Kuntapäättäjien kirjastonkäyttö
Arvioinnin päämäärät
Syksyllä 2007 arvioinnin kohteeksi otettiin kunnallisten
luottamushenkilöiden kirjastonkäyttö ja tiedot kirjastotoiminnasta. Tiedot kerättiin kyselyllä, jonka avulla halut-

18

tiin myös levittää kuntapäättäjille tietoa kirjastojen monipuolisesta toiminnasta. Tavoitteena oli saada tietoa, jota
voitaisiin hyödyntää budjettineuvotteluissa sekä tulevien
kunnallisvaalien yhteydessä.

heidän kirjastonkäyttönsä lisääntyisi, vaikka kirja-, musiikki- tai elokuvavalikoima olisi laajempi tai uutuusaineistoa
saisi nopeammin. Mielipiteet jakautuvat eniten sen väittämän kohdalla, jossa kysyttiin kirjastobudjetin riittävyyttä laadukkaiden palveluiden takaamiseksi.

Käytännön toteutus ja tulokset

Kirjastojen kannalta kiinnostavaa oli luottamushenkilöiden
arviot kirjastomenojen osuudesta kunnan tilinpäätöksestä
vuonna 2006. Tähän kysymykseen jätti peräti 28 % vastaajista vastaamatta. Jotkut vastaajat olivat arvioineet kirjastomenojen osuuden varsin suureksi, jopa useaksi kymmeneksi prosentiksi. Vastauksien keskiarvo oli 2,7 %; kirjastomenot
todellisuudessa ovat noin prosentti kunnan menoista. Vastaajien esittämiä arvioita tullaan vertaamaan kuntien kirjastomenojen todelliseen osuuteen. (Ollanketo ym. 2007.)

Kuntapäättäjien lukemisharrastusta ja kirjastonkäyttöä
tutkittiin kyselyllä, joka lähetettiin lokakuussa 2007 kaikkien Pohjois-Pohjanmaan kuntien kunnanvaltuustojen ja
kunnanhallitusten varsinaisille jäsenille sekä kirjastoasioista vastaavan lautakunnan varsinaisille jäsenille ja varajäsenille. Kyselyssä selvitettiin vastaajien taustatietojen lisäksi
heidän lukuharrastustaan, kirjastokäyntejä sekä kirjastojen verkkopalveluiden käyttöä (ks. liite 11). Kuntapäättäjiltä
kysyttiin myös arviota kirjastomenojen osuudesta kunnan
tilinpäätöksestä vuonna 2006. Lisäksi kyselyssä esitettiin
viisitoista väittämää, joiden paikkansapitävyyttä tuli arvioida oman kunnan kirjastoa ajatellen.

Menetelmän ja tulosten arviointi
Lomakekysely oli menetelmänä perusteltu näin suurelle
vastaajajoukolle suunnatussa kyselyssä. Paperilomakkeella arveltiin tavoitettavan paremmin vastaajat kuin nettikyselyllä. Suuren osan vastaajista tiedettiin olevan aika iäkkäitä ja ehkä myös tottumattomia tietokoneen käyttäjiä.
Kyselyn laadinnassa pyrittiin selkeään ulkoasuun ja nopeaan vastattavuuteen. Kyselylomaketta kiitettiin monissa
vastauksissa, kyselyn aihetta pidettiin tärkeänä ja lomaketta hyvin suunniteltuna. Kaksisivuisen lomakkeen lyhyydestä huolimatta osa vastanneista jätti vastaamatta joihinkin kysymyksiin.

Kyselyn käytännön toteutuksesta vastasi kaksi Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijaa, jotka voivat
hyödyntää työtä osana opiskelujaan. Oulun kaupunginkirjastosta lähetettiin kyselyn kunnankirjastoihin saatekirjeet
ja palautuskuoret ja kirjastot huolehtivat kyselylomakkeiden postittamisesta luottamushenkilöille. Arviointiin osallistuivat kaikki maakunnan kirjastot. Kysely lähetettiin noin
1670 henkilölle, lähetettyjen kyselyiden tarkka määrä ei
ole tiedossa. Vastauksia palautettiin Oulun kaupunginkirjastoon marraskuun loppuun mennessä 645 kappaletta,
vastausprosentti oli noin 39%. Vastausten määrä vaihteli varsin paljon kunnittain, vähiten vastauksia palautettiin
Hailuodosta (5 kpl) ja eniten Oulusta (41 kpl).

Vastanneiden määrä yllätti myönteisesti. Oli pelättävissä,
että vastausinto on alhainen, kuten usein opinnäytetöihin
liittyvissä kyselyissä. Monissa vastauksissa oli vapaamuotoisia kommentteja kirjastojen kehittämisestä ja kirjastoista ylipäätään. Jotkut vastaajat totesivat vapaamuotoisissa
vastauksissaan, että kyselyn vastauksista saattaa päätellä,
kenestä on kyse. Toisaalta kyselyiden palauttaminen maakuntakirjastoon eikä oman kunnan kirjastoon lisäsi luottamusta kyselyyn. Kyselyn saatekirjeessä myös mainittiin,
että tulokset raportoidaan niin, ettei niistä voi ketään tunnistaa. Vastauksista tehdään Oulun kaupunginkirjastossa
kuntakohtaiset koosteet, jotka lähetetään kirjastoille. Kyselyn aineisto on hyvin kiinnostava ja sitä käsitellään tarkemmin keväällä 2008. Tuloksista tullaan tekemään erillinen raportti.

Kyselyn tuloksia on käsitelty Oulun kaupunginkirjastossa
SPSS-ohjelmalla. Kyselyn vastanneista suurin osa oli miehiä, valtaosa keski-ikäisiä tai eläkeikää lähestyviä. Vastaajista suuri osa harrasti lukemista, 65 % ilmoitti lukevansa
vuodessa yli 6 kirjaa. Vastaajat olivat myös aktiivisia kirjastonkäyttäjiä, yli puolet vastaajista käy kirjastossa vähintään kerran kuukaudessa. Kysyttäessä mihin tarkoitukseen
luottamushenkilöt käyttävät kirjastoa, eniten mainittiin
vapaa-aika ja viihtyminen sekä harrastukset. Useimmilla
luottamushenkilöillä oli käytännön kokemuksia vain perinteisestä kirjojen lainaamisesta, 40 % ilmoitti, ettei käytä kuntansa kirjaston verkkopalveluita. Suurin osa luottamushenkilöistä oli tyytyväisiä kirjastoon ja sen tarjoamiin
palveluihin. Kirjaston henkilökuntamäärää pidettiin riittävänä, henkilökunnan asiantuntemukseen ja ystävällisyyteen oltiin tyytyväisiä. Useimmat vastaajat arvelivat, ettei
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3 Yhteenveto ja jatkosuunnitelmat
3.1 Arviointiyhteistyö

on ollut erittäin positiivista. Yhdessä on saatu paljon aikaan, ja etenkin pienille kirjastoille arviointiyhteistyö on
ollut hyvä keino tehdä varsin laajasti lakisääteistä arviointia. Kirjastot ovat saaneet arviointia varten hyviä työkaluja,
joiden avulla on voitu suunnitella systemaattisesti tulevaa
toimintaa. Arviointiyhteistyö on osoittanut, että kirjastoissa ei voi jäädä paikalleen ja että käytännön kirjastotyö tarvitsee jatkuvasti uusia virikkeitä.

Arviointiryhmä perustettiin koordinoimaan Pohjois-Pohjanmaan yleisten kirjastojen arviointityötä. Arviointiryhmään valittiin edustajat seutukunnittain, eikä kirjastokimppojen mukaan, jotta kimppoihin kuulumattomat kirjastot
eivät jäisi arviointityön ulkopuolelle. Jokaista Pohjois-Pohjanmaan seitsemää seutukuntaa edustaa yksi henkilö, joka
vaihtuu kahden vuoden välein. Lisäksi ryhmässä on mukana Oulun kaupunginkirjaston edustaja ja lääninhallituksen
kirjastotoimentarkastaja. Arviointiryhmä kokoontuu noin
neljä kertaa vuodessa. Arvioinnin kohteet ovat muotoutuneet alueen kirjastojen ehdotusten pohjalta. Arviointiryhmän tehtävänä on ollut löytää ja kehittää eri arviointiaiheisiin sopivat menetelmät. Ryhmän toimintatavoista,
tehtävien täytäntöönpanosta sekä työskentelyaikataulusta arviointiryhmä on päättänyt yhdessä.

Arviointiryhmän työn tärkein merkitys on ollut se, että kirjastojen toimintaa on arvioitu hyvin monipuolisesti, mikä
ei olisi ollut mahdollista ilman yhteistyötä. Tavoitteena on,
että ajan myötä yhä useampi kirjastonjohtaja tai arvioinnista vastaava henkilö pääsisi osallistumaan arviointiryhmän työhön joko ryhmän jäsenenä tai varajäsenenä. Näin
tieto leviää ja kokemus kasvaa. Tavoitteena on, että arvioinnista tulee yhä kiinteämpi osa kirjastotyötä.

Arviointiryhmän jäsenet ovat kokeneet yhteistyön kiinnostavaksi ja innovatiiviseksi. Ryhmän jäsenet edustavat erilaisia kirjastoja ja monenlaiset näkökulmat ovat rikastuttaneet keskusteluita. Erilaisten näkemysten huomioimista
sekä luottamuksellista ilmapiiriä pidetään tärkeänä. Arviointiryhmän kokoontumiset ovat samalla tilaisuuksia keskustella muustakin kuin arvioinnista, ryhmässä kerrotaan
kirjastojen ajankohtaisista asioista ja jaetaan kokemuksia
arkisesta työstä. Arviointiryhmässä toimiminen on laajentanut yhteistyöverkostoa oman seutukunnan ja kirjastokimpan ulkopuolelle. Tutustumisen myötä yhteistyötä on
ollut helpompi tehdä myös muissa yhteyksissä.

3.2 Arviointimenetelmät
Sopivan arviointimenetelmän valitseminen eri toimintojen
arviointiin on onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää.
Tavoitteena on ollut löytää mahdollisimman helppokäyttöisiä arviointimenetelmiä, jotta myös pienten kirjastojen
resurssit riittäisivät arvioinnin toteuttamiseen.
Positiivisinta palautetta on tullut helposti ja nopeasti toteutettavista, usein numeerisista arvioinneista. Numeerisen arvioinnin on koettu antaneen selkeän kuvan senhetkisestä tilanteesta ja mahdollistaneen vertailun niin
toisiin kirjastoihin kuin oman kirjaston aikaisempien vuosien tuloksiin. Numeeriseen arviointiin on kuitenkin toivottu liitettävän täydentävää sanallista arviointia, koska
sanallisessa arvioinnissa on mahdollista kuvata kirjaston
toimintaympäristöä. Laadullinen arviointi on koettu numeerista arviointia työläämmäksi toteuttaa, mutta toisaalta sitä on pidetty myös uudenlaisena ja keskustelua herättävänä.

Lääninhallituksen edustaja on saanut yhteisestä arvioinnista sekä keskusteluista ryhmän kokouksissa oman työnsä
kannalta hyödyllistä tietoa alueen kirjastojen tilanteesta.
Maakuntakirjaston lakisääteinen tehtävä on ohjata alueensa kirjastoja ja tukea niiden kehittämistä. Maakuntakirjastoalueen kirjastojen yhteinen arviointi ei kuitenkaan onnistuisi samassa laajuudessa, jos maakuntakirjasto vetäisi
arviointityötä yksin. Kirjastojen osallistumisen motivoinnin kannalta on ollut erittäin tärkeää, että jokaisella seutukunnalla on ryhmässä edustaja. Myös tiedottaminen onnistuu paremmin, kun siitä vastaa kunkin seudun edustaja omalla alueellaan.

Tarkoituksenmukaisen arviointivälineen kehittäminen vaatii huolellista valmistelua. Jos tietojen kerääminen vaikeutuu arviointivälineen puutteiden vuoksi tai virheet teettä-

Yksittäisten kirjastojen arviointityöstä antama palaute
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neistoja, menetelmät ovat valmiiksi kehitetty ja niitä on
helpompi toteuttaa. Uusia arviointiaiheita valittaessa otetaan huomioon paitsi alueen kirjastojen toiveet, myös valtakunnallisesti arvioitavat aihealueet. Näin maakunnallinen arviointi täydentää valtakunnallista arviointityötä.

vät turhaa työtä, motivaatio arviointiin laskee. Eri tavoilla
tulkitut kysymykset vääristävät arvioinnin tuloksia. Arviointimenetelmän kehittämisen haasteena on menetelmien
soveltuvuus erikokoisten kirjastojen tarpeisiin. Keskustelu,
jota on käyty arviointimittareiden sopivuudesta erikokoisiin kirjastoihin, on ollut hyödyllistä. Joissain tapauksissa
voisi olla tarpeen kehittää erikokoisille kirjastoille erilaisia
arviointimenetelmiä. Kun arviointiaiheita toistetaan vuosien mittaan, työtä tulee helpottamaan arviointivälineiden
tuttuus kirjastoille. Arviointivälineitä tulee myös muokata
kokemusten perusteella.
Arviointi ei ole aina käytännössä toteutunut suunnitellulla
tavalla. Arviointiryhmän ohjeet on joskus koettu kirjastoissa epäselviksi. Tässä korostuu arviointiyhdyshenkilöiden
yksi merkittävä tehtävä: on selvitettävä oman seutukunnan kirjastoille kyseessä olevan arvioinnin tavoitteet. Vaikka arviointityötä tehdään maakuntakirjaston vetämän arviointiryhmän koordinoimana, tarkoitus ei ole käskyttää
ketään arvioimaan. Arviointityötä ei tehdä seutua, maakuntakirjastoa, lääninhallitusta eikä opetusministeriötä
varten, vaan oman kirjaston kehittämiseksi.
Arvioinnista tiedottaminen on yksi osa arviointiprosessia.
On tärkeää, että tulokset eivät jää ainoastaan kirjastojen
tietoon. Tuloksia tulee hyödyntää luottamushenkilöiden ja
kunnallisten päättäjien kanssa käytävissä keskusteluissa.
Kirjastojen olisi hyvä tiedottaa arvioinnin tuloksista myös
paikallisissa tiedotusvälineissä.

3.3 Jatkosuunnitelmat
Arviointiryhmän toiminnasta on muodostunut pysyvä yhteistyömuoto Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen välille. Keskustelua on käyty arviointiryhmän siirtymisestä lääninhallituksen kirjastotoimentarkastajan vetämäksi, mutta on
päädytty jatkamaan nykyisellä tavalla. Maakuntakirjastolle arviointiryhmän vetäminen on aikaa vievää työtä, mutta sen voidaan katsoa kuuluvan maakuntakirjaston toimialaan.
Vuonna 2008 Pohjois-Pohjanmaan kirjastot tulevat arvioimaan kirjastopalveluiden saavutettavuutta. Kaunokirjallisuuden kokoelmien arviointi ja kirjaston henkilökunnan
tietopalvelutaitojen arviointi jatkuvat. Arviointiryhmä on
suunnitellut myös kirjastojen oikeustieteellisten ja tietotekniikkaa käsittelevien kokoelmien arviointia. Kun arvioidaan uudelleen jo aiemmin arvioituja toimintoja tai ai-
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Liite 1 Arviointiryhmän jäsenet
Pohjois-Pohjanmaan yleisten kirjastojen arviointiryhmä

Seutukunta/kirjasto

Nimi

Osallistumisvuodet

Koillismaan seutukunta/Kuusamo

Raija Takalo

2004–2006

Koillismaan seutukunta/Kuusamo

Ritva Niemeläinen

2007–

Nivala-Haapajärven seutukunta/Nivala

Merja Kummala-Mustonen

2004–2005

Nivala-Haapajärven seutukunta/Haapajärvi

Eila Telinkangas

2005–2007

Oulun seutukunta/Kempele

Anne Toppari

2004–2005

Oulun seutukunta/Haukipudas

Raija Seppänen

2005–2006

Oulun seutukunta/Oulunsalo

Irmeli Asamäki

2007–

Oulunkaaren seutukunta/Ii

Aini Autio

2004–2006

Oulunkaaren seutukunta/Pudasjärvi

Kaisa Manninen

2007–

Raahen seutukunta/Raahe

Timo Töyräs

2004–2007

Siikalatvan seutukunta/Haapavesi

Sari Seitajärvi

2004–2006

Siikalatvan seutukunta/Rantsila

Riitta Tranberg

2007–

Ylivieskan seutukunta/Kalajoki

Eila Ainali

2004–2006

Ylivieskan seutukunta/Oulainen

Inga Petäjäsoja

2007–

Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Maija Saraste (pj.)

2004–

Oulun lääninhallitus

Ulla Kukko

2005

Oulun lääninhallitus

Merja Kummala-Mustonen

2005–
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Liite 2
Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot seutukunnittain 2006
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Liite 3
Kirjastoammattilaisten tietopalvelutaitojen arviointilomake
Kysely on tarkoitettu kirjaston kaikille kirjastoalan koulutusta saaneille henkilöille.
Taitoja ja koulutustarvetta arvioidaan suhteessa tämänhetkisiin työtehtäviin.
Arviointi tehdään yksin, kyseessä on oma-arviointi.
Taidon arviointiasteikko
5 = Hallitsen erittäin hyvin
4 = Hallitsen hyvin
3 = Hallitsen kohtalaisesti
2 = Hallitsen heikosti
1 = En hallitse lainkaan
0 = En tarvitse tätä taitoa

Oma käsitys koulutustarpeesta ja sen
kiireellisyydestä
3 = Kiireellinen koulutustarve
2 = Koulutustarvetta on havaittu
1 = Taito hallussa/ei tarvita koulutusta

Taidon taso
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Koulutustarve

Taidon taso

Tietopalvelutaitoihin liittyviä lisäkommentteja:

Vastaajan seutukunta
Vastaajan tehtävä kirjastossa
Koillismaa		
työnjohtotehtävä kirjastossa
Nivala-Haapajärvi		
kirjastonhoitaja
Oulun seutu (ei kaupunki)		
kirjastovirkailija tai vast.
Oulunkaari
Raahe
Kirjastoalan työkokemus
Siikalatva		
alle 5 vuotta
Ylivieska		
5-15 vuotta
Oulun kaupunki		
yli 15 vuotta
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Koulutustarve

Liite 4
Kuvatallenteiden ja kirjallisten äänitteiden kokoelmapolitiikkalomake
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Liite 5
Kuvatallenteiden hankinnan seurantalomake

28

Liite 6
Oheistoimintalomake

29

30

Liite 7
Kirjastojen oheistoiminta seutukunnittain vuonna 2006

Ryhmäkäynnit

Yleisötilaisuudet ja näyttelyt

31

Liite 8
Kaunokirjallisuuskokoelman arviointi 1000 vuotta – 100 kirjaa -luettelon
avulla

32

33

34

Liite 9
Asiakaspalvelun laadun arviointilomake
Arvioitavat osa-alueet
I
Työilmapiiri
II
Palvelun luotettavuus
III
Palveluhalukkuus
IV
Resurssit
V
Sosiaaliset taidot

35

Pisteet:
7–14
15–20
21–24
25–28
36

Heikko tulos
Tyydyttävä tulos
Hyvä tulos
Erinomainen tulos

Liite 10
Laatusuositukset tietoyhteiskunnan kirjasto- ja tietopalveluille
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Liite 11
Kuntapäättäjien kirjastonkäyttökysely
Merkitkää rastilla valitsemanne vaihtoehto.
1. Ikä

3. Sukupuoli

18-25

nainen

26-35

36-45

4. Koulutus

46-55

56-65

kansakoulu/peruskoulu

ylioppilastutkinto
ammattitutkinto

66-

2. Ammatti

mies

opistotasoinen tutkinto

alempi korkeakoulututkinto

toimihenkilö, työntekijä

ylempi korkeakoulututkinto

yrittäjä

muu, mikä? ___________________________

opiskelija

kotiäiti tai -isä

5. Luottamustehtävän valtuusto

työtön

tyyppi

hallitus

eläkeläinen

lautakunta, varsinainen jäsen

muu, mikä? ___________________

lautakunta, varajäsen

6. Kunta
Alavieska

Kalajoki

Liminka

Oulu

Pyhäjärvi

Haapavesi

Kestilä

Kiiminki

Merijärvi

Muhos

Piippola

Pudasjärvi

Raahe

Tyrnävä

Haukipudas

Kuusamo

Nivala

Pulkkila

Reisjärvi

Vihanti

Haapajärvi

Hailuoto
Ii

Kempele

Kärsämäki

7. Montako kirjaa luette vuodessa?

Lumijoki

Oulainen

en yhtään
1-5 kirjaa

6-20 kirjaa

Oulunsalo

Pyhäjoki

Pyhäntä

Rantsila
Sievi

Siikajoki

Taivalkoski

Ylikiiminki

Ylivieska

Utajärvi
Yli-Ii

8. Montako kirjaa ostatte itsellenne
vuodessa?

21-50 kirjaa

en yhtään
1-5 kirjaa

6-20 kirjaa
21-50 kirjaa

yli 50

yli 50

9. Kuinka usein

lähes päivittäin

10. Käytän kuntani kirjastopalveluja

kirjastossa

käytte kirjastossa?

1-2 kertaa viikossa

(voitte valita useita vaihtoehtoja)

kirjastoautossa

1-3 kertaa kuukaudessa

internetin kautta

muutamia kertoja vuodessa
kerran vuodessa

harvemmin kuin kerran vuodessa
en käy kirjastossa

puhelimitse
en käytä

Jos vastasitte ”en käytä”, voitte siirtyä kysymykseen 15.
11. Montako teosta lainaatte

en yhtään

vuodessa?

6-20 teosta

itsellenne kuntanne kirjastosta

1-5 teosta
21-50 teosta
yli 50

12. Mihin tarkoitukseen

vapaa-aika ja viihtyminen

13. Mainitkaa syitä, joiden vuoksi lainaus

kirjastopalveluja?

itsensä kehittäminen

tossa tämän vuoden aikana.

käytätte kuntanne

(Voitte valita useita vaihtoehtoja)

harrastukset

opinnot

olette käynyt kuntanne kirjas-

lehtien lukeminen

(Voitte valita useita vaihtoehtoja)

tiedonhaku

työ

internetin käyttö

tiedonhaun koulutus

tutkimus

näyttelyt

johonkin muuhun, mihin? ____________________

tapahtumat
jokin muu, mikä? ________________

14. Mitä kuntanne

en käytä

15. Käytättekö muita

en käytä

kirjaston verkko-

lainojen uusiminen

kuin oman kuntanne

naapurikunnan

(Voitte valita useita vaihtoehtoja)

hakujen teko kokoelmasta

(Voitte valita useita vaihtoehtoja)

Oulun yliopiston kirjaston

palveluja käytätte?

varausten tekeminen

kirjastopalveluja?

yhteystietojen etsiminen

jotain muuta, mitä? ____________________

Oulun kaupunginkirjaston

Ammattikorkeakoulun kirjasto

muu, mikä? _________________________

16. Jos käytätte muita kuin oman kuntanne kirjastopalveluja, miksi?...............................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
17. Arvioikaa seuraavia väittämiä ajatellen oman kuntanne kirjastoa:
1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = en osaa sanoa tai ei ole kokemusta asiasta,
4 = jokseenkin samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä

1

2

3

4

5

Olen tyytyväinen kirjaston palveluihin.

Olen tyytyväinen kirjaston kirjavalikoimaan.
Olen tyytyväinen kirjaston musiikkivalikoimaan.
Olen tyytyväinen kirjaston elokuvavalikoimaan.
Olen tyytyväinen kirjaston sanoma- ja aikakauslehtivalikoimaan.
Kirjastossa on tietokoneita riittävästi asiakkaiden käyttöön.
Käyttäisin enemmän kirjaston palveluja, jos kirjavalikoima olisi laajempi.
Käyttäisin enemmän kirjaston palveluja, jos musiikkivalikoima olisi laajempi.
Käyttäisin enemmän kirjaston palveluja, jos elokuvavalikoima olisi laajempi.
Käyttäisin enemmän kirjaston palveluja, jos saisin uutuuskirjoja nopeammin.
Kirjastohenkilökuntaa on riittävästi.

Kirjastohenkilökunta on osaavaa ja asiantuntevaa.

Kirjastohenkilökunta on ystävällistä.

Kirjasto on tärkeä peruspalvelu.

Kuntamme kirjastobudjetti riittää takaamaan laadukkaat palvelut.

18. Arvioikaa kirjastomenojen osuus asuinkuntanne vuoden 2006 tilinpäätöksestä: _________ %
19. Miten kehittäisitte kirjaston toimintaa? Voitte myös antaa palautetta tästä kyselystä......................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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