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Sisällöstä:

• Mitä on kirjaston markkinointi

• Suunnittelun työvälineitä

• Viestintäsuunnitelma on tärkeä – laadi edes alkeellinen
sellainen!

• Markkinoi etua, ei ominaisuuksia

• Sisäinen markkinointi

• kunnan sisäinen markkinointi

• Kansainvälistä inspiraatiota

• Helinsky, Zuzana, 2006: En nödvändig liten bok om marknadsföring av 
bibliotek, del 1 och 2. BTJ förlag. 
(Pieni mutta tärkeä kirja kirjastojen markkinoinnista)

• Potter, Ned, 2012: The Library Marketing Toolkit. Facet Publishing.

• Utter, Malin, 2019: Syns vi, hörs vi? BTJ förlag. 



Miksi?

markkinoida sellaista, joka jo on ihmisten mielestä hyvä 
palvelu?

Zusana Helinsky: 

• Toimintamme nykyisessä muodossaan on jo tai uhkaa 
joutua kyseenalaiseksi poliitikkojen, suuren yleisön, 
tiedekunnan hallituksen, tutkijoiden, koulujen johtajien 
ja muiden taholta.

• Ei riitä, että vain yksi tulisielu per kirjasto tekee 
markkinointia!

• Uhka: sekä tiedonhankinta että pääsy elämyksiin ja 
kulttuuriin voi olla mahdollista järjestää muullakin 
tavalla



Mitä se EI ole:

Ned Potter

• markkinointi on "jatkuvaa keskustelua kohderyhmäsi kanssa, joka yhdistää markkinoinnin, 
julkisuuden, PR:n ja mainonnan organisoidulla, strategisella tavalla". 

• käyttäjien ymmärtämistä ja tuotteiden ja palveluiden luomista heille.

• "tietoisuutta siitä, mitä voimme tehdä heidän hyväkseen, kielellä, jota he ymmärtävät. Se on 
yksinkertaista ja rehellistä. Meidän täytyy kertoa ihmisille, että olemme olemassa, selittää 
heille, kuinka voimme auttaa heitä, ja saada heidät tulemaan sisään kaikista ovista, fyysisesti 
tai virtuaalisesti.”

Uutinen 
kirjastonjohtajasta – se 
on julkisuutta

Netti- ja posteri kampanja 
uudesta palvelusta – se on 
mainontaa

Varsinkaan ei tätä



Ilmoitustaulun hoitaminen
Kirjavinkkien laatiminen kirjastotilaan tai verkkokirjastoon
Asiakaspalautteeseen vastaaminen
Tapahtumien järjestäminen
Asiakaspalvelu ”tiskissä”
Mikä muu?

Mikä omista työtehtävistäsi liittyy kirjaston markkinointiin?



Vahvuudet (kirjaston sisäiset vahvuudet)
• Mikä toimii hyvin?
• Mitä etuja kirjasto tarjoaa käyttäjilleen?
• Mitkä ovat käyttäjien mielestä kirjaston vahvuudet? Jos 
olet tehnyt asiakastutkimuksia, sinulla on mielenkiintoisia 
faktoja saatavilla täältä.
• Onko kirjasto saanut kiitosta tai positiivista julkisuutta 
jostain toiminnasta?
• Muista, että henkilöstön osaaminen on yksi vahvuuksista.

Heikkoudet (sisäisissä voimissa)
• Onko kirjasto saanut negatiivista palautetta? Jos olet 
kerännyt palautetta koskevia tietoja, sinulla on arvokasta 
tietoa saatavilla. Mitä voidaan parantaa?
• Onko kirjaston henkilökunnalla esteitä työprosesseissa?

Mahdollisuudet (ulkoiset voimat)
• Mitä käyttäjät kysyvät?
• Mitä uusia palveluita kirjasto voi luoda?
• Mitä uusia tuotteita tai palveluita voit hankkia?
• Löydätkö uusia kumppaneita, kenties odottamattomaan 
suuntaan?

Uhat (ulkoiset voimat)
• Ketkä ovat kilpailijoita?
• Mikä tekee kilpailijoista parempia kuin kirjasto?
• Mitä kilpailijat tarjoavat?
• Esimerkki: ymmärryksen puute kunnan sisällä
• Esimerkki: toimittajien/julkaisijoiden rajoitukset
• Esimerkki: rahoituskehys / julkinen rahoitus

Strateginen ajattelu
Missä olette nyt, kirjastona? Minne haluatte mennä ja miten pääsette sinne?
SWOT-analyysi (Vahvuudet, heikkoudet, uhat, mahdollisuudet nelikenttänä)

Lucas-Alfieri, 2015: Marketing the 21st Century Library.
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”Markkinaosuus” = palvelun käyttö

Korkea Matala
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Boston-matriisi palvelujen, tuotteiden, rutiinien arviointiin:

• korkeat 
kehityskustannukset, 
mutta ne antavat 
paljon

• näihin haluat 
panostaa

• korkeat 

kehityskustannukset, eivät 

vielä tuo paljon arvoa. 

• voi ajan myötä kehittyä joko 

tähdiksi tai koiriksi. 

• potentiaalia, jos 

markkinoidaan oikein.

?

• alhaiset kustannukset, 

eivät myöskään tuota 

paljoa arvoa. 

• ehkä karsittava näitä, 

mutta ne voidaan 

säilyttää, jos ne tukevat 

muita tuotteita ja 

palveluita.

• paljon käyttäjiä, 
mutta ei yhtä 
paljon 
potentiaalia. 

• olleet kirjastossa 
pitkään ja ovat 
tunnetuimpia 
palveluja
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”Markkinaosuus” = palvelun käyttö

Korkea Matala
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Boston-matriisi:

• Koululuokkien 
kirjavinkkaus

• E-äänikirjat
• Novellikoukku
• Aikuisten lukupiiri
• Urheiluvälinelainaus
• Kaukolainat
• Insta-live
• Lastenkirjojen lainaus
• Palvelutalon kirjakassit
• Toimintakeskuksen 

levyraati
• Ohjelmointikerho



Emme voi pitää kaikkia
palvelujamme ja lisätä
jatkuvasti uusia!

• Löysitkö resurssisyöppöjä
palveluita, jotka eivät kuitenkaan
tuo lisäarvoa käyttäjillemme?

• Onko palvelu, jota aiemmin
pidimme tähtenä, todella tähti?

• Yritä löytää sylikoira
palveluistasi. Mitä tapahtuu, jos
karsit sen kokonaan pois?



Suunnittele!
• Mitä teet, kenelle ja miksi?

• Aikataulu – huomioi teemapäivät ja kunnan muut tapahtumat. 

• Kuinka mittaat työsi vaikutuksia?

• Kun teet viestintäsuunnitelmaa (tai päivität jo olemassa olevaa), mieti 
hetki seuraavia kysymyksiä.

• Mitä haluat saavuttaa.

• Mitä kanavia käytössäsi on? Muista, että perinteinen media ei ole 
lakannut olemasta! Kirjaston oma tila on myös yksi kanava.

• Mikä on kohderyhmäsi?

• Järkevä aikataulu: kuinka usein viestit ja mille kohderyhmälle. Muista, että 
eri kanavat, myös sosiaalisessa mediassa, tavoittavat eri käyttäjiä.

• Kuinka saat palautetta ja mitä teet palautteella.

• Teitkö SWOT-analyysin? Mitkä olivat vahvuutesi? 

• Malin Utter: tärkeää markkinoida myös perustoimintaa. Meidän ei siis pidä 
markkinoida vain lisäksi tulleita tai uusia palveluja. Jos tulit siihen 
tulokseen, että osa vahvuuksistasi oli perustoiminnassa, muista sisällyttää 
ne viestintäsuunnitelmaan.



Markkinoi etua, ei ominaisuuksia

• Miten käyttäjä pääsee helpommin paikasta A paikkaan B

• Christian Grönroos: 

• "Suhde on syntynyt, kun asiakas kokee, että asiakas ja palveluntuottaja tai 
palveluyritys ajattelevat samalla tavalla"  -> Jos kommunikoimme luettelemalla 
palveluidemme eri toimintoja, emme ole kaukana "ajattelemasta samalla tavalla" 
kuin käyttäjät.

• Tyypillistä kirjastoviestintää: tietokannassa on X määrä lehtiä. Tai: näin tallennat 
lainaushistoriasi askel askeleelta. Mutta jos käyttäjä kysyy: ”entä sitten?", miten 
vastaamme?

• sell benefits, not features: ero ominaisuuksien (features) ja etujen (benefits) välillä

• Kun kuvailet ominaisuuksia, käytät usein sanoja "sisältää", ”siinä on" jne. 
Ominaisuudet ovat usein teknisiä ja pätevät yleisesti.

• Edut kuvaavat, miksi toiminto on arvokas käyttäjälle. Mitä yllä mainittu ominaisuus 
merkitsee käyttäjälle.

• Yksilöllisiä, vetoavat tunteisiin. Käytä sanoja ”sen avulla voit/sinun on mahdollista..."

• Etuihin keskittyminen on tärkeää myös kirjaston markkinoinnissa päättäjille! 

Grönroos, Christian, 2008: Service management och marknadsföring. 



Pohdintatehtävä AKEn vuoden 
viestintäteemaan: Palvelujen monipuolisuus

Muuta toimintoja kuvaavat lauseet siten, että niissä puhutaan 
asiakkaan edusta, toimintojen ja ominaisuuksien kuvailun 
sijaan

• Meillä on 2 miljoonaa nidettä

• Meillä on uudet viihtyisät tilat, tervetuloa!

• Tarvitset vain kirjastokortin ja pin-koodin, voit lukea lehtiä 
100 eri maasta

• Meillä on myös urheiluvälineitä, CD-levynlukijoita, 
askelmittareita.

• Sivistyslautakunnalle: kirjasto on kiinnittänyt aineistoon 
30000 rfid-tunnistetta kesän aikana. 



Sisäinen markkinointi: 
henkilökunta

Malin Utter: 

• jos koko henkilökunta ei ole markkinoinnin takana, se ei voi 
onnistua. Jokainen kontakti asiakkaan kanssa on tärkeä, 
koska jokainen kontakti antaa tietyn kuvan palvelusta. 

• Kaikkien tulee tietää palvelut ja yhteiset tavoitteet

Vinkki: leiki asiakasta (work like a patron) 

• Etsi lainattavaa verkkokirjastosta ja lainaa kirjastokortillasi. 
Tee etätyötä, lue lehtiä, tulosta, käy vessassa! Kirjoita 
muistiin, mitä koet ja tunnet. 

• Kerätkää kokemukset säännöllisesti, ehkä keksitte jotain, 
joka voi tehdä kirjastopalveluista entistä parempia



Sisäinen markkinointi: kunnan päättäjät
• Tavoite: kirjasto nähdään voimavarana eikä pelkkänä kustannuseränä

• Kerro kirjastosi menestyksestä – kielellä, jota päättäjät ymmärtävät. 

Ned Potter (sovelletusti):

• Ajattele kuntasi päättäjiä. Mitä etuja heillä on ja millaisia ongelmia he haluavat ratkaista? Tutki esim. 
asukastilastoja. Kirjoita muistiin muutama ajatus.

• Miten kirjasto vastaa näihin tarpeisiin, miten autamme päättäjiä ratkaisemaan ongelmia?

• Valitse oikea kanava. Tapaamiset? Sähköposti? Missä päätökset tehdään? Pyri varmistamaan, että kirjaston ääni 
kuuluu kaikissa asiaan liittyvissä kanavissa ja kokouksissa.

• Puhu niin, että he ymmärtävät. Vältä sellaista terminologiaa, jonka vain kollegasi ymmärtävät.

• Kerro siitä hyvästä, mitä kirjasto tarjoaa kuntalaisille. Älä aloita valittamalla resurssien puutteesta!

• Vastaa kaikkiin kysymyksiin ja kiinnostuksen kohteisiisi, joita olet herättänyt. Vastaa kysymyksiin, selvitä 
nopeasti ne asiat, joista päättäjät halusivat tietää lisää.

• Arvioi tulos. Menikö viesti perille? Oliko jotain mikä herätti reaktioita? Mitä voit tehdä paremmin ensi kerralla?

• Ei: Kirjasto on kiinnittänyt aineistoon 30 000 RFID-tunnistetta kesän aikana.

• Vaan näin: Olemme lisänneet kokoelmiimme uutta teknologiaa, joka mahdollistaa nopeammat ja 
automatisoidummat lainat ja materiaalien palautukset, mikä on vapauttanut henkilöstöä lisäämään tuomaan 
palveluumme lisäarvoa muualla. 



Kansainvälistä
inspiraatiota

NYC Public Library Youth Fine
Amnesty –kampanja. 41 000 
nuorta aktivoi korttinsa

Keeping up with the Librarians" –
kampanja Uudessa Seelannissa toi 
miljoona tykkäystä. 

Crooked Valley Regional Library (Oikeastaan Craighead County Jonesboro Public Library, USA

Degerfors bibliotek https://www.instagram.com/degerforsbibliotek/

Pölhön huumorin ystävälle:

https://www.youtube.com/channel/UC-FHLAacr6WH2WIq7Yhq_pA
https://www.instagram.com/degerforsbibliotek/


Kiitos ja 
innostavaa 
päivää!
Leena Pylkkö, FL

info@uunikustannus.fi

(leena.pylkko@kavi.fi)

mailto:info@uunikustannus.fi

