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JOHDANTO
Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti on Oulun
kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston hanke, joka toteutettiin vuosina 2010-2011.
Hanke sai avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeen tavoite oli
asiakaspalvelun parantaminen. Toiminnan kohteeksi valittiin pääkirjaston aikuisten
osasto. Tavoitetta kohti lähdettiin kahdesta suunnasta.
Ensiksikin, aikuisten osaston kokoelma oli vuosien varrella kasvanut liian suureksi.
Kokoelmaa oli tarpeen sekä karsia että virkistää uudella hyllyjärjestyksellä. Sekä
Suomesta että muualta oli jo useaan kertaan kuultu, että kokoelmien itseisarvoinen
kartuttaminen on lopetettu monissa kirjastoissa, joilla ei ole kansallista aineiston
säilytysvelvoitetta. Lainaukset olivat jopa lisääntyneet, kun kokoelmaa oli
pienennetty ja uutuuksien osuus oli tullut näkyvämmäksi. Kirjasto oli entisestään
vahvistanut asemaansa kohtaamispaikkana, kun kokoelmahyllyjä vähennettiin ja
asiakkaille järjestettiin käytännöllisiä työ- ja oleskelutiloja.
Toiseksi, asiakaspalvelun tavoissa oli tapahtunut muutoksia. Trendiksi oli
muodostunut, että puhuttiin tiskien takaa pois tulemisesta ja asiakkaiden joukkoon
jalkautumisesta. Jalkautumisen avulla pyrittiin muuttamaan kysymyksiin reagoiva
palvelu proaktiiviseksi ja läsnä olevaksi palveluksi. Vaikka kirjasto asiakaskyselyissä
saa jatkuvasti hyviä kokonaisarvioita, tosiasia on, että kirjastojen asiakaspalvelua
pidetään kuitenkin jähmeänä ja flegmaattisena. Proaktiivinen-hankkeessa oli
tarkoitus pyytää asiakkaita arvioimaan Oulun kaupunginkirjaston asiakaspalvelua.
Saatuja tuloksia käytettäisiin henkilökunnan asiakaspalvelukoulutuksessa.
1. PROAKTIIVINEN KIRJASTOAMMATTILAINEN
1.1 Esiselvitys asiakaspalvelun kehittämisen menetelmistä
Oulusoft Ay:n projektihallinnan koulutusohjelman opiskelijat Riittaliisa Aikkila,
Tuomas Isojärvi, Pekka Moilanen ja Outi Tiensuu tekivät kirjastolle esiselvityksen
asiakaspalvelun kehittämisen menetelmistä. Projektihallinnan koulutusohjelma on
suunnattu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille ja koulutuksen tavoite on
antaa valmiudet työskennellä projekteissa ja hankkeissa sekä yksityissektorilla että
julkishallinnossa. Kirjastolle ei tullut kustannuksia esiselvityksen laatimisesta.
Työskentelyn pohjaksi ryhmälle esiteltiin Proaktiivinen-hankkeen
projektisuunnitelma sekä annettiin tutustuttavaksi Kansalliskirjaston keväällä 2010
järjestämän asiakaskyselyn Pohjois-Pohjanmaata koskevat tulokset.
1.1.1 Esiselvityksen tulokset
Kirjastoissa on tehty paljon tutkimuksia asiakaspalvelusta. Tutkimukset ovat usein
lomakekyselyitä. Myös ulkomaisissa käyttäjätutkimuksissa lomakekysely on yleisin
tutkimusmenetelmä. Laadullisen tutkimuksen suosio kasvaa kuitenkin koko ajan.
Tanskassa on laadittu erityinen käyttäjäkyselyn malli, jolla voidaan arvioida
kirjaston käyttäjien kokemaa laatua, tyytyväisyyttä ja uskollisuutta.
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Iso-Britanniassa on kerätty tietoa yleisten kirjastojen asiakkailta Mass Observation
Archive –tietokantaan. MOA on Iso-Britannian kansallinen sosiaalisen tutkimuksen
arkisto, jossa on aineistoa 1930-luvulta alkaen. Tiedonkeruumenetelmänä on
käytetty omaelämäkerrallista päiväkirjaa. Johdattelevat kysymykset ohjaavat
kirjoittajia kertomaan vapaasti mm. kirjastonkäytöstään.
Yhdysvalloissa Oklahomassa on tutkittu fenomenologisella lähestymistavalla syitä,
miksi jotkin yliopisto-opiskelijat käyttävät mieluummin yleistä kuin oppilaitoksensa
kirjastoa. Tutkimusmenetelmänä oli haastattelu.
Torontossa yleisessä kirjastossa tehtiin kollektiivinen tutkimus ihmisen
informaatiokäyttäytymisestä kirjaston tiloissa järjestetyssä ompeluryhmässä.
Tutkimusmenetelmänä oli havainnointi, jossa käytettiin apuna nauhuria ja
jälkeenpäin tehtiin puolistrukturoitu haastattelu. Menetelmä todettiin hyväksi
käyttäjien näkökantojen syvempään ymmärtämiseen.
Esiselvityksen tuloksena projektiryhmä ehdotti, että asiakaspalvelun kehittämisessä
käytetään joko palvelumuotoilun menetelmiä tai tilojen käytön havainnointia
yhdistettynä paikkatietomenetelmään.
Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluiden innovointia, suunnittelua ja kehittämistä
muotoilun keinoin. Tutkimusala on vielä nuori. Termistöt ja määritelmät ovat
vakiintumattomia. Lähtökohtana on käyttäjälähtöinen palveluiden suunnittelu.
Palvelumuotoilun käsitteitä ovat mm. palvelukokemus, palvelun kontaktipisteet,
palvelutuokiot ja palvelupolku. Palvelukokemus muodostuu useiden
kosketuspisteiden ja palvelutuokioiden kautta. Palvelupolku voidaan kuvata
kartoittamalla koko palveluketju: lähestyminen, saapuminen, varsinainen
palvelutuokio, jälkiseuranta. Palvelupolku voidaan myös video- tai valokuvata, mikä
auttaa hahmottamaan ympäristöä, jossa palvelu koetaan. Käyttäjät voidaan laittaa
testaamaan ja arvioimaan palvelua. Uusia palveluita suunniteltaessa asiakkaat
tulee ottaa mukaan suunnitteluprosessiin.
Kirjastotilojen käytöstä on tehty tutkimuksia, joissa on yhdistetty havainnointi ja
karttapohjaisen paikkatietojärjestelmän (GIS) käyttö. GIS-työkaluilla voidaan
koostaa, tallentaa, analysoida ja näyttää dataa graafisesti. GIS-menetelmiä on
käytetty mm. kirjaston palvelualueiden käytön kartoitukseen ja tilojen muutosten
suunnitteluun. Tietoa kerätään havainnoimalla tilojen käyttöä. Esimerkiksi, kirjaston
tilat kierretään tiettyinä kellonaikoina ja kirjataan muistiin asiakkaiden määrä ja
mitä he tekevät. Saadut tiedot siirretään GIS-tietokantaan analyysia varten.
Havainnointi antaa hyvän kuvan siitä, mitä kirjastossa tapahtuu. Havainnointi ei
kerro miksi asiakkaat käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät. Havainnoinnin rinnalla on
hyvä käyttää muitakin tutkimusmenetelmiä, kuten haastattelut tai kyselyt.
Esiselvityksen hyöty kirjastolle oli, että palvelumuotoilun käsite ja menetelmät
löydettiin ja niihin tutustuttiin.
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1.2 Asiakaspalvelun havainnointi
Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijat Jenni Backman, Anne Lassila ja
Anna-Kaisa Ranta tekivät kirjastolle asiakaspalvelun havainnointitutkimuksen
opiskelijaprojektina. Projekti liittyi kurssiin Kirjastoalan tutkimus- ja
suunnitteluhanke. Lisäksi opiskelijat tutustuivat palvelumuotoilun käsitteisiin ja
tekivät kirjastolle palvelumuotoilusta lyhyen yleisesityksen.
Havainnointitutkimuksessa seurattiin asiakkaan ja työntekijän kohtaamista.
Keskustelua ei kuunneltu, vaan tukeuduttiin pelkästään visuaaliseen informaatioon.
Tavoitteena oli löytää palvelutilanteiden hyviä ja heikkoja kohtia. Henkilökunnalle
tiedotettiin havainnoinnista etukäteen kirjaston intrassa.
Havainnointipaikat sovittiin etukäteen. Ne sijaitsivat pääkirjastolla lehtisalissa,
lasten ja nuorten osaston tietopalvelussa, lainaus/palautuspisteessä, aikuisten
osaston tietopalvelussa, opintolukusalissa ja musiikkiosastolla. Havainnointiaikoja
jaettiin tasaisesti eri viikonpäiville ja aukiolotunneille.
Asiakaspalvelutilanteista pidettiin tukkimiehen kirjanpitoa. Tilanteita kirjattiin 637
kpl. Havainnoinnin ohessa seurattiin asiakaspäätteiden käyttöastetta.
Asiakkaiden ikä arvioitiin karkeasti ryhmiin lapsi – nuori – aikuinen – seniori.

Ritaharjun kirjasto
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1.2.1 Havainnoinnin tulokset
Havainnot kirjattiin ylös vapaamuotoisena tekstinä. Tuloksissa nousi esiin kolme
teemaa: asiakkaan huomioiminen, epäselvät palvelutilanteet ja toimintatapojen
erilaisuus. Toisissa palvelupisteissä asiakkaiden huomiota haettiin aktiivisesti,
toisissa asiakas joutui odottamaan huomioimista. Epäselviä palvelutilanteita aiheutti
mm. opasteiden riittämättömyys tai se, onko henkilökunta asiakaspalvelussa vai
muissa töissä. Toimintatavoissa oli eroja mm. siinä, miten reagoidaan
porttihälytyksiin tai lähdetäänkö asiakkaan avuksi hyllyjen väliin.
Asiakaspäätteet eivät olleet täydessä käytössä. Vain aikuisten tietopalvelun
läheisyydessä lauantai-iltapäivänä kaikilla päätteillä oli asiakas. Muulloin oli useita
päätteitä vapaana.
Havaintojen muistiinpanot ovat liitteessä 1.
Havainnointiprojektin päätteeksi opiskelijoita pyydettiin arvioimaan, miltä tehtävä
oli tuntunut. Kommentteja:
-

-

huomioiden ylös kirjaamisen teki vaikeaksi se, että ei tiedetty, mitkä asiat
olivat tärkeitä kirjaston kannalta
havainnointipaikat olivat ongelmallisia: asiakkaat saattoivat häiriintyä,
näkymä palvelutiskille oli huono
kattava aikataulu (havainnointi hiljaisinakin aukiolotunteina) aiheutti
tilanteita, että asiakkaita ei ollut
palvelutilanteiden seuraaminen keskustelua kuuntelematta hankaloitti työtä;
kuunteleminen olisi antanut paremman ymmärryksen tilanteesta ja sen
kehittymisestä
havainnoijia luultiin muutaman kerran kirjaston työntekijöiksi
välillä tuntui, että henkilökunta skarppasi huomatessaan, että havainnoija
on paikalla
vapaamuotoinen havaintojen kirjaaminen tuntui välillä vaikealta, valmis rasti
ruutuun –lomake vaihtoehtoineen olisi saattanut olla helpompi.

Tulokset käytiin läpi osastoittain kunkin palvelupäällikön kanssa. Palvelupäälliköiden
tehtäväksi jäi käsitellä oman osaston tulokset henkilökunnan kanssa. Monen
havainnointipisteen vuoksi tuloksia tuli osastoa kohden aika vähän, enemmänkin
olisi toivottu saatavan. Havaintojen vapaamuotoinen kirjaaminen oli vaikeuksista
huolimatta hyvä menetelmä siltä kannalta, että tulokset avautuvat ilman
lisätulkintoja.
1.3 Haastattelututkimus asukkaille
Analystica Oy teki syyskuussa 2011 puhelinhaastattelun Oulun kaupungin
asukkaille. Tutkimuksella kerättiin tietoa asiakkaiden tyytyväisyydestä kirjaston
asiakaspalveluun. Ei-käyttäjiltä tiedusteltiin, miksi he eivät käytä kirjastoa.
Analystica hankki puhelinnumerot satunnaisotannalla kaupungin alueelta,
haastateltavia ei siis valittu kirjaston asiakasrekisteristä. Haastateltavien
alaikärajaksi sovittiin 15 vuotta. Kysymykset laadittiin yhdessä Michael Lindholmin
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kanssa, joka oli tutkimuksen vastuu- ja yhteyshenkilö Analystican taholta koko
tutkimuksen ajan.
Ennen haastattelututkimuksen aloittamista tehtiin haastattelukokeilu 29 henkilölle.
Tarkoituksena oli testata kyselylomakkeen toimivuutta kysymyksestä toiseen
edettäessä sekä sitä, oliko kysymyksiin helppo vastata nopeasti. Kokeilun
perusteella kysymyksiä muutettiin jonkin verran. Erityisen hankala oli ollut kysymys
”miten haluaisit kirjaston henkilökohtaista palvelua kehitettävän”. Vastauksia ei
saatu, joten kysymys vaihdettiin helpommin vastattavaan ”anna ruusuja ja risuja
kirjaston asiakaspalvelulle”. Tällä kysymyksellä saatiin hyvin vastauksia.
Vastaajia oli 740. Miehiä oli 335 (45 %), naisia 405 (55 %). Vastaajiin osui
kirjaston käyttäjiä 510 henkilöä ja ei-käyttäjiä 230 henkilöä.
Analystica teki loppuraportin kahdessa eri muodossa. Word-dokumenttina saatiin
kaikki vastaukset, myös avoimet, joita oli 1755 kpl. Suuri määrä johtuu siitä, että
monissa kysymyksissä pyydettiin nimenomaan avoimia vastauksia. Avoimien
vastausten pituus vaihteli yhdestä sanasta muutamaan lauseeseen. PowerPointesityksessä tulokset oli esitetty graafisesti.
Loppuraporttien lisäksi vastausaineisto oli Analystican on-line –palvelussa kirjaston
käytettävissä. Aineistosta oli mahdollisuus muodostaa erilaisia raportteja. Kirjasto
tulosti on-line –palvelussa toimipistekohtaiset raportit, koska Analystican laatimissa
loppuraporteissa kaikkien toimipisteiden vastaukset olivat yhdessä. Raportit
annettiin yksiköiden esimiehille. On-line –palvelu oli ilman eri maksua kirjaston
käytettävissä 4 kk tutkimuksen päättymisestä. Neljä kuukautta osoittautui lyhyeksi
ajaksi. Sopimukseen olisi kannattanut neuvotella pitempi on-line –palvelun
käyttömahdollisuus.

1.3.1 Haastattelututkimuksen tulokset
Vastaajat pitivät kirjastopalveluita yleisesti ottaen erittäin hyvinä. Kun kirjaston
ilmapiiriä pyydettiin kuvailemaan yhdellä sanalla, yleisin vastaus oli sana
rauhallinen. Negatiivista palautetta saatiin vähän. Nuoret kokevat vanhempia
useammin, että henkilökuntaa on vaikea lähestyä. Naiset vastasivat miehiä
useammin, että heitä tervehditään heidän saapuessaan kirjastoon. Nuoria ja nuoria
aikuisia tervehditään tai huomioidaan vähemmän kuin keski-ikäisiä asiakkaita.
Rauhan vallitseminen kirjastossa on asiakkaille tärkeää ja he vaativat sitä.
Henkilökunta puolestaan yrittää ravistella hiljaisuuden myyttiä tapahtumilla ja
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kannustamalla asiakkaita vapaamuotoiseen olemiseen. Tasapainon löytää, kun
kirjastossa on riittävän monta soppea oleskeluun ja kovaääniset tapahtumat
tarjotaan annosteltuina.
Kehittämisen suhteen haastattelututkimuksen tulos oli selkeä: henkilökunnan
toivotaan olevan aktiivisempi. Näin vastatessaan haastatellut osuivat Proaktiivinenprojektin ydintavoitteeseen.
Avoimista vastauksista sai hyvän käsityksen asukkaiden mielipiteistä. Tulokset
esiteltiin esimiehille yhteisissä kokouksissa. Lisäksi kukin sai oman yksikkönsä
tulokset erikseen. Loppuraportti laitettiin kirjaston intraan koko henkilökunnan
nähtäväksi. Loppuraportti annettiin tausta-aineistoksi yritykselle, jolta tilattiin
asiakaspalvelukoulutusta.
Haastattelututkimuksen kysymykset ja vastaukset avoimia vastauksia lukuun
ottamatta ovat liitteessä 2.

Kirjasto on indie –musiikkitapahtuma 22.3.2011

9
1.4 Asiakaspalvelukoulutus
Projektin tässä vaiheessa henkilökunnalle pidettiin kaksi koulutusta
asiakaspalvelusta. Asiakaspalvelu kirjastossa pidettiin syksyllä 2010 ja Erinomaista
asiakaspalvelua syksyllä 2011.
Asiakaspalvelu kirjastossa –koulutuksen piti VTM, palveluistaja Camilla Reinboth
Sosiosolvesta 23.11.2010. Luento-osuudessa käytiin läpi asiakaspalvelun
perusperiaatteita kuten tervehtiminen, ensivaikutelma, katsekontakti, hymy.
Ryhmätyöosuudessa kouluttaja jakoi ryhmille teemat keskustelun pohjaksi.
Teemoja olivat asiakkaan huomioiminen, asiakkaan tarpeen kartoittaminen,
haastava asiakastilanne sekä erityistä apua tarvitsevien asiakkaiden palveleminen.
Koulutuspäivän jälkeen Reinboth teki yhteenvedon havainnoistaan ja ehdotuksia
jatkotoimenpiteiksi:








ryhmätöiden ja keskustelujen perusteella vaikutti siltä, että asiakaspalvelun
perustaidot (kohteliaisuus, palveluasenne, sovitun toteuttaminen) ovat hyvin
hallussa
tavoitteet asiakaspalvelulle tulisi linjata
toimintatapojen yhdenmukaistaminen olisi tarpeen yhtenäisen
palvelukulttuurin luomiseksi, koska eri toimipisteissä vaikuttaa olevan
erilaisia käytäntöjä
ryhmätöiden aineistoa voisi käyttää pohjana perehdytysoppaan tekemiseen
palvelutuotteiden kehittämiseen kannattaisi panostaa; palvelutuotteilla
tarkoitetaan tässä kirjastonhoitajien asiantuntemukseen pohjautuvia
palveluita

Erinomainen asiakaspalvelu –koulutuksen piti tuoteryhmäpäällikkö Soile Brushane
Mercuri International Oy:stä 12.12.2011. Koulutukseen kutsuttiin 10 henkilöä.
Ryhmä koostui aikuisten ja lasten ja nuorten osaston työntekijöistä ja heidän
esimiehistään. Kouluttautumisen lisäksi oli tarkoitus arvioida koulutuksen sisältöä ja
ryhmäkoon toimivuutta, koska myöhemmin koulutetaan kirjaston koko
henkilökunta, n. 140 henkeä. Koulutuksen palautetta käytetään koko
henkilökunnan koulutuksen suunnittelussa.
Koulutuksen tavoitteena oli ”vahvistaa ymmärrystä hyvän asiakaspalvelun
merkityksestä osana ammattimaista työskentelyä”. Brushane lähetti etukäteen
osallistujille päivän ohjelman ja ennakkotehtävän. Päivään piti valmistautua
pohtimalla, mitä asioita arvostaa, kun itse on asiakkaana.
Koulutukseen osallistuneiden kesken pidettiin erikseen vielä palautekeskustelu
muutaman viikon kuluttua. Koulutuspäivän anti tiivistyi seuraavasti:







asenne, motivaatio, mielentila tulee itseltä
kysymys- ja keskustelutekniikkaan on panostettava
olen asiantuntija/ammattilainen
olen läsnä
rentoutta, huumoria, itsensä likoon laittamista
asiakkaalle voi tarjota elämyksen
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ympärilleen voi luoda positiivista ilmapiiriä

Koulutukselle suunnitellaan jatkoa ja siinä kannattaa ottaa huomioon
palautekeskustelussa esille nousseita näkökulmia:







organisaation sisäinen asiakkuus on oleellinen taustatekijä ja sitä pitäisi
käsitellä
koulutuksen taustalla tulee olla johdon määrittelemät asiakaspalvelun yleiset
linjaukset
erittäin hyvä peruskoulutus, mutta voisiko olla jotain vielä rohkeampaa
yksi kokopäivä ja irtiotto kirjastolta oli hyvä kokonaisuus
ryhmäkoko jatkossakin vain 10 - max. 15 henkeä; pienessä ryhmässä tulee
enemmän keskustelua ja kouluttajan on mahdollista huomioida yksilöitä
ryhmän on hyvä koostua eri toimipisteiden työntekijöistä

Kirjaston tilat ja kokoelmat ovat kovassa käytössä
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2 UUSI KOKOELMAKONSEPTI

Käytävä on täyttynyt kirjakärryistä, kuva vuodelta 2008
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2.1 Taustaa
Asiakaspalvelun laadun parantamisen rinnalla Proaktiivinen-projektin toinen
päätavoite oli pääkirjaston aikuisten osaston kokoelmaa koskevat uudistukset.
Kokoelma oli ollut jo vuosia liian suuri hyllytilaan nähden. Irtokärryt valtasivat
lattia-alaa. Kaikille aineistolajeille, kuten cd-äänikirjoille, ei ollut omaa hyllyä, vaan
ne oli sijoitettu kirjakärryihin. Hyllyihin tarvittiin myös tyhjää tilaa, jotta saataisiin
kirjoja esille kansi eteenpäin. Tilaa voitiin saada vain poistoja lisäämällä.
Toiseksi, hyllyjärjestykseen haluttiin muutosta. Pääkirjasto valmistui
loppuvuodesta 1981 ja aikuisten osaston hyllyjärjestys oli alkuperäinen.
Keskeisimmällä sisääntuloalueella oli tietokirjallisuuden luokka 3. Sisääntulon
luokse haluttiin siirtää jotain paljon käytettyä kirjallisuutta. Sarjakuvilla oli
liikenteellisesti ahdas paikka. Tänään palautettujen hyllyt olivat syrjässä.
Tietokirjallisuus ja kaunokirjallisuus oli jaettu pitkänomaisesti pitkän salin
molemmille laidoille, jolloin osa tietokirjallisuudesta oli kaukana tietopalvelusta.
Hyllyt ovat kiinteitä eikä niiden sijoittelua voinut muuttaa.
Projektille perustettiin kokoelmatyöryhmä, joka sai tehtäväkseen suunnitella
muutokset aikuisten osaston kokoelmalle. Työryhmään kuului seitsemän jäsentä ja
ryhmä kokoontui yhdeksän kertaa.
Työryhmä laati suunnitelman:
 aineistoa poistetaan sekä avokokoelmasta että varastoista ja projektin
jälkeen vuosittaisten poistojen tulee olla vähintään 8 % vuodessa
 avokokoelman hyllyihin on jäätävä tyhjää tilaa kirjojen esille laittamista
varten
 kokoelman tulee näyttää kiinnostavalta ja uusiutuvalta
 kokoelman pitää mahtua hyllyihin ja käytäville vähitellen ilmestyneet
kirjakärryt poistetaan
 aineiston hyllyjärjestys muutetaan.
Samanaikaisesti projektin kokoelmatyöryhmän rinnalla toimi toinen, pienempi
työryhmä, joka oli alkanut poistaa aineistoa varastoista jo v. 2009. Vuosina 20092011 varastossa olevista aikakauslehdistä poistettiin 800 nimekettä, 16 700
vuosikertaa. Tieteellisiä ja muita sarjajulkaisuja poistettiin 85 nimekettä, 3 000
nidettä. Hyllytilaa vapautui n. 800 m. Poistettu aineisto lahjoitettiin muille
kirjastoille, myytiin tai laitettiin kierrätykseen. Sidotut sanomalehdet lahjoitettiin
alueen kunnankirjastoille tai lehtitaloille itselleen. Kirjastolle jäi vain lehtien
mikrofilmit. Myös poistoja avokokoelmasta lisättiin.
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2.2 Henkilökunnan haastattelu
Lokakuussa 2010 projektityöntekijä haastatteli tietopalvelun ja lainauspalvelun
työntekijöitä kokoelman sen hetkisen tilanteen selvittämiseksi. Haastateltuja oli 17
henkeä.
Henkilökunnalle tehdyt kysymykset:
A. Kokoelma luokittain
- mitä luokalle on tehty (poistot, hankinnat)
- mitä pitäisi tehdä
- hyllytilan riittävyys
- millainen on luokan sijainti salissa
B. Isommat kokonaisuudet
- hyllyjärjestyksen toimivuus kokonaisuudessaan
- genrehyllyt/fiktiivisen luokan hyllyt, onko ehdotuksia nykyisten lisäksi
- voiko poistaa kokonaan avokokoelmasta aineistolajeja, esim. vhs,
äänikirjakasetit
C. Aineiston esillepano
- miten kirjanäyttelypaikat toimivat, tarvitaanko muutoksia
- lattiatilan käyttö
- normaalin hyllytilan käyttö aineiston esittelyyn
Haastattelujen tuloksista tehtiin yhteenveto. Pääluokittain arvioituna monissa
luokissa oli täyttä. Sarjakuvat, runot, jännitys, fantasia ja elämäkerrat olivat
täynnä. Suomenkielisessä kaunokirjallisuudessa oli tilaa. DVD-hyllyissä oli tilaa.
VHS-kasetit ehdotettiin poistettavaksi kokonaan avokokoelmasta. C-kasetilliset
kielikurssipaketit oli enimmäkseen jo poistettu. Kielikurssi-CD-levyt oli siirretty
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kirjojen takakansien sisälle ja pussit oli poistettu. Kymmenluokitusta kritisoitiin.
Luokkien nimet eivät ole asiakasystävällisiä. Moni aihe jakaantuu eri luokkiin (mm.
ruoan valmistus 59 ja 68, valokuvaus 61 ja 75, talonrakennus 66 ja 72, sisustus 68
ja 76, elämäkerrat useassa eri luokassa). Genren/fiktiivisen luokan mukaisia uusia
hyllyluokkia toivottiin. Ehdotettiin romantiikkaa, viihdettä, chic litiä ja
eräkirjallisuutta.
Itse tehtyjä kirjanäyttelyitä pidettiin sekä tarpeellisina että haitallisina. Haittana
pidettiin sitä, että näyttelyssä ollessaan kirjat ovat pois oikeilta hyllypaikoiltaan.
Toivottiin keskitettyä kirjanäyttelytilaa. Useimpien mielestä näyttelyt ovat
tarpeellisia ja niitä on ollut kiitettävän paljon. Uutuuksien toivottiin olevan
selkeämmin esillä, vaikka oman luokkansa lähellä. Lehtien kirja- ja elokuvaarvosteluille ehdotettiin ilmoitustaulua.
Reipasta poistamista sekä kannatettiin että vastustettiin. Katsottiin, että
poistamiseen pitää olla muut syyt kuin näyttävä esillepano.
Kaikkiaan vaikutti siltä, että v. 2009 aloitettu tehostettu poistaminen näkyi jo
kokoelmassa. Hyllyttäminen oli helpottunut ja kokoelman ilme oli nuortunut.
Kaikkiaan aikuisten osaston kokoelmasta poistettiin v. 2009 25 146 nidettä, mikä
oli yli kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Vuosina 2005-2008 poistot
olivat olleet keskimäärin 7,9 % vuodessa. Vuosina 2009-2011 poistot olivat
keskimäärin 11,2 % vuodessa. Silti kokoelmassa on vielä vanhentunutta aineistoa
ja tarpeettomia kaksoiskappaleita. Opetus- ja kulttuuriministeriön Yleisten
kirjastojen laatusuosituksessa poistot katsotaan riittäviksi, kun ne ovat 8 %
vuodessa. Ajankohtaisuuden takaamiseksi alle 5 vuoden ikäisen aineiston osuuden
avokokoelmassa tulisi olla 40 %.

Lasten ja nuorten oleskelutila
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2.3 Vaikuta kirjastoosi – anna palautetta
Muutoksia suunniteltaessa myös asiakkailta päätettiin kysyä, löytävätkö he hyllystä
etsimänsä aineiston. Vaikuta kirjastoosi – anna palautetta –asiakaskysely oli esillä
aikuisten osastolla 21.10.-3.11.2010. Kyselyssä oli kaksi rasti ruutuun –kysymystä
ja tilaa avoimille kommenteille. Kyselyä ei markkinoitu, vaan osastolla oli laatikko,
johon vastaukset sai jättää. Vastauksia tuli 37 kpl.
”Löydätkö hyllystä etsimäsi kirjan” –kysymykseen 18 asiakasta vastasi kyllä ja 19
asiakasta vastasi ei. ”Tunnetko kirjaston hyllyluokituksen” –kysymykseen tuli 19
kyllä-vastausta, 16 ei-vastausta. Tulos kertoo, että vain puolet asiakkaista löytää
etsimänsä hyllystä itse.
Avoimissa vastauksissa työntekijät saivat kiitosta, kaunokirjallisuuden kokoelmaa
kehuttiin, tietokirjallisuuden kokoelmaa pidettiin liian suppeana. Muutamassa
vastauksessa pohdittiin, miksi kirjaa ei löydy vaikka verkkokirjaston mukaan kirja
on hyllyssä. Sisääntulon läheisyyteen toivottiin luokitusopasta. Kyselyaika oli lyhyt
ja vastausten määrä oli pieni, mutta niistä saattoi joka tapauksessa päätellä, että
vain puolet asiakkaista löytää hyllyistä etsimänsä.

2.4 Kokoelmien järjestys muissa kirjastoissa
Vaasassa pääkirjastossa siirryttiin aihealueiden mukaiseen tietokirjallisuuden
järjestykseen v. 2001, kun kirjastoon valmistui uudisosa vanhan osan yhteyteen.
Aihealueryhmittelyssä kaikki aiheeseen liittyvä aineisto on samassa. Aihealueet
ovat Yhteiskunta ja talous, Kirjallisuus ja kielitiede, Maat ja kulttuurit,
Luonnontiede, Tekniikka ja urheilu, Musiikki ja taide. Luokitus on YKL. Niille lehdille,
joita ei ole sijoitettu omaan aiheeseensa, on Uutisalue.
Rovaniemellä oltiin tuolloin muuttamassa lasten kokoelman paikkaa. Taidesaliin
aiottiin siirtää toinen lehtisaleista, jonka jälkeen kulku molempiin lehtisaleihin oli
samasta ulko-ovesta. Taidesalin aineistosta elokuvat oli tarkoitus siirtää
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musiikkiosastolle ja muu aineisto muun tietoaineiston yhteyteen.
Kaunokirjallisuudelle aiottiin myöhemmin lisätä genrehyllyjä.
Jyväskylässä oli perusteellisesti käyty läpi kaunokirjallisuutta ja lisätty tietueisiin
joko Kaunokin genre tai YKL:n fiktiivisen aineiston lisäluokka. Genre/luokka näkyi
myös tarroissa. Eri toimipisteissä genret/luokat oli erotettu omiksi hyllyluokiksi
hieman vaihdellen, mutta kokoelman kellumisen vuoksi kaikki kirjat tarroitettiin
joka tapauksessa.
Turusta kerrottiin, että ajatus aihealueisiin perustuvista kokoelmaosastoista oli
Malmöstä. Vaasan malli tunnettiin ja se itse asiassa perustuikin Turun varhaisiin
suunnitelmiin. Turussa tieto-osaston aihealueet ovat Yhteiskunta, Kansat ja
kulttuurit, Luonto ja harrasteet. Taide-osaston aihealueet ovat Kirjallisuus ja taiteet
sekä Musiikki.
Projektisuunnitelman mukaan aikuisten osaston kokoelma piti laittaa esille
houkuttelevasti. Luokitukseen perustuva hyllyjärjestys voitiin muuttaa. Muiden
kirjastojen mallin mukaista aihealuejaottelua alettiin suunnitella.
2.5 Aihealueiden mukaisen järjestyksen suunnittelu
Kokoelmatyöryhmä kävi keskustelua aihealuejaosta. Yksimielisyyttä ei syntynyt
siitä, voidaanko kymmenluokituksen hyllyjärjestys 0-9 hylätä ja ottaa käyttöön
aihealuejako. Lopulta kuitenkin päädyttiin seuraavanlaiseen ehdotukseen:
A Yhteiskunta & talous
B Maat & historia
C Luonto
D Hyvinvointi & terveys
E Tekniikka
F Harrasteet
G Kirjallisuus & taiteet

0, 3, 69
1, 2, 4, 9
50-58
59
60-64, 66, 69.6
65, 67, 68, 69.71
7, 8

Ehdotusta päätettiin testata asiakkailla. Keväällä 2011 tehtiin tutkimus
Korttilajittelu-menetelmällä, jossa asiakkaita pyydettiin lajittelemaan tietokirjoja
ehdotuksen mukaisiin aihealueisiin. Menetelmää on kuvattu mm. teoksessa
Helppokäyttöisen verkkopalvelun suunnittelu.
Kirjastonhoitajat päivystivät osastolla neljänä eri päivänä kunakin kaksi tuntia
kerrallaan ja kutsuivat asiakkaita tekemään tehtävää. Tavoitteena oli saada
mukaan eri ikäisiä miehiä ja naisia. 16 asiakasta saatiin houkuteltua tehtävän
suorittamiseen.
Asiakkaille tehtiin ensin taustoittavat kysymykset, sitten kerrottiin tehtävän luonne
ja lopuksi tehtiin tarkentavat kysymykset.
Taustakysymykset:
1) Ikä
2) Onko asiakas perillä siitä, millä tavalla kirjaston aineisto on
järjestetty (eli tunteeko asiakas YKL:n)
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3) Kuinka usein asiakas asioi kirjastossa
Alkuselvitys testihenkilölle:
1) Kerro, että ei testata asiakasta, vaan sitä, kuinka onnistuneesti
aihealueet on nimetty asiakkaan näkökulmasta
2) Selvitä muutenkin, mistä testissä on kyse
3) Kerro, että ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia
4) Kannusta ajattelemaan ääneen, varsinkin silloin, jos testihenkilö jää
miettimään/epäröimään
Lisäkysymykset:
1) Puuttuiko jotain oleellisia aihealueita?
2) Olivatko aihealueiden otsikot selkeitä?
Pöydille oli asetettu kaikkien seitsemän aihealueen otsikot A4-papereilla.
Tehtävässä asiakasta pyydettiin laittamaan kukin kirja sen otsikon yhteyteen, mistä
aiheesta hän kyseistä kirjaa hakisi. Nimekkeitä oli 56 kpl. Kirjat edustivat sekä
helposti että vaikeammin määriteltäviä oman luokkansa teoksia. Selkä- ja infotarrat
oli piilotettu näkyvistä, jotta luokkanumerot eivät ohjaisi mahdollisia kokeneita
kirjastonkäyttäjiä. Joukossa oli mm. seuraavia nimekkeitä: Sata sanaa
kasvatuksesta, Kulttuurin muuttuvat kasvot, Kukoistava puutarha, Raviurheilun
maailma, Säätyläiskoti Suomessa, Feministin käsikirja.
Kirjojen lajitteluun oli arvioitu kuluvan 10-15 minuuttia asiakasta kohden, mutta
moni asiakas teki perusteellista työtä ja käytti paljon aikaa. Useimmat eivät
osanneet nimetä, että jokin olennainen aihealue olisi puuttunut. Neljän vastaajan
mielestä aiheista puuttui ”tiede ja tutkimus”. Aihealueiden selkeydestä kysyttäessä
viisi vastaajaa oli sitä mieltä, että aiheet ovat liian laajat, esimerkiksi Luonto tai
Yhteiskunta ja talous. Rajanveto harrasteisiin oli vaikea: ”Tähtitiede voi toisaalta
olla jonkun harrastus”.
Asiakkaiden tekemät ratkaisut kirjattiin taulukoihin. Lopputuloksen perusteella
aihealuejakoa muokattiin vastaamaan enemmän asiakkaiden käsityksiä.
Henkilökunnan tekemään aihealuejaotteluun verrattuna suurimmat erot olivat siinä,
että asiakkaat laajensivat Yhteiskunta ja talous sekä Hyvinvointi ja terveys –
aihealueiden sisältöä ja supistivat Maat ja historia –aihealuetta.
Asiakastutkimuksen perusteella muokattua aihealuesuunnitelmaa alettiin siirtää
osaston pohjapiirroksen päälle. Aihealueiden sijoittumisesta tehtiin useita eri
karttavaihtoehtoja. Suunnitelmat jäivät hautumaan kesän yli.
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2.6 Uusi hyllyjärjestys toteutetaan
Aihealueiden sijoittamisesta tehtiin osaston karttapohjalle useita eri vaihtoehtoja.
Yksi ongelma oli se, että osaston hyllyt on asennettu kiinteästi, eikä aihaelueita
voinut erottaa toisistaan hyllyjä ryhmittelemällä. Lopulta päädyttiin siihen, että
tietokirjoja ei jaeta aihealueisiin, vaan niiden keskinäinen järjestys 0-9 säilytetään.
Päätökseen vaikutti myös joissakin kirjastoissa tehdyt havainnot siitä, että
aihepiirijako luokitusjärjestelmää muuttamatta ei ole ongelmaton.
Tarve muutokseen oli kuitenkin olemassa. Vaikka kymmenluokituksessa
pysyttäisiinkin, vähintään seuraavat muutokset katsottiin tarpeellisiksi:
-

-

palautettu kaunokirjallisuus sekä kaunokirjallisuuden genrehyllyt sijoitetaan
lähelle sisäänkäyntiä, jotta niiden löydettävyys on paras mahdollinen
entisten fiktiivisten luokkien (genrehyllyjen) lisäksi tehdään romantiikka ja
erä -hyllyt
sarjakuvat saavat enemmän hyllytilaa
äänikirjat sijoitetaan paremmalle paikalle, lähelle kaunokirjallisuuden
genrehyllyjä
palautettu tietokirjallisuus sijoitetaan tietopalvelun läheisyyteen
luokkien yhteydessä hajallaan olevista palautushyllyistä luovutaan
elämäkerroille tehdään normaalihyllyjen lisäksi ns. muistelmatori (20
hyllymetriä), johon tuodaan elämäkertoja kaikista luokista.

Aineistojen siirtoa valmisteltiin mittaamalla, paljonko kullakin luokalla ja
aineistolajilla oli sillä hetkellä hyllytilaa. Hyllymetrien lisäksi oli otettava huomioon
tieto- ja kaunokirjallisuuden eri korkuiset hyllyvälit.
Kirjastossa oli jo ennestään fiktiivisten luokkien mukaisista hyllyistä fantasia, scifi,
jännitys, kauhu ja novellit. Keväällä 2009 Markus Janhunen ja Markus Jokikokko
Oulun seudun ammattikorkeakoulusta olivat tutkineet opinnäytetyössään
kaunokirjallisuuden genrejen käyttöä Oulun kaupunginkirjastossa. Tutkimuksessa
ilmeni, että verkkokirjastossa tarjolla olevaa kaunokirjallisuuden lajihakua ei

19
tunnettu eikä käytetty paljoa, mutta sen sijaan aiheenmukaisia hyllyjä toivottiin
lisää.
Järjestelmätoimittajalta tilattiin ajo, jossa fiktiiviset luokat Romantiikka ja Erä
ajettiin luokan 84.2 kirjojen tietueisiin taannehtivasti luetteloijien määrittelemien
asiasanojen perusteella.
Aineiston tarroitusta varten teetettiin pieniä tarroja, joihin tulostettiin fiktiivinen
luokka (esim. Romantiikka, Jännitys). Tulostukseen käytetään infotarratulostinta
Bartender-ohjelmistolla eikä tulostus ole yhteydessä Pallakseen.
Kuvasymbolitarroja tai yleisesti käytettyjä teemavärejä genreille/fiktiivisille luokille
ei löydetty ja sen vuoksi päädyttiin tarroissa sanalliseen ilmaisuun.
Intro-verkkokirjaston saatavuus-saraketta muokattiin niin, että fiktiivinen luokka
saatiin näkymään. Kirjasto- tai kuntakohtaista räätälöintiä ei voinut tehdä, vaan
luokka näkyy kimpan kaikille kirjastoille riippumatta siitä, onko luokka hyllytetty
kirjastossa erikseen vai ei.
Osaston sähköinen opaskartta päivitettiin. Kartta sisältää osaston hyllyjen
asiasanoituksen ja luokituksen, joita voi käyttää hakuehtoina. Kartta ei ole
yhteydessä Pallakseen.
Hyllynpäätyopasteet uusittiin. Irtokirjaintaulut vaihdettiin A3-plekseihin, joihin voi
sijoittaa paperitulosteet. Opasteet tehtiin kahden luokan tarkkuudella ja
kaksikielisinä (suomi ja englanti).

Vanha opaste

Uusi opaste
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Uusi opaste

Hyllyjärjestystä muuttamassa
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Aineisto siirrettiin uuteen hyllyjärjestykseen tammikuun ensimmäisellä viikolla v.
2012, kun kirjasto oli kiinni OUTI-kirjastojen ja Oulun kaupunginkirjaston
tietokantojen yhdistämisen vuoksi. Siirrettyjä niteitä oli 165 000 ja hyllymetrejä
2500. Siirtosuunnitelma oli tehty huolellisesti ja työ suoritettiin muutamassa
päivässä.

Käytävä on tyhjennetty kirjakärryistä ja kokoelma mahtuu hyllyihin

3 PROJEKTIN TULOSTEN ESITTELY
Jo projektin aikana kirjasto sai lukuisia kutsuja kirjastojen koulutustilaisuuksiin,
joissa projektin tuloksia esiteltiin. Myös Oulun kirjastopäivillä 2011 pidettiin esitys.
Kutsuja tulee edelleen.
Esitykset
Jyväskylän kaupunginkirjaston maakuntakirjastokokous 18.11.2010 Tuunataan
kirjasto (Mervi Pekkala)
Oulun kaupunginkirjaston maakuntakirjastokokous 3.5.2011 Kokoelmat
murroksessa – kirjastojen kokoelmalinjauksia ja uudistushankkeita (Heidi
Mustonen, Mervi Pekkala)
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Mikkelin kaupunginkirjaston maakuntakirjastokokous 10.5.2011 Käyttäjälähtöinen
kirjasto (Heidi Mustonen)
Kirjastopäivät Oulussa 10.6.2011 Asiakasympäristöjä (Mervi Pekkala)
Lapin maakuntakirjaston koulutuspäivä 6.9.2011 Musassa vara parempi.
Kokoelmassa kirjaston turva? (Heidi Karhu)
Kokkolan kaupunginkirjaston maakuntakirjastokokous 19.10.2011 Kokoelmatyö ja
kirjaston markkinointi (Heidi Karhu)
Tampereen kaupunginkirjaston henkilöstön koulutuspäivä 4.11.2011 (Mervi
Pekkala)
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät Kajaanissa 24.11.2011 (Pirkko
Lindberg)
Kuntaliitto, suurten kirjastojen johtajien kokous Helsingissä 25.1.2012 (Pirkko
Lindberg)
Koillismaan kirjastojen koulutuspäivä Kuusamossa 15.2.2012 (Pirkko Lindberg)
Kiri-kirjastojen koulutuspäivä Haapavedellä 17.4.2012 (Pirkko Lindberg)
Hämeenlinnan kaupunginkirjaston koulutuspäivä 19.4.2012 Kirjaston asiakas- ja
tietopalvelupäivä (Mervi Pekkala)
Tiekkö-kirjastojen koulutuspäivä Oulaisissa 24.4.2012 (Pirkko Lindberg)
Artikkelit
Jokitalo, P. 2011. Cracking the code of library shelf classification. Scandinavian
Public Library Quartely 44 ,13.
Lindberg, P. & Karhu, H. 2011. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi
kokoelmakonsepti. Teoksessa P. Almgren & P. Jokitalo (toim.) Kirjasto 2012.
Helsinki: Avain, 135-150.
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4 YHTEENVETO
Asiakkaille tehty haastattelututkimus osoitti, että palvelu kirjastoissa koetaan
edelleen melko staattiseksi. Henkilökunnan toivottiin olevan aktiivisempaa
tarjoamaan apuaan. Asiakaspalvelukoulutuksessa on hyvä pohtia
asiakaspalveluasenteen merkitystä, koska se lopulta on keskeisimpiä elementtejä
sille, millaista palvelua asiakas kokee saaneensa. Kannattaa myös harjoitella
luontevia neuvottelu- ja haastattelutekniikoita. Sisään astuvan asiakkaan
tervehtiminen luo tunteen vastaanottavasta ilmapiiristä.
Kirjastotilan rauhallisuus oli asiakkaille tärkeää. Vastaajat kuvasivat kirjaston
ilmapiiriä eniten sanoilla rauhallinen, hyvä.
Asiakkaiden ja henkilökunnan välistä vuorovaikutusta havainnoitaessa tuloksissa
nousi esiin kolme teemaa: asiakkaan huomioiminen, epäselvät palvelutilanteet ja
toimintatapojen erilaisuus.
Kokoelman uutta hyllyjärjestystä suunniteltaessa kerättiin muiden kirjastojen
kokemuksia aineiston aihealueittaisesta järjestyksestä, haastateltiin henkilökuntaa
ja tehtiin suppea asiakastutkimus. Laaja hyllyjärjestyksen muutos toteutettiin ja
uusi hyllyjärjestys on osoittautunut onnistuneeksi mm. siksi, että tietokirjallisuus ja
kaunokirjallisuus ovat aiempaa selkeämmin omana kokonaisuutenaan. Palautetun
kaunokirjallisuuden hyllyt ovat lähellä sisäänkäyntiä. Genrehyllyjä on lisätty.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt avustuksen projektin
jatkohankkeelle Palvelumuotoilun poluilla. Palvelumuotoilun menetelmistä käytettiin
jo asiakaskyselyä ja havainnointia. Jatkohankkeessa perehdytään palvelumuotoilun
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muihin menetelmiin. Tavoitteena on uudistaa kirjaston asiakaspalvelua
proaktiivisempaan suuntaan nykyisestä sekä tuoda siihen uusia, liike-elämän
puolella käytössä olevia elementtejä mukaan. Kirjastoammattilaisilla on valtava
määrä tietoa esimerkiksi kirjallisuudesta, jota voitaisiin markkinoida asiakkaille
nykyistä paremmin. Kaikki asiakkaat eivät myöskään tiedä kirjaston palvelujen
monipuolisuudesta. Kun kyselytutkimuksessa kysyttiin syytä siihen, miksi ei käytä
kirjastoa, yleinen vastaus oli että ”ei lue”. Tämä kertoo siitä, että kirjastot
mielletään hyvin pitkälti edelleen kirjallisuuden lainauspisteiksi, vaikka kirjaston
palvelut sisältävät tänä päivänä hyvin monia eri alueita.
Myös palvelutiskit ovat monissa kirjastossa edelleen barrikadimaisia ja isoja eivätkä
välttämättä houkuttele asiakasta asioimaan. Haastattelututkimuksen perusteella
moni kokee saavansa tietoa jos kysyy, mutta kirjaston henkilökunta on passiivista
eikä itse yleensä lähesty asiakasta. Tavoitteena on saada kehittämisideoita yhä
enemmän myös asiakkailta.
5 LÄHTEET
Julkaisemattomat lähteet
Aikkila, R., Isojärvi, T., Moilanen, P. & Tiensuu, O. 2010. Proaktiivinen
kirjastoammattilainen. Oulusoft Ay. Projektinhallinnan koulutusohjelma. Esiselvitys.
Analystica Oy. 2011. Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston
haastattelututkimuksen loppuraportit.
Backman, J., Lassila, A. & Ranta, A-K. 2011. Palvelumuotoilun määrittely ja
asiakashavainnointi. Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Kirjastoalan tutkimus- ja
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6 LIITTEET
Liite 1
Asiakaspalvelun havainnoinnin tulokset

Palvelupiste A
Maanantai (iltapäivä), tiistai (aamupäivä), torstai (aamu, ilta, ilta), perjantai (päivä), lauantai (päivä,
iltapäivä).


Tulostusmahdollisuudet epäselvät, opasteiden sijoittamiseen tulisi kiinnittää huomiota.



Tietokonevarauskäytännöt epäselviä asiakkaille, pitäisikö opasteet sijoittaa paremmin?



Kuka palvelee asiakasta, jos paikalla on kaksi asiakaspalvelijaa, yksi tiskillä ja yksi
takahuoneessa? Havainnon mukaan takahuoneesta tultiin palvelemaan, asiakas vaikutti
epätietoiselta.



Virastomestarin ollessa tiskissä asiakkaat lähestyivät helpommin. Miksi virastomestari oli
tiskissä ja miten asiakaspalvelu toteutuu näissä tilanteissa?



Asiakaspalvelijan ollessa takahuoneessa tiskiä tarkkailtiin, mutta jotkin asiakkaat jäivät
huomaamatta.



Asiakaspalvelijat huomioivat enemmän ”erikoisia asiakkaita”, esim. nainen ja lapsi, laitapuolen
kulkija.



Kahdenlaista palvelukäytäntöä, joko lähdetään asiakkaan kanssa hyllyjen väliin tai osoitetaan
suunta.



Toteutuuko asiakkaiden tietosuoja, kun monen asiakkaan tulostaessa yhtä aikaa tulosteita
näytetään kaikille kysyen ”Onko tämä sinun?”

Palvelupiste B
Maanantai (iltapäivä), tiistai (aamupäivä), keskiviikko (aamupäivä, iltapäivä, ilta), torstai (päivä, ilta),
lauantai (aamu, aamu, iltapäivä).


Asiakaspalvelija enimmäkseen hyllyjen välissä.



Asiakkaan kanssa lähdetään hyllyjen väliin.



Lainausautomaatin käyttöä olisi syytä opettaa kaikille asiakaspalvelijoille.



Tiskillä olevien tavaroiden sijoittelu osaltaan ongelmallista: asiakas ei löydä paikkaansa
esitteiden ja näytön välistä  asioidaan tiskin sivulta.



Ruuhkaisena aikana asiakaspalvelutilanteen kestäessä palvelua haluavat asiakkaat ovat ehkä
kyllästyneet odottamaan.



Voisiko osaston tiskiä hyödyntää paremmin, kun toisen osaston lainauksessa on ruuhkaa?
o

asiakkaat saattoivat siirtyä osastolta toiselle, jos huomasivat vapaan tiskin.

Palvelupiste C
Maanantai (iltapäivä, ilta), keskiviikko (päivä), torstai (aamu, ilta), perjantai (aamu, iltapäivä), lauantai
(päivä).


Asiakasta ohjattiin viittomalla, asiakkaalle ei tullut selvyyttä minne mennä, koska näytti

26
epävarmalta. Asiakas yritti ottaa kontaktia, jonka sai pitkän yrittämisen jälkeen.


Ei yhtenäistä käytäntöä eväiden syömisen kanssa
o

säännön mukaan eväät on syötävä alhaalla

o

jotkin asiakkaat kuitenkin ovat saaneet syödä portaikossa ja lukusalin etuosassa,
toisille on huomautettu asiasta.



Asiakkaat välttelivät asiakaspalvelijakontaktia.



Hälytyksiin reagoitiin nostamalle katse hälytyksen aiheuttajaan
o

hälytyksen ääni niin pieni, ettei osa asiakkaista sitä huomannut.



Sulkemiskuulutukset eivät kuulu kunnolla.



Asiakas mahdollisesti etsi pistorasioita (tarkasteli seinien alaosia)
o

tulisiko pistorasioista olla merkintä?



Tilalla vaikuttaisi olevan suuri käyttöaste (paljon palvelupisteen ohikulkua).



Miksi kopiokoneella on ohjeet rahalla kopioimiseen, jos kopioiminen on mahdollista vain
kopiokortilla?

Palvelupiste D
Maanantai (päivä, päivä, ilta), tiistai (ilta) keskiviikko (päivä, iltapäivä), Perjantai (aamupäivä, päivä),
lauantai (aamupäivä).


Asiakkaita tervehditään.



Asiakaspalvelijoita vaihtelevasti tiskillä, mutta tiskille menevät asiakkaat huomataan hyvin.



Asiakkaat toimivat tilassa melko omatoimisesti.



Asiakkaat puhuvat tiskille päin, tervehtimistä, kuulumisien vaihtamista, uskalletaan olla
kontaktissa.



Asiakkaat uskaltavat puhua toisilleen ääneen.



Asiakkaille tarjottiin palvelussa lisäarvoa.



Hälytyksiin reagoitiin ja selvitettiin missä on vika.



Ruuhka-aikana tila on haasteellinen, koska asiakkaat eivät tiedä missä mahtuisivat
jonottamaan.



Asiakkaita tarkkaillaan ja pyritään huomioimaan palvelun tarve.

Palvelupiste E
Maanantai (aamu, päivä, iltapäivä), tiistai (ilta), keskiviikko (aamu, päivä, ilta), torstai (päivä),
perjantai (aamu, iltapäivä), lauantai (aamu).


Palvelupisteen ollessa tyhjillään vain harvoin laitetaan ”hetkinen”-kyltti esille
o



ilman kylttiä asiakas ei tiedä onko tiskillä palvelua odotettavissa.

Jos asiakaspalvelija on yksin palvelemassa, tulisiko tällöin istua ”lähemmällä” puolella, jotta
asiakkaat huomattaisiin paremmin ja asiakkaat uskaltaisivat tulla tiskille
o

havainnoinnissa huomattu asiakas, joka odottaa ”kauemmalla” tiskillä olleen
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asiakaspalvelijan huomaavan hänet.


Asiakkaita tarkkaillaan yleisesti työn lomassa, tarkempaa huomiota kiinnitetään asiakkaan
tullessa tietyn etäisyyden päähän, tai jos asiakas ei tiedä mihin on menossa (hidastaa vauhtia,
katselee ympärilleen).



Kun asiakaspalvelija kuulee asiakkaan tulostavan, pitäisikö jäädä odottamaan että asiakas
noutaa paperit eikä lähteä toisaalle?

Palvelupiste F
Maanantai (iltapäivä), tiistai (aamu), keskiviikko (aamu), torstai (päivä, ilta, ilta), perjantai (ilta),
lauantai (päivä, iltapäivä).


Asiakkaat eivät tiedä miten ja mihin jonottaa
o

tulisiko jonottaa kahdessa jonossa vai ”vetoketjujonossa”?

o

miten tiskien palvelut käytännössä eroavat toisistaan, kun käytännössä kummaltakin
tiskiltä saa samaa palvelua?

o

tekevätkö asiakkaat eroa tiskien välillä? Yleensä mentiin vapaalle tai vapaamman
näköiselle tiskille.



Asiakaspalvelijat juttelevat keskenään tiskien takana, joskus asiakkaat joutuvat odottamaan
jutun loppumista.



Asiakkaiden huomioimisessa vastavuoroisuutta, jos asiakas ottaa katsekontaktin tai tervehtii
niin siihen vastataan.



Muutama asiakaspalvelija jauhoi purukumia.



Porttihälytyksen sattuessa niihin reagoitiin hyvin harvoin, lähinnä silloin kun asiakas itse
vaikutti epätietoiselta tai tuli tiskille hälytyksen sattuessa
o

asiakkaille tulisi selittää tilanne paremmin

o

hälytyksiin tulisi aina reagoida jotenkin.

Liite 2
Haastattelututkimuksen kysymykset

TAUSTATIEDOT
Ikäluokka
15-19
20-25
26-35
46-55
56-65
66-75
Yli 75
Sukupuoli (ei kysytty, haastattelija päätteli itse)
Mies
Nainen

KYSYMYKSET
A. Käytätkö Oulun kaupunginkirjaston palveluja (pois lukien oppilaitoskirjastot kuten
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ammattikorkeakoulun ja yliopiston kirjastot)?
-jos ei, kysyttiin -> Et käytä Oulun kaupunginkirjaston palveluja, miksi et?
B. Kirjasto, jossa useimmin käyt
Pääkirjasto
Kaakkurin kirjasto
Kaijonharjun kirjasto
Kaukovainion kirjasto
Koskelan kirjasto
Maikkulan kirjasto
Myllyojan kirjasto
Pateniemen kirjasto
Puolivälinkankaan kirjasto
Rajakylän kirjasto
Ritaharjun kirjasto
Tuiran kirjasto
Ylikiimingin kirjasto
Potilaskirjasto
Kirjastoauto
C. Kun saavut kirjastoon, tervehditäänkö sinua?
D. Huomioiko henkilökunta sinua muilla tavoilla?
-jos kyllä, kysyttiin -> Millä tavalla?
E. Tunnistatko helposti, ketkä ovat kirjaston henkilökuntaa?
F. Onko palvelun taso kirjastossa (asteikolla 1-4)
Ystävällistä
Osaavaa
Nopeaa
Aktiivista
-Kommenttisi kosken palvelun tasoa
G. Kuinka helposti lähestyttävää kirjaston henkilökunta on? (asteikolla 1-4)
-jos 1 (erittäin vaikeasti lähestyttävä), kysyttiin -> Et pitänyt kirjaston henkilökuntaa helposti
lähestyttävänä, miksi?
H. Saatko helposti tietoa kirjaston palveluista?
-jos ei, kysyttiin -> Mitä ongelmia siinä on ollut?
I. Millä sanalla kuvaisit kirjaston yleisilmapiiriä?
J. Anna ruusuja ja risuja kirjaston asiakaspalvelulle.
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Liite 3
Haastattelututkimuksen vastaukset

Oulun kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Puhelinhaastattelu asiakkaille (740 henkilöä) syyskuussa 2011

Tutkimuksen toteuttaja
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Haastatellut ikäluokittain

Syyskuu
2011

Tutkimuksen toteuttaja: Analystica Oy

Haastatellut sukupuolen mukaan

Syyskuu
2011

Tutkimuksen toteuttaja: Analystica Oy
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Moniko vastaaja käyttää kirjastopalveluja

Syyskuu
2011

Tutkimuksen toteuttaja: Analystica Oy

Kun saavut kirjastoon, tervehditäänkö
sinua? Ikäluokittain
Kun saavut kirjastoon, tervehditäänkö sinua?

Yhteensä

Ei

Kyllä

Ei

15‐19

14

6

8

43 %

57 %

20‐25

45

16

29

36 %

64 %

26‐35

81

39

42

48 %

52 %

36‐45

74

44

30

59 %

41 %

46‐55

105

66

39

63 %

37 %

56‐65

97

58

39

60 %

40 %

66‐75

80

49

31

61 %

39 %

50 %

50 %

Yli 75

Syyskuu
2011

Kyllä

Tutkimuksen toteuttaja: Analystica Oy

4

2

2

500

280

220
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Kun saavut kirjastoon, tervehditäänkö
sinua? Sukupuolen mukaan
Yhteensä Kyllä

Syyskuu
2011

Ei

Kyllä

Ei

Mies

190

91

99

48 % 52 %

Nainen

310

189

121

61 % 39 %

500

280

220

Tutkimuksen toteuttaja: Analystica Oy

Huomioiko henkilökunta sinua muilla
tavoilla? Ikäluokittain

Syyskuu
2011

Yhteensä

Kyllä

Ei

Kyllä

15-19

14

4

10

100 % 250 %

20-25

44

16

28

36 %

64 %

26-35

81

28

53

35 %

65 %

36-45

74

32

42

43 %

57 %

46-55

105

51

54

49 %

51 %

56-65

97

47

50

48 %

52 %

66-75

80

33

47

41 %

59 %

Yli 75

4

1

3

25 %

75 %

499

212

287

Tutkimuksen toteuttaja: Analystica Oy

Ei
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Huomioiko henkilökunta sinua muilla
tavoilla? Sukupuolen mukaan

Syyskuu
2011

Yhteensä

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Mies

189

71

118

38 %

62 %

Nainen

310

141

169

45 %

55 %

499

212

287

Tutkimuksen toteuttaja: Analystica Oy

Tunnistaako asiakas henkilökunnan?

Syyskuu
2011

Tutkimuksen toteuttaja: Analystica Oy
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Palvelun taso kirjastossa?

Syyskuu
2011

Tutkimuksen toteuttaja: Analystica Oy

Palvelun taso kirjastossa? Ikäluokittain
15-19

20-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75

Yli 75

20

81

118

94

133

148

139

7

Ystävällistä

3,21

3,11

3,43

3,39

3,31

3,51

3,46

3,75

Osaavaa

3,50

3,56

3,55

3,66

3,53

3,58

3,60

3,50

Nopeaa

2,86

3,29

3,23

3,39

3,23

3,31

3,40

3,50

Aktiivista

2,71

2,64

2,66

2,99

2,83

3,06

3,21

3,50

N=

Punaisella taustalla olevat luvut ovat < 3

Syyskuu
2011

Vihreällä taustalla olevat luvut ovat > 3,5

Tutkimuksen toteuttaja: Analystica Oy
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Palvelun taso kirjastossa? Sukupuolen
mukaan
Mies

Nainen

335

405

Ystävällistä

3,35

3,42

Osaavaa

3,58

3,57

Nopeaa

3,24

3,33

Aktiivista

2,89

2,94

N=

Punaisella taustalla olevat luvut ovat < 3

Syyskuu
2011

Vihreällä taustalla olevat luvut ovat > 3,5

Tutkimuksen toteuttaja: Analystica Oy

Henkilökunnan lähestyttävyys?

Syyskuu
2011

Tutkimuksen toteuttaja: Analystica Oy
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Henkilökunnan lähestyttävyys? Ikäluokittain

Syyskuu
2011

Tutkimuksen toteuttaja: Analystica Oy

Henkilökunnan lähestyttävyys? Sukupuolen
mukaan

Syyskuu
2011

Tutkimuksen toteuttaja: Analystica Oy
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Saatko tietoa kirjaston palveluista?

Syyskuu
2011

Tutkimuksen toteuttaja: Analystica Oy

Saatko tietoa kirjaston palveluista?
Ikäluokittain
Yhteensä

Kyllä

Ei

Kyllä

15-19

13

20-25

45

26-35
36-45

13,

0

100 %

0%

39

6

87 %

13 %

81

75

6

93 %

7%

74

68

6

92 %

8%

46-55

104

91

13

88 %

13 %

56-65

100

92

8

92 %

8%

66-75

82

73

9

89 %

11 %

100 %

0%

Yli 75

Syyskuu
2011

Tutkimuksen toteuttaja: Analystica Oy

4

4

0

503

455

48

Ei
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Saatko tietoa kirjaston palveluista?
Sukupuolen mukaan

Syyskuu
2011

Yhteensä

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Mies

190

179

11

94 %

6%

Nainen

313

276

37

88 %

12 %

503

455

48

Tutkimuksen toteuttaja: Analystica Oy

Millä sanalla kuvaisit kirjaston
yleisilmapiiriä?

N=489

Syyskuu
2011

Tutkimuksen toteuttaja: Analystica Oy

