
Maakuntakirjastokysely 2017



Kuinka tärkeänä pidät maakuntakirjaston toiminnassa 
järjestelmäyhteistyötä (yhteinen kirjastojärjestelmä, avoimen 

lähdekoodin kirjastojärjestelmä)? (N=17)

Erittäin tärkeä

Tärkeä

Ei kovin tärkeä

Ei lainkaan tärkeä

En osaa sanoa

0 2 4 6 8 10 12



Miten maakuntakirjasto on mielestäsi edistänyt 
järjestelmäyhteistyötä? (N=17)

Erittäin hyvin

Hyvin

Huonosti

Erittäin huonosti

En osaa sanoa

0 2 4 6 8 10 12 14



Miten maakunnan extranet 
(https://vsmaakuntakirjasto.wordpress.com/) toimii

tiedostuskanavana? (N=17)

Erittäin hyvin

Hyvin

Huonosti

Erittäin huonosti

En osaa sanoa

0 2 4 6 8 10 12 14 16



Mitä ajatuksia ja kehittämisideoita järjestelmäyhteistyö ja 
avoimen lähdekoodin järjestelmät sinussa herättävät?

• Järjestelmäyhteistyö on erittäin tärkeää ja pitkässä juoksussa hyödyttää kaikkia 
kirjastoja. Aikataulutus ja päätökset tulee tehdä niin, että kaikki kokevat pysyvänsä 
mukana.

• Varovaista  innostusta joka on linjassa Vaskin suunnitelmien kanssa.
• Nämä asiat käyvät koko ajan tärkeämmiksi, kun siirrytään kohti kirjastojen itse 

pyörittämiä järjestelmiä ja pois kaupallisten toimijoiden huomasta.
• Toivottavasti maakunnasta löytyy riittävää asiantuntemusta ja resurssia.
• Järjestelmäyhteistyö on tärkeää, mutta mielestäni kirjastojen tulisi hoitaa asia 

ostopalveluna, eikä käyttää omia voimavaroja, jotka eivät täysin kuitenkaan riitä 
järjestelmän hoitamiseen. Nykyinen järjestelmä on lähtenyt elämään omaa 
elämäänsä ja sen kompleksisuus on hallitsematonta. Kyse on kuitenkin vain 
kirjastotietokannasta ja siinä tulisi ottaa asiakas enemmän huomioon. Nyt 
järjestelmä on kirjastolaisten lähtökohdista luotu ja palvelee vain kirjastoja, ei 
niinkään palvelun tarvitsijoita. Avoimmuus on aina kannatettavaa ja plussaa, sillä 
siihen saa liitettyä muita palveluja helpommin.

• Maakuntakirjasto ja Vaski ovat kaksi eri asiaa - ainakin toistaiseksi. 
Maakuntakirjastolla ei nähdäkseni ole ollut mitään roolia maakunnan 
järjestelmäkysymyksissä

• En osaa arvioida järjestelmäyhteistyötä, koska lopputulosta (Kohaa) en ole nähnyt. 
Kohan pitäisi olla vähintään Auroran veroinen ennen käyttöönottoa.



Kuinka tärkeänä pidät maakuntakirjaston toiminnassa osaamisen 
kehittämistä (ammatilliset täydennyskoulutukset, osaamisen 

kartoitus)? (N=17)

Erittäin tärkeä

Tärkeä

Ei kovin tärkeä

Ei lainkaan tärkeä

En osaa sanoa

0 2 4 6 8 10 12 14



Miten maakuntakirjaston tarjoamat koulutukset mielestäsi 
ovat vastanneet henkilökuntasi koulutustarpeita? (N=17)

Erittäin hyvin

Hyvin

Huonosti

Erittäin huonosti

En osaa sanoa

0 2 4 6 8 10 12 14



Mitä aiheita tulisi käsitellä ammatillisessa 
täydennyskoulutuksessa?

• Sisältöjä voisi käsitellä enemmän. Eli kirjallisuutta.
• E-kirjojen ja verkkokirjaston markkinointi asiakkaille.
• Alan muutokset, tulevaisuuden kirjasto. Aiheita on jo käsitelty, mutta onnistuakseen muutos vaatii saman asian 

toistamista yhä uudelleen.
• Koha, uusi kirjastolaki, tekijänoikeuslaki
• Virkailijoille liian vähän koulutusta.
• Vaikea sanoa etukäteen, mutta joustavasti tarpeiden ja ajankohtaisuuden mukaan (aivan kuten tähänkin asti).
• Tapahtumatuotanto. Markkinointiosaaminen. Yhteistyön kehittäminen muiden sektorien (julkinen+yksityinen) 

kanssa. Johtavassa asemassa olevien työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät kipupisteet, vaikka työhyvinvoinnin 
tukeminen onkin ensijaisesti kunkin työnantajan vastuulla.

• Koulutusta tulisi muokata eri kirjastojen henkilökunnalle osaamisen ja tehtävien mukaisesti. Pitäisin erittäin 
tärkeänä jonkinlaisen omatoimisen opiskelupaketin rakentamista kirjastojen uusille työntekijöille. Tällöin 
vältyttäisiin virheiltä ja saataisiin toimintaa yhtenäistettyä eri puolilla Vaski-aluetta. Nyt koulutus kirjastoissa on 
melkoisen kirjavaa, jos sitä on laisinkaan.
Tilastot ovat toivelistalla sekä kokoelman hallinnasta, kokoelmien muodostamisesta olisi koulutus paikallaan. 
Tällöin olisi mahdollista ehkä joskus sopia millaisia kokoelmia kukin kirjasto keräisi, sillä kaikkiruokaisuuteen joka 
kunnassa ei ole taloudellisia resursseja.
Kellutus koko Vaski-alueelle!

• Voisi yrittää miettiä tulevaisuuden osaamistarpeita kirjastoissa; ei siis perinteistä kirjastoammatillista osaamista 
vaan sitä mitä oikeasti tulevaisuuden kirjastoissa tarvitaan - mitä se sitten onkaan: nuorisotyö, 
tapahtumatuotanto, atk, esitystekniikka, jne.

• Toivoisin koulutuksia, joihin myös kirjastovirkailijat tuntisivat halua osallistua. Lasten- ja nuortenkirjastotyöstä ja 
kouluyhteistyöstä on paljon koulutuksia, mutta muille virkailijoille on vaikea löytää heitä kiinnostavia koulutuksia. 
Koulutuksia voisi olla myös tekniikasta, hankinnasta ja vastaavista ammatillisesti tarpeellisista aiheista.



Miten koulutusten saavutettavuutta voisi 
mielestäsi parantaa?

• Enemmän osallistumismahdollisuuksia verkon kautta.
• Koulutuksiin tulisi voida osallistua myös etänä. Lisäksi koulutuksia voitaisiin 

järjestää vaihtelevina viikonpäivinä, jotta pienten kirjastojen ainoat työntekijät 
pääsisivät joskus koulutukseen, kun koulutus osuu päivälle, jolloin  kirjasto on 
kiinni.

• Koulutusten sisällönkuvausten tulisi olla tarkkoja ja paikkansapitäviä. Koulutukset 
voisi yrittää streemata nettiin aina, kun vain suinkin mahdollista.

• Etäyhteys vo olla erityisesti pienille kirjastoille tärkeä kanava osallistua 
koulutuksiin.

• Verkossa tapahtuva koulutus on paras tapa toteuttaa näin laajalla alueella 
koulutukset. Verkko vaatii toisenlaista pedagogiikkaa kuin läsnäolokoulutus, eikä 
koulutusten taltiointi yksinomaan enää riitä, vaan niihin on käytettävä aikaa ja 
vaivaa. Kirjastoissa on paljon osaamista, jota tulisi hyödyntää. Kukin kirjasto voisi 
tuottaa koulutusmateriaaleja ja koulutuksia resurssiensa mukaisesti.

• Vaski-kirjastojen henkilökunnan tulisi oppia osallistumaan koulutuksiin verkon 
kautta

• Lisää etäkoulutuksia. Suosittuja/ammatillisesti hyödyllisiä koulutuksia useampaan 
ajankohtaan, jotta kaikki voisivat osallistua.



Kuinka tärkeänä pidät maakuntakirjaston toiminnassa yhteisiä 
kehittämishankkeita (maakunnan kattavat projektit ja muut 

kehittämishankkeet, esim. Kirjasampo, Finna, Koha, Medialähetit)? 
(N=17)

Erittäin tärkeä

Tärkeä

Ei kovin tärkeä

Ei lainkaan tärkeä

En osaa sanoa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Miten maakuntakirjasto on mielestäsi onnistunut tässä? 
(N=17)

Erittäin hyvin

Hyvin

Huonosti

Erittäin huonosti

En osaa sanoa

0 2 4 6 8 10 12 14 16



Millaisia yhteisiä kehittämishankkeita tulisi 
käynnistää?

• Saavutettavuuden ja esteettömyyden edistäminen, 
palvelumuotoilu, osaamisen kehittäminen.

• Lukemiseen innostaminen, pojat lukemaan, poistoaineistojen 
hyödyntäminen

• Olisi hyvä, jos maakuntakirjasto voisi olla jollain tavalla 
tukemassa/koordinoimassa kaikkien kirjastojen siirtymistä RFID-
tunnisteihin, koska se mahdollistaisi monenlaisten työtä 
helpottavien yhteisten tekniikoiden käyttöönottoa tulevaisuudessa.

• Kehittämishankkeiden edellytyksenä tulee olla tarve ja sen tulee 
olla riittävän laaja, muutoin hankkeita ei ehkä kannata käynnistää. 
Kirjasampo, Finna ja Koha ovat olleet kattavia ja kaikkia palvelevia, 
mutta esim. medialähetit maakunnallisena hankkeena on ehkä 
hieman suppea.

• Tulevaisuuden ammatillinen haltuunotto



Miten tärkeänä pidät perinteistä tieto- ja kaukopalvelua 
maakuntakirjaston toiminnassa? (N=17)

Erittäin tärkeä

Tärkeä

Ei kovin tärkeä

Ei lainkaan tärkeä

En osaa sanoa

0 1 2 3 4 5 6 7 8



Miten maakuntakirjasto on mielestäsi onnistunut tässä? 
(N=17)

Erittäin hyvin

Hyvin

Huonosti

Erittäin huonosti

En osaa sanoa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Miten tärkeänä pidät maakuntakirjaston toiminnassa 
erikoisosaamisen (asiantuntija-apu ja maakunnalliset erikoisosaajat) 

hyödyntämistä? (N=17)

Erittäin tärkeä

Tärkeä

Ei kovin tärkeä

Ei lainkaan tärkeä

En osaa sanoa

0 1 2 3 4 5 6 7 8



Miten maakuntakirjastotoiminta on onnistunut tässä? 
(N=17)

Erittäin hyvin

Hyvin

Huonosti

Erittäin huonosti

En osaa sanoa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Missä asioissa kaipaisitte maakunnallista asiantuntija-
apua ja erikoisosaamista?

• Vaski-kirjastojen yhteistyön tiivistyessä ja lisääntyessä, 
on maakuntakirjaston rooli ja merkitys vähentynyt. 
Tieto- ja kaukopalvelu hoidetaan nykyisin suoraan 
verkossa, siihen ei enää maakuntakirjastoa tarvita. Sen 
sijaan Varastokirjasto palvelee erinomaisesti.

• Luettelointi, aineistojen hankintapaikkojen kilpailutus
• Digitointihankkeen toteuttamisessa.
• Olemme saaneet paljon apua luettelointi- ja kokoelma-

asioissa. Sen sijaan hankinnoissa olemme jääneet 
tyhjän päälle. 
Maakuntakirjasto voisi tarjota vinkkarin, lukuneuvojan 
yms. palveluita myös pientä hintaa vastaan.



Lokakuussa 2015 alkoivat maakunnan kattavat 
kirjastoaineistokuljetukset. Miten maakunnalliset kuljetukset ovat 

toimineet oman kirjastosi näkökulmasta? (N=17)

Erittäin hyvin

Hyvin

Huonosti

Erittäin huonosti

En osaa sanoa

0 2 4 6 8 10 12



Miten tärkeänä pidät maakuntakirjastotoiminnassa 
hankintayhteistyötä (yhteiset kilpailutukset, yhteishankinnat)? 

(N=17)

Erittäin tärkeä

Tärkeä

Ei kovin tärkeä

Ei lainkaan tärkeä

En osaa sanoa

0 2 4 6 8 10 12 14



Miten maakuntakirjasto on mielestäsi onnistunut tässä? 
(N=17)

Erittäin hyvin

Hyvin

Huonosti

Erittäin huonosti

En osaa sanoa

0 2 4 6 8 10 12



Millaista kokoelmayhteistyötä 
maakuntakirjastotoiminnassa pitäisi olla?

• Haasteellista on!
• Erikoistuminen on toistaiseksi jäänyt vain puheisiin, siinä olisi kehittämisen varaa. Myös kellutusta 

tulisi viimein kokeilla käytännössä. Nämä ovat toteutettavissa Vaski-kirjastojen kesken, mutta pientä 
painostusta ja kannustusta siihen suuntaan voisi maakuntakirjasto tehostaa.

• Onko mahdollista miettiä esim. Celiaan liittyvää yhteistyötä? Pelisalkku erinomainen.
• Esimerkiksi harvinaisten kielten aineistoja voitaisiin hankkia keskitetysti.
• Yhteisiä kilpailutuksia.
• Kokoelmayhteistyö linkittyy yhteiseen kirjastokimppaan. Eri kimppojen/järjestelmien välillä 

yhteistyö on hankalaa. Varausten maksuttomuus ja sitä kautta varausten kasvu antaa osviittaa siitä, 
ettei kaikkea aineistoa tarvitse olla kaikkialla. Pitkällä tähtäimellä jonkilainen kirjastojen 
profiloituminen kokoelman suhteen voisi olla mahdollista.

• Kokoelmatyö on jäänyt järjestelmän varjoon kirjastotoiminnassa. Tähän tulisi kuitenkin kiinnittää 
erityistä huomiota kuntatalouden supistuessa. Ei ole mitään järkeä hankkia kaikkea kaikkialle, vaan 
luoda erilaisia kokoelmia eri kirjastoihin. Kuljetukset toimivat jo nyt hyvin, joten tähän kannattaisi 
kiinnittää erityistä huomiota.

• Yhteisiä toimintaperiaatteita erilaisten aineistojen ja käytäntöjen osalta; varastointi, elokuva-
aineistot tulevaisuudessa

• Nykyinen tiedotuskäytäntö varatuimmista teoksista on hyvä.
• Yhteiset kilpailutukset joskus hyvä, yhteiset hankinnat harvoin
• Varastointiyhteistyötä. Kokoelmakoulutusta.



Miten tärkeänä pidät maakuntakirjastotoiminnassa yhteisiä 
työryhmiä? (N=17)

Erittäin tärkeä

Tärkeä

Ei kovin tärkeä

Ei lainkaan tärkeä

En osaa sanoa

0 1 2 3 4 5 6 7 8



Mitkä yhteiset työryhmät olisivat mielestäsi tärkeitä 
maakuntatoiminnassa?

• Vaski-kirjastojen yhteistyö on vähentänyt maakuntakirjaston 
merkitystä, siellä on riittävästi työryhmiä.

• Ainakin nykyiset, sitouttavat osallistuvat kirjastot toimintaan.
• Monikulttuurisuustyöryhmä.
• Lasten- ja nuortenkirjastotyöryhmä sekä verkkopalvelutyöryhmä. 

Molemmat nimenomaan maakuntatasolla, ei vain kimppatasolla.
• Työryhmiä voidaan perustaa ja lakkauttaa tarpeiden mukaan. 

Nykyiset toimivat hyvin ja ovat tällä hetkellä tarpeellisia.
• Nykyiset sekä lisäksi kulttuuri- ja tapahtumatyöryhmä.
• Lasten- ja nuortenkirjastotyöryhmän toiminta on ollut ilmeisen 

demokraattista ja innovatiivista. Siellä on ehkä annettu toimijoille 
vapaammat kädet kuin muissa työryhmissä.



Miten tärkeänä pidät maakuntakirjastotoiminnassa valtakunnallista 
vaikuttamista (esim. YKN, Konsortio, KDK-ohjausryhmä)? (N=17)

Erittäin tärkeä

Tärkeä

Ei kovin tärkeä

Ei lainkaan

En osaa sanoa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Miten olemme mielestäsi onnistuneet tässä? (N=17)

Erittäin hyvin

Hyvin

Huonosti

Erittäin huonosti

En osaa sanoa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Miten maakuntakirjasto voisi parhaiten edistää alueen 
kirjastojen asiaa valtakunnallisissa yhteistyöelimissä ja 

mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät painopistealueet?

• Vaikuttaa on tässä se sana joka on ongelmallinen. Se kuulostaa siltä, 
että meillä olisi jotain erilaisia spesifejä tarpeita, joita meidän pitäisi 
ajaa. 

• Kansalliskirjasto on mielestäni ainoa kanava tai väylä mihin 
yleisenkirjastolaitoksen tulee vaikuttaa. Kansalliskirjaston tekemät 
ratkaisut, koulutukset ja niistä tiedottaminen ja niiden jakaminen 
ovat tärkein tehtävä. Yleisten kirjastojen konsortio on menneen 
talven lumia.

• Pitäisi olla konkreettisemmin ohjaavat yhteiset painopisteet ja viedä 
niitä voimakkaasti eteenpäin, jottei tule susi kehä kolmosen sisältä 
ja syö...



Miten olemme mielestäsi onnistuneet kielellisen tasa-arvon 
toteuttamisessa? (N=17)

Erittäin hyvin

Hyvin

Huonosti

Erittäin huonosti

En osaa sanoa

0 1 2 3 4 5 6 7 8



Miten maakuntakirjasto voi edistää kielellistä tasa-
arvoa? Miten olemme mielestäsi onnistuneet tässä?

• Tarjoamalla vaihtuvia eri kielisiä siirtokokoelmia kirjastojen 
käyttöön.

• Ruotsin kieltä tulisi tuoda paremmin esille. 
Maakuntakirjastokokouksissa voisi olla välillä ruotsinkielisiä 
esityksiä - eikä kirjastoruotsin kurssikaan olisi pahitteeksi.

• Me kaikki voisimme. 
Koulutuksella tienkin.

• Minusta tässä on onnistuttu hyvin, mutta kisäsin vielä kotimaisten 
kielten tarjontaa, silläkin uhalla, että muiden kieliryhmien edustajat 
siitä valittaisivat. E-aineistojen osalta lisäisin englanninkielisen 
aineiston tarjontaa.

• Tiedotteet ovat yleensä olleet kolmikieliset (suomi, ruotsi ja 
englanti).

• Koulutusten kaksikielisyys. Sääntö-, ohje- yms. kieliversioiden 
pohjien luominen yhteiseen käyttöön.



Missä asioissa maakuntakirjastotoiminta on ollut 
onnistunutta? Onko sinulla 

parannusehdotuksia? Sana on vapaa!

• Pitkäjänteisessä ohjelmayhteistyössä. E-aineistojen 
tarjonnassa, vaikka ihmiset ei niitä haluakaan.

• Tiedotus on parantunut ja selkiytynyt.
• Sijaispankki olisi niin tarpeeseen yhden hengen 

kirjastoissa. Tällaista ei varmaankaan tule, mutta mikäli 
Vaski- kirjastoista voisi tarvittaessa voisi irrottaa 
osaavan kirjastovirkailija/kirjastonhoitaja sijaisen se 
olisi pelastus. Tässä voisi hyödyntää sekä Turun amk:n 
kirjastoalan opiskelijoita sekä Åbo Akademin 
kirjastoalan opiskelijoita.

• Paljon yhteisten asioiden hoitamista monin eri tavoin!



Kiitos!


