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Tavoitetila: Hyvät kirjastot

• Miten hyvä kirjasto meillä on?
– Laadukkuus, tehokkuus, taloudellisuus

• Kenen mielestä?

• Mitä hyvää se saa aikaan/tuottaa?
– Vaikutukset ja tulokset, arvo

Hyvään voi pyrkiä

• Arvioimalla entistä

• Kehittämällä entistä

• Estämällä epätoivottu kehitys

• Luomalla kuvaa halutusta/ visioimalla

• Todennetulla evidenssillä

• Laatimalla strategioita ja valitsemalla keinoja



ARVIOINTI

• Prosessi, jossa tehdään todistusaineistoon
(toiminta, tulokset, vaikuttavuus) pohjautuen
ja tiettyjä perusteita käyttäen päätelmiä
toiminnan arvosta
– määritetään evaluoitavan kohteen

• Ansiot

• Arvo

• Merkitys
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Yleisten kirjastojen laatusuositus
Itsearvioinnin apuvälineitä kirjastoille
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OSA 1 Yleisten kirjastojen arvioinnin viitekehys

OSA 2 Yleisten kirjastojen laatukuvaukset

OSA 3 Yleisten kirjastojen laadunhallinta-suositus

Tilastotietokannan kehittäminen (erillinen työryhmä)

Tampereen yliopiston tutkimushanke KIRJO kirjastojen
vaikuttavuudesta kuntalaisten arkielämässä

OSA 1 Yleisten kirjastojen arvioinnin viitekehys

ASEMOI  JA TAUSTOITTAA

• Arvioinnin tarve (kansalliset
linjaukset, asiakaslähtöisyys,
tuottavuus, taloudellisuus jne.)

• Arviointitasot

• Arviointimenetelmät

• Kriteereistä, laatujärjestelmistä
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Vaikuttavuus
Yhteisön ja

yksilön
hyvinvointi

Panostukset
kirjastoon
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OSA 3 Yleisten kirjastojen
laadunhallintasuositus

• Tuo esiin laatua kehittäviä toimintatapoja

• Tarjoaa puitteet / toimii oppaana
pitkäjänteiselle laatutyön kehittämiselle

• Soveltuu kunnan/toimintayksikön tasolle

• Palvelee virkamies- ja luottamusjohtoa,
kirjastojen henkilöstöä
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Laadunhallintasuosituksen painotukset

• Kirjasto tarkastelee toimintaansa kokonaisuutena
• Kirjastossa asiakassuuntautuneisuus on

kehittämisen perusta
• Kirjastoa johdetaan
• Kirjasto toimii tuloshakuisesti
• Kirjasto osaa oppia
• Henkilöstö tekee kirjaston
• Kirjastossa on toimivat prosessit
• Kirjasto toimii yhteistyössä kumppaneiden kanssa
• Kirjasto kantaa yhteiskunnallisen vastuunsa
• Kirjasto arvioi itseään ja sitä arvioidaan
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Laatu = erinomaisuutta,
asiakaslähtöisyyttä,

tarkoituksenmukaisuutta,
taloudellisuutta, muutosta

Laatukuvauksiin koottiin kunkin toiminnon osalta
hyvästä laadusta kertovia piirteitä

Laatukuvausten rakenne:
• kansalliset tavoitteet ja linjaukset,
• aiempien laatusuositusten ja niiden toteuman esittely,
• varsinainen uusi laatukuvaus (yleiskuvaus ja hyvän

toiminnan kuvaus)
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Uudet laatukuvaukset laadittiin
kokonaislaatuun  ratkaisevasti

vaikuttavista

• Ylläpitäjän vastuu,
• Palvelut ja niiden käyttö,
• Henkilöstö ja osaaminen,
• Kokoelmat ja
• Tilat
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Kirjastopalvelujen
ylläpitäjänäkökulma

• Kirjastot osa kunnan hyvinvointi-, oppimis- ja
kulttuuripalveluja ja –prosesseja

• Lähipalvelu ja täydentävät palvelut

• Seudullinen yhteistyö, yhteistyö kunnan sisällä

• Määrätietoinen kehittämistyö, johtaminen,
osaava henkilöstö

• Riittävä rahoitus

Hyvä kirjasto on  veto- ja pitovoimatekijä
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Palvelut ja niiden käyttö

Peruslaadun takaavat ajantasaiset, uusiutuvat
kokoelmat, nykyaikainen kirjastojärjestelmä,
toimivat verkkopalvelut, hyvät tilat ja osaava
henkilöstö

• Palvelujen tuottaminen itse tai yhteistyössä

• Lähipalveluluonne ja laajat, oikein sijoitetut aukioloajat

• Asiakaslähtöisyys, tarve- ja käyttötutkimukset

• Itsepalvelu, henkilökohtainen palvelu, verkkopalvelut
paikallisen palvelun rinnalla, palvelutarjonnan uudet
mallit/kokeilut

• Tehokas tiedotus ja markkinointi
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Henkilöstö ja osaaminen

• Määrätietoinen kehittämistyö, johtaminen, riittävä
johtamisresurssi

• Henkilöstömitoituksen perusteena toimipaikkaverkosto,
palvelutarjonta, asiakkaiden tarpeet, strategiset tavoitteet

• Turvatut oppimisen ja kehittymisen mahdollisuudet

• Keskitettyjen palvelujen käyttö, yhteistyö
erikoisasiantuntemuksen turvaamisessa
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Kokoelmat
• Kunnan ikä- ja kielijakauma, ammattirakenne

kokoelmatyön pohjana
• Kirjat, muut formaatit, verkkoaineistot
• Oma kokoelma ja alueellinen, seudullinen kokoelma- ja

hankintayhteistyö (erityisesti pienten hankintamäärien
kokoelmissa)

• Kokoelman sisältöjen avaaminen, esittely
• Saatavuuden parantaminen hyvillä kuljetusjärjestelyillä
• Riittävä uutuustarjonta (palveluverkko, käyttäjäkunta,

oletettu kysyntä)
• Varastointipolitiikka, Varastokirjaston käyttö
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Tilat
Keskeisillä paikoilla, eri ikäisten helposti

saavutettavissa olevia yhteisöllisiä keskuksia
Toimintaan sopivat, viihtyisät, ajanmukaiset,

muunneltavat, turvalliset tilat
Tilat erilaisin järjestelyin tehokkaassa käytössä
Esteettömyys
Tilat mahdollistavat, että kirjasto voi olla yhtä

hyvin pistäytymispaikka kuin viihtymisen,
oleilun, opiskelun ja muun työskentelyn paikka
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Suositusten käyttötarkoitus

• tavoitteiden toteutumisen seuranta
• toiminnan kehittäminen ja ohjaus
• ongelmakohtien paikannus
• tiedottaminen ja markkinointi
• benchmarking, oppiminen

kirjasto

• sivistyspoliittisten linjausten
toteutumisen seuranta

• tuotettujen palvelujen laadun seuranta
• voimavarojen jakaantumisen seuranta
• tasa-arvon, väestön palvelutarpeen ja

asiakaslähtöisyyden täyttymisen
seuranta

kunta
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Kuntaprofiili/yhteisön tarpeiden
selvittäminen

• Mitkä piirteet luonnehtivat
kirjaston
toimintaympäristöä?

• Miten toimintaympäristö
eroaa muista?

• Miten se tulee muuttumaan?

Mitä tiedän
kunnasta ja

sen
asukkaista?
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Kuntalais/asiakasprofiili

• Kysymykset?

• Miten saa
selville?

Mitä tiedän
nykyisistä ja
potentiaa-

leista
asiakkaista?
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Iltapäivän pohdintaporinat

• Ryhmäytykää 4-5 ihmisen porukoiksi.

• Valitkaa tarjolla olevista teemoista muutama.

• Tehtävä 1.

• Kahvi

• Tehtävä 2.

• MIETI MYÖS OMA LAATULUPAUKSESI. Mitä
minä voin tehdä
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Pohdintaporinat 1  KUNTAPROFIILI

• Mitkä piirteet luonnehtivat kirjaston
toimintaympäristöä?

• Miten toimintaympäristö eroaa naapurikunnista?

• Miten se on muuttunut tai tulee muuttumaan?

• Pohtikaa yhdessä mitä tietoja tarvitset. Millaisiin
kysymyksiin olisi etsittävä vastauksia? Kirjatkaa
kysymykset!
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Pohdintaporinat 2. Asiakasprofiilit

• Mitä tiedän asiakkaista (nykyisistä ja
potentiaaleista)?

• Millaisia segmentointeja voisi tehdä?
• Miten palveluja tarjolla nykyisin eri ryhmille?
• Mitä kehitettävää?
• Mitä asiakkaiden käsityksiä ja mielipiteitä olisi

mielestänne omassa kirjastossanne ensin
selvitettävä?  Tarvitaanko ulkopuolisia arvioijia?

• Kirjatkaa  viimeinen kohta!
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Pohdintaporina 3. Vaalit ja
kirjaston asian ajaminen

• Miten johtaja ja henkilökunnan edustaja voi
ajaa kirjaston asiaa ennen vaaleja?
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Pohdintaporinat 4.  Uudet
viestintämuodot

• Laadukkaat palvelut nuorille tulevaisuuden
kirjastossa?

• Sosiaalinen media ja kirjasto?

• Mitkä asiat ovat mielestänne keskeisiä?

• Miten selvittäisitte tarvetta, toiveita,
mahdollisuuksia?
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Kiitos!
JA ILOISTA KEVÄÄN ODOTUSTA

marjariitta.viiri@ely-keskus.fi
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